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Godkjenning av møtebok 
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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Erfaringer fra Tildelingskontoret september/oktober 2019 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

Erfaringer fra tildelings- kontoret, september/oktober 2019. 
 

Antall dobbeltrom på langtidsavdelinger pr. 31.10.2019= 0 

Antall ektefellerom på langtidsavdelinger = 0 

 

Mnd.  

2019 

Utskrivningsklare 

pasienter  

Utskrivningsklare 

overligger døgn 

Pasienter 

Somatikk 

Pasienter 

psykiatri 

Betaling 

 

Januar 52 

 

2 2 0 9 494 

Februar 60 

 

7 3 0 33 229 

Mars 

 

66 24 9 0 113 928 

April 

 

56 15 5 1 73 275 

 Mai 

 

67 25 11 1 122 125 

Juni 

 

48 26  10 1 127 010 

Juli 

 

58 50 13 0 244 250 

August 

 

50 16 4 0 78 160 

September 

 

55 16 8 1 78 160 

Oktober 

 

 53 16 0 258 900 

           

 

 

Plass-situasjon: 30.09.2019 31.10.2019 

Nordlandssykehuset- på vent 

på korttidsplass 
1 3 

Hjemmeboende- ant. søkere 

korttidsplass 
2 2 

Hjemmeboende- antall 

søkere avlastning 
5 2 

Søkere langtidsplass 

 
11 8 

Innvilget langtidsplass, på 

vent, hjemme 
0 0 

Innvilget langtidsplass- på 

vent, korttidsavdeling 
1 0 
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Saksopplysninger plass-tildeling 2019 
Langtidsplasser 

innvilget 
2 5 1 3 0 3 0 0 6 2   

 Jan Februar Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

Langtidsplasser 

avslått 
1 0 0 0 0 0 0 2 1 0   

 

Tildelte timer i hjemmetjenesten og Paviljongene 

pr. 31.01 2012: 1247,62 timer pr. uke 

pr. 31.01 2013: 1398,29 timer pr. uke 

pr. 31.01 2014: 1621,28 timer pr. uke 

pr. 31.01 2015: 1787,51 timer pr. uke 

pr. 31.01 2016: 1697,74 timer pr. uke 

pr. 31.01 2017: 1771,8 timer pr uke 

pr. 31.01 2018: 1356,02 timer pr. uke 

pr. 30. 06 2018: 1437,10 timer pr. uke 

pr. 31.12.2018: 1498,39 timer pr. uke 

pr. 31.01.2019: 1509,45 timer pr. uke 

pr. 28.02.2019: 1556,74 timer pr.uke 

pr. 31.03.2019: 1457,81 timer pr. uke 

pr. 30.04.2019:1522,22 timer pr. uke 

pr. 31.05.2019: 1472,2 timer pr. uke 

pr. 30.06.2019: 1494,95 timer pr.uke 

pr. 31.07.2019: 1515,62 timer pr. uke 

pr. 31.08.2019: 1543,95 timer pr.uke 

pr. 30.09.2019: 1549,59 timer pr. uke 

pr. 31.10.2019: 1564,29 timer pr. uke 
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Tildelte timer rus/psykisk helse: 
pr. 30.06 2016: 220,39 timer pr. uke 

pr. 31.12 2016: 224 timer pr. uke 

pr. 31.01 2017: 226,46 timer pr. uke 

pr. 31.06 2017: 234, 74 timer pr. uke 

pr. 31.12 2017: 247, timer pr. uke 

pr. 31.01 2018: 280,52 timer pr. uke 

pr. 28.02 2018: 282,04 timer pr. uke 

pr. 31.03 2018: 276,87 timer pr. uke 

pr. 30.04 2018: 276,2 timer pr. uke 

pr. 31.05 2018: 274,2 timer pr. uke 

pr. 30.06.2018: 250,12 timer pr. uke 

pr. 31.07. 2018: 247,2 timer pr. uke 

pr. 31.08.2018: 250,75 timer pr. uke 

pr. 30.09.2018: 241,79 timer pr. uke 

pr. 31.10.2018: 249,29 timer pr. uke 

pr. 30.11.2018: 207,47 timer pr. uke 

pr. 31.12.2018: 194,27 timer pr. uke 

pr. 31.01.2019: 185,34 timer pr. uke 

pr. 28.02.2019: 187,24 timer pr uke 

pr. 31.03.2019: 205,18 timer pr. uke 

pr. 30.04.2019: 213,93 timer pr. uke 

pr. 31.05.2019: 204,35 timer pr. uke 

pr. 30.06.2019:207,02 timer pr. uke 

pr. 31.07.2019: 217,75 timer pr. uke 

pr. 31.08.2019: 227,13 timer pr. uke 

pr. 30.09.2019:226,04 timer pr. uke 

pr. 31.10.2019:225,13 timer pr. uke 

 

 

 
 

 

 

 

Tildelingskontoret, 03.09.2019. 
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Betalingsregulativ 2020 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 

 
Vedlegg: 
12.11.2019 Betalingsregulativ 2020 1426231 

06.11.2019 Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2020 (2019_11_05) 1425731 

12.11.2019 IRIS Salten IKS - Gebyrregulativ 2020 1426277 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har i budsjett 2020 lagt inn en økning i kommunale avgifter, gebyrer mv. tilsvarende 
deflator i statsbudsjettet på 3,1 %. Avvik fra dette kommenteres spesielt under hvert område. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
VVA-gebyr 
Budsjettnotat fra EnviDan Momentum ligger ved, og beskriver hva som ligger til grunn for hvilke 
gebyrsatser for vann, avløp og slam som vil gjelde for 2020, samt prognoser fram mot 2023. Disse 
beregningene gjort i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost.  
 
Som det framkommer i tabellen så økes gebyr for vann og avløp med 10 %. Slamgebyret får en foreslått 
økning på 13 %. Dette skyldes at kommunen har inngått ny fire - årlig rammeavtale for slamtømming 
som viser til en prisøkning på kr. 435 000,- per år. 
 
Notatet fra EnviDan Momentum inneholder også plansaksbehandling. 
 
 
Betalingssatser pleie/omsorg 
Det er lagt inn flere intervaller på nettoinntekt I forhold til timesats hjemmetjenester. På timesats fra 3 
G er det økt med mer enn 3,1 %. 
 
 
Byggesak og oppmåling 
På byggesak er selve byggesaksgebyrene det samme som tidligere, men det forekommer noen små 



endringer i nedre del av gebyroppsettet. På oppmåling er gebyrene det samme som i 2019. Byggesak og 
oppmåling skal drifte iht selvkost, de økningene som ble gjort i 2019 er så store at rådmannen har valgt 
å la være å øke disse. 
 
 
Betalingssatser SFO 
Det blir nok vedtatt redusert foreldrebetaling for barn i 1. og 2.trinn på SFO fra høsten 2020. Det er 
tydelige føringer på dette i den siste stortingsmeldingen som er kommet. Rådmannen vil tilbake til hva 
det vil utgjøre for Fauske kommune sin del. Pr nå har vi ikke noe oversikt over inntekten til foresatte, og 
vet ikke hvem som vil komme inn under nye regler.  
 
 
Betalingssatser enhet kultur 
På idrettshall – Grunnskole er summen satt til kr. 0,-. Det unngås kryssfakturering innen samme 
samhandlingsområder. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



B E TALI N G SRE G U L ATI V 2020
Vedtatt i kommunestyre 12.12.2019– Sak ***/2019
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1. Betalingssatser Kultur og Idrett 

 

 

  

* Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.

*Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg.

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt 

spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen.

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Helse- og sosialsenter Bygdekafe/strikkekafe o.l. pr døgn 690 714

(kafe) Valnesfjord Konfirmasjoner/barndåp pr døgn 690 714

Lags-/foreningsaktivitet voksne pr døgn 134 138

Fra kommunen pr døgn 2600 2700

Utenfor kommune pr døgn 7700 7950

Teletunet Voksne pr måned 768 790

Ungdomsklubblokaler Valnesfjord og Fauske pr time 104 107

Gymnastikksaler Trening pr time 103 107

Idrettshall Trening voksne samt brukere pr time

andre kommuner 1/1

Trening samt brukere pr. time

andre kommuner 1/3

Trening samt brukere pr time

andre kommuner 2/3

Videregående skole - pr time

undervisning 1/3 - leien

reguleres fra skolestart

Arrangementer pr døgn 5720 5900

Grunnskolene Årsbasis 366850 0

Leie av lagerplass kaldlageret pr mnd/pr m2 81 84

Vestmyra barnehage Ballettsal pr time 167 172

Squashhall pr time 85 88

Treningssal (Karate) pr time

Fauske kino

253

118

212

246

114

206
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Fauskebadet Billettpris voksne 103 107

Billettpris barn 37 38

Billettpris studenter 76 78

Billettpris familie 216 223

Billettpris honnør 87 90

Billettpris kulturkortet 76 78

Klippekort voksne 12 klipp 989 1020

Klippekort barn 12 klipp 433 446

Klippekort studenter 12 klipp 745 768

Klippekort honnør 12 klipp 800 825

Grupper over 10 personer voksne pr pers 76 78

Grupper over 10 personer student pr pers 76 78

Grupper over 10 personer barn pr pers 32 33

Årskort voksne 2890 2980

Årskort barn 1055 1088

Årskort studenter 1904 1963

Årskort honnør 2204 2272

Årskort familie 1+1 3887 4008

Årskort familie  2+2 6660 6866

Halvårskort voksne 1924 1984

Halvårskort barn 792 817

Halvårskort studenter 1268 1307

Halvårskort honnør 1493 1539

Halvårskort familie 1+1 2553 2632

Halvårskort familie 2+2 4350 4485

Leie av terapibasseng pr gang 706 728

Leie av svømmebasseng pr gang 706 728

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

25 m. basseng u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Terapibassenget u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Begge bassengene u/badevakt

Grunnskolens bruk i Sulisbadet pr klassetime 270 278

Svømmeskole (kommersielt) pr time

Sulitjelma Bad Voksne pr. gang 55 57

Barn pr. gang 27 28

Studenter pr. gang 27 28

Klippekort, voksne 12 klipp 400 412

Klippekort, barn 12 klipp 179 185

Klippekort, studenter 12 klipp 179 185

Årskort, voksne 1604 1653

Årskort, barn 595 613

Halvårskort, voksne 1039 1071

Halvårskort, barn 427 440

485

253

470

246



Fauske kommune // Betalingsregulativ 2020  // Side 5 

Kunstgressbaner Trening kunstgressbaner voksne pr time 389 401 

  Seniorkamper kunstgress pr kamp 646 666 

  Ved tureringer og lignende 

        avtales pris med enhet kultur 

Kulturskole Ordinær kulturskolekontingent høst 1398 1890 

    vår 1730 1530 

  Salg av tjenester til skoler/ pr time 

      barnehager   

  Salg av tjenester til pr. time + evt 

375 415   organisasjoner - voksne kvelds-/helge/ 

    høytidstillegg 

  Salg av tjenester til pr. time + evt 

237 255   organisasjoner - barn/unge kvelds-/helge/ 

    høytidstillegg 

  Instrumentleie - fioliner pr. semester 308 308 

  Materiell-avg. elever billedkunst pr semester 205 205 

  Fradrag ved lærerfravær mer enn pr gang 
82 90 

  to ganger   

  Leie av tegnesalen (Ny) pr. gang/døgn 
minimum 300 350 

  

  Leie av annet utstyr (el-piano, 
forsterkere osv.) (Ny) 

pr. gang pr. 
enhet 
(korttidsleie) 

200 250   

  

  Spilleoppdrag m/elever (Ny) pr. gang, 
minimum + 
evt. kvelds-
/helge-
/høytidstillegg 

500 600 

  

  

  

  

  

Spilleoppdrag lærere (Ny) pr. gang, 
minimum + 
evt. kvelds-

/helge-
/høytidstillegg 

750 850 
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2. Leiesatser for skolebygg 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Skolebygg Klasserom pr dag 190 196

Klasserom natt/overnatting pr natt 80 82

Spesialrom, musikkrom, pr dag

skolekjøkken, filmrom m.m.

Vestmyra skole, auditoriet pr gang 1165 1201

Vestmyra skole, kunnskapstrappa pr gang 2325 2397

289280
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3. Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. 

med hjemmel i matrikkelloven 

 

 

  

Etter medgått tid, men ikke mere en 50% 

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Oppretting av Punktfeste 10156 10156

matrikkelenhet - Areal fra 0 - 500 m2 14469 14469

Oppretting av Areal fra 501 - 1500 m2 19656 19656

grunneiendom og Areal fra 1501 - 2500 m2 24024 24024

festegrunn Areal fra 2501 m2 -

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for teig 2 når opppmåling 

 skjer sammen med hoved-

eiendommen

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Areal fra 0 - 500 m2 14510 14510

matrikkelenhet - Areal fra 501 - 1500 m2 19656 19656

Matrikulering av Areal fra 1501 - 2500 m2 24024 24024

eksisterende Areal fra 2501 m2 -

umatrikulert grunn Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Dersom tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens oppmålingsarbeid må avbrytes eller

avsluttes før det er fullført, skal det belastes slike gebyrer:

Forberedelse til forretning pågår:

av oppmålingsgebyret

Ferdig innkalt forretning: 50% av oppmålingsgebyret

Ferdig avholdt forretning: 75% av oppmålingsgebyret

Oppmålingsforretningen er matrikkelført: 100% av oppmålingsgebyret

1952

6825

1256

3617

1802

1953

6826

1257

3618

1803

36183617
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Oppretting av Areal fra 0 - 50 m2 pr eierseksjon 3126 3126

matrikkelenhet - Areal fra 51 - 250 m2 pr eierseksjon 5023 5023

Oppmåling av uteareal Areal fra 251 - 500 m2 pr eierseksjon 8668 8668

på eierseksjon Areal fra 501 - 1500 m2 pr eierseksjon 19629 19629

Areal fra 1501 m2 - pr eierseksjon

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Volum fra 0 - 2000 m3 19014 19014

matrikkelenhet - Volum fra 2001 m3 - 

Oppretting av Økning pr påbegynte 1000 m3

anleggseiendom Tillegg for oppretting av 

(grunneiendom) matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Faktureres etter medgått tid pr time

matrikkelenhet - 

Registerering av Tillegg for oppretting av 

jordsameie matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Grensejustering - Areal fra 0 - 250 m2 10156 10156

Grunneiendom, Areal fra 251 - 1000 m2 14510 14510

festegrunn og Klarlegging av rettigheter pr time

jordsameie faktureres etter medgått tid

Grensejustering - Volum fra 0 - 250 m3 4354 4354

anleggseiendom Volum fra 251 - 1000 m3 7248 7248

Arealoverføring - Areal fra 0 - 250 m2 17404 17404

Grunneiendom, Areal fra 251 - 500 m2 23833 23833

festegrunn og Arealoverføring pr. nytt

jordsameie påbegynt 500 m2

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Arealoverføring - Volum 0 - 250 m3 7248 7248

anleggseiendom Volum 251 - 500 m3 11603 11603

Volumoverføring pr. nytt

påbegynt 500 m3

Klarlegging av For inntil 2 punkter 2170 2170

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen tidligere er grensepunkter

koordinatbestemt ved Kartlegging av rettigheter

NTH, NGO eller nyere faktureres etter medgått tid

koordinatsystemer

1803

3618

1803

3618

1803

724

1257

3618

1257

1803

1257

1802

3617

1802

3617

1802

723

1256

3617

1256

1802

1256

pr time

12571256
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Klarlegging av For inntil 2 punkter 8695 8695

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen ikke grensepunkter

tidligere er Klarlegging av rettigheter pr time

koordinatbestemt ved faktureres etter medgått tid

NTH, NGO eller nyere

koordinatsystemer

Privat avtale for For registering av inntil 2 punkter

eksisterende grense eller 100 m grenselengde

For hvert nytt punkt eller

100 m grenselengde

Alternativt kan gebyr pr time

fastsettes etter medgått tid

Innløsning av Behandlingsgebyr 3781 3781

festetomter under gnr. Arbeid som ikke kan beregnes pr time

102 bnr. 637/bnr. 638 - fastsettes etter medgått tid

Opplysningsvesenets

fond

Matrikkelføring av Forretning som omfatter erverv pr forretning

oppmålingsforretning av deler av 1 - 19 

utført av Statens grunneiendommer

vegvesen for riks- og Erverv av deler av 20 - 49 pr forretning

fylkesveger grunneiendommer

Erverv av deler av 50 pr forretning

grunneiendommer eller flere

Arbeid som ikke kan beregnes pr time

fastsettes etter medgått tid

Utstedelse av Matrikkelbrev inntil 10 sider

matrikkelbrev * Matrikkelbrev over 10 sider

Endringer i grunnlaget Ved endringer gjort av rekvident Alle satser

for matrikkelføring opprettholdes gebyret

av saken

* Utstedelse av matrikkelbrev reguleres i henhold til matrikkelloven

2895

1257

1892

956

1256

1257

4273

2894

1256

8552

12831

8553

12832

1256

1891

956

1256

1256

4272

1257
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4. Betalingsregulativ for behandling av 

søknad om byggetillatelse, 

utstikking/beliggenhetskontroll av 

bygninger (Plan- og bygningslovens § 33-

1) 

 

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert.

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Byggesaksbehandling Pr. selvstendig boenhet 18468 18468

av rene boligbygg For hytter (fritidshus) 14774 14774

(nybygg maks 2 etasjer)

Byggesaksbehandling Byggets bruksareal 0 - 50 m2 4679 4679

av tilbygg, påbygg, Byggets bruksareal 51 - 200 m2 pr m2 121 121

større lagerbygg, Byggets bruksareal 201 - 400 m2 pr m2 94 94

forretnings- og Byggets bruksareal 401 - 600 m2 pr m2 82 82

kontorbygg m.v. Byggets bruksareal over 600 m2 pr m2 67 67

For hver etasje over og under

1. etasje - 0 - 50 m2

For driftsbygninger For hver etasje over og under pr m2

i landbruk gis 1. etasje - 51 - 200 m2

50 % rabatt For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - 201 - 400 m2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - 401 - 600 m2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - over  600 m2

Ombygging/bruksendring

0 - 50 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

51 - 200 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

201 - 400 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

401 - 600 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

over 600 m2

1346

1314

59

48

41

35

61

48

42

36

1313

59

48

41

35

1306

59

47

41

35
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For garasjer, uthus, 0 - 70 m2 4679 4679

naust, kaldlager og 71 - 100 m2 9308 9308

lignende Over 100 m2 10674 10674

Utslippssøknad Avløp, 

oljeutskiller mm Ny 

anlegg

4679 4679

Rehabilitering av avløp, 

oljeutskillere
2616 2616

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-1 tilfelle

gjelder

forstøtningsmur,

innhegning, 

fasadeendring, piper ol

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-4 tilfelle

Saksbehandling av Bygg inntil 50 m2 1231 1269

rivingstillatelse Bygg inntil 200 m2 4679 4824

Bygninger over 200 m2 9419 9711

Påvisning av Bygninger med areal inntil 70 m2 3373 3478

bygningens plassering Bygninger med areal inntil 200 m2 6778 6988

 - Gebyr betales etter Bygninger med areal inntil 400 m2 10145 10459

bebygd areal (BYA) Bygninger med areal over 400 m2 16867 17390

Ny utstikking inntil 70 m2 1687 1739

Ny utstikking inntil 200 m2 3386 3491

Ny utstikking inntil 400 m2 5072 5229

Ny utstikking over 400 m2 8434 8695

Utstikking av ekstra kompliserte pr. time

bygninger - Kan kreves gebyr

etter medgått tid

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 70 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 200 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 400 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal over 400 m2

Søknad om ansvarsrett Personlig godkjenning

ansvarsrett selvbygger

Søknad om

rammetillatelse

Ferdigattest Tiltak hvor det er gått mer enn

3 år etter tillatelse er gitt

2697

2697

4824

1070

3478

6988

10459

17390

4824

2748

6778

10145

2616

4679

1038

3373

16867

2616

4679

2665
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Tiltak som krever Dispensasjon uten høring pr søknad 4925 5078

dispensjon etter Dispensasjon med høring  (andre pr søknad

PBL § 19 myndigheter)

Tilbaketrekking av dispensasjon Tilbakebetales 30 % av gebyr

Endring av tillatelse

Tilsyn Tilsyn bolig 3884 4004

Tilsyn bygg (frittliggende >50 m2) 1939 1999

Tilsyn byggeplass 5830 6011

Tilsyn foretak 3884 4004

Tiltak i strid med Oppføring av tiltak som utføres/

plan- og bygningsloven er utført i strid med 

og bestemmelser gitt i eller i 

dokumenttilsyn medhold av PBL, herunder tiltak i

strid med ramme- og/eller

igangsettingstillatelse og 

ulovlig igangsetting

Dersom søknad eller melding er (2 x timesats)

ufullstendig, mangelfull eller

inneholder ukorrekte 

opplysninger, og av den grunn

ikke kan behandles før den er

komplett eller korrigert av

ansvarlig søker - Gebyr for

tilsynsoppfølging

Dersom en ansvarlig søker sender (3 x timesats)

inn melding om mindre tiltak

etter § 20-4 eller søknad om 

enkle tiltak, uten at vilkårene

for mindre/enkle tiltak er oppfylt

 - Gebyr for tilsynsoppfølging

For tilsyn ved tiltak som utføres pr time

i strid med gitte tillatelser, vilkår

i tillatelser eller øvrige

bestemmelser i PBL - Gebyr etter

medgått tid

Avhold befaring (+ reiseutg.) pr befaring 3257 3358

Gebyr for sakkyndig bistand pr time

betales etter medgåtte utgifter

pr søknad

2141

3212

1070

1070

7616

2697

1038

2616

2077

3115

1038

7387
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5. Deling etter plan- og bygningsloven 

 

 

 

6. Gebyr for behandling av private 

reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ 

endringer og sertifisering miljøfyrtårn 

 

Område 
Beskrivelse Enhet 2019 2020 

Behandling av mindre     

10920 11259 vesentlige     

reguleringsendringer     

Behandling av      
6300 6495 

dispensasjonssøknader     

Behandling av For enkel plan   46200 47632 

reguleringsplaner Sammesatt plan   59400 61241 

  For krevende plan   79200 81655 

Sertifisering 
miljøfyrtårn     

5000 5155 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Delingssøknader etter Søknad i regulerte områder 3008 3101

PBL § 20-1 m Søknad om uregulerte områder 4508 4648
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7. Gebyr for behandling av konsesjonssaker 

og delingssaker etter jordloven 

 

 

 

8. Gebyr for utarbeiding av plan for 

skogsveier 

 

 

 

9. Gebyr for gravemeldinger 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Behandling av søknader

om delingssamtykke

etter jordloven

Behandling av søknader

om konsesjon

Gebyrene reguleres i henhold til jordlova.

2000

5000

2000

5000

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Skogsveier Utarbeiding av plan 11635 11996

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Arbeidsvarsling

pr 

gravetillatelse

/ tiltak

650                 670                 

pr 

gravetillatelse

/ tiltak

1 550             1 598             

Søknadspliktig arbeid 

Gebyr for behandling av 

gravemelding



Fauske kommune // Betalingsregulativ 2020  // Side 15 

10. Seksjonering 

 

 

 

11. Priser torgleie Fauske sentrum 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

1 til 4 seksjoner 1 til 4 4000

Tillegg for hver seksjon over 4 pr enhet 150

1 til 4 seksjoner 1 til 4 6000

Tillegg for hver seksjon over pr enhet 150

1 til 4 seksjoner 1 til 4 6000

Tillegg for hver seksjon over pr enhet 150

Oppheving av 

seksjonering
1500

Reseksjonering

3450
Gebyr for behandling 

av seksjonering  

Nybygg

Seksjonering av 

eksisterende bygg

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Torgleie Sommersesong: 01.05 - 30.09 pr sesong 4300 4500

Vintersesong: 01.10 - 30.04 pr sesong 4300 4500

Strøm pr sesong 1400 1500

Torgplass uten strøm pr dag 200 250

Torgplass med strøm pr dag 250 280

Torghandlere som 

benytter torgplass fast 

2 ganger pr uke eller 

mer, betaler pr gang

pr gang 200

Leie av kommunalt 

areal (ikke torgareal) til 

begrenset anlegg og 

lagringsperiode

Pr m2 x mnd 3
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12. Parkeringssatser 

 

 

 

13. Kaileie Finneid kai 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Parkering helårskort Definerte og udefinerte P plasser År 7600 7600

Bobilparkering Ved Rema pr døgn 190 196

Flytebrygge - leie pr døgn 150 150

22

32

22

Parkering 

Samfunnshus/Helland
Dag før kl 1000 pr døgn 32

Parkeringsgebyr 

sentrum pr time 22

Parkering 

Samfunnshus/Helland
Dag etter 0900 pr time 22

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Tonnasje over kai

Bulk eller stykkgods
5 11

Kaileie uten strøm pr døgn 200

300

Kaivederlag for fartøy under 15 

meter
pr døgn 105

Kaivederlag for fartøy under 15 - 

30 meter

Kaivederlag for fartøy fra 30 

meter og oppover

Kaileie med strøm

Finneid kai

pr døgn

Pr tonn

pr døgn 210

pr døgn 330
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14. Skanning/ kopiering/ utskrift 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Grunnkart eller Privat - Utsnitt rundt eiendom pr. stk. inkl. mva 203 209

 situasjonskart Privat- Utsnitt av store areal pr. stk. inkl. mva 492

(høydekurver, Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

eiendomsgrenser, Utsnitt rundt eiendom 

bygninger, veg) Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt for reguleringsplan

Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt av store areal

Priser pr. utskrift i farge A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 160 165

A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 61 63

Maksimal lengde på A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 246 254

utskrift er 18 m. A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 98 101

A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 523 539

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 185 191

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 677 698

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 308 318

Priser pr. utskrift A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 154 159

i sort/hvit A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 31 32

A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 154 159

Maksimal lengde på A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 74 76

utskrift er 18 m. A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 338 348

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 124 128

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 462 476

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 185 191

Skanning A3 pr. stk. inkl. mva 37 38

(farge og sort/hvit) A2 pr. stk. inkl. mva 61 63

A1 pr. stk. inkl. mva 92 95

A0 pr. stk. inkl. mva 154 159

Laminering A4 pr. stk. inkl. mva 25 26

A3 pr. stk. inkl. mva 49 51

Posthylse 46 cm    pr. stk. inkl. mva 31 32

(I tillegg frakt etter 63 cm  pr. stk. inkl. mva 37 38

Posten prisregulativ) 80 cm pr. stk. inkl. mva 49 51

103cm pr. stk. inkl. mva 74 76

318

1016

1016

308

985

985
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15. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske 

storkjøkken 

 

 

 

 

16. Feieavgift 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Middag paviljongene Normalporsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Stor porsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Middag tilkjørt Middag m/dessert m/mva 87 90

hjemmeboende Middag u/dessert m/mva 79 81

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Feieavgift Boliger ekskl. mva pr pipeløp 300 290

Fritidsboliger ekskl. mva pr pipeløp 168 162
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17. Vann-, avløp- og slamgebyr 

 

 

 

18. Husholdningsgebyr 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet

Vann Avløp Sum m/mva Vann Avløp Sum m/mva

Tilknytningsgebyr Engangsgebyr pr. bygg 4873,9 4114,49 11235,49

Årsgebyrer

Abonnementsgebyr bolig/ 

fritidshus
pr. boenhet 612,80 491,51 1380,38 674,08 540,66 1518,43

Ab.gebyr for næring/ andre bygg eiendom/seksjon 612,80 491,51 1380,38 674,08 540,66 1518,43

Forbruksgebyr etter areal kr/m2 24,64 18,28 53,65 27,10 20,11 59,01

Forbruksgebyr etter måler kr/m3 18,47 13,72 40,23 20,32 15,09 44,27

Årsleie for vannmåler 3/4" 191,43 210,58

1 " 262,74 289,01

1 1/2 " 500,47 550,52

2" 915,51 1007,06

Slam Slamavgift bolig,

tømming hvert år

Slamavgift bolig,

tømming hvert 2. år

Slamavgift hytter

tømming hvert 4. år

2019

Plombering og åpning av 

innvendig stoppekran

pr. oppmøte
965

425,88 532,36

1701,94 2127,42

850,71 1063,38 961,30 1201,63

481,24 601,56

2020

1923,19 2403,99

5361,29 4525,94 12359,04

1061,5

Område Beskrivelse Enhet

Husholdningsgebyr Grunngebyr pr dunk 57 2103 2629 2282 2852

80 liter pr dunk 57 2103 2629 541 169 59 2282 2852 627 183

130 liter pr dunk 57 2354 2943 607 209 59 2555 3193 703 227

190 liter pr dunk 57 2653 3317 684 265 59 2879 3599 792 288

240 liter pr dunk 57 2902 3627 748 270 59 3148 3935 866 293

350 liter pr dunk 57 3454 4318 1117 412 59 3748 4685 1031 447

500 liter pr dunk 57 5757 7196 1483 575 59 6246 7808 1718 624

Kommunalt miljøgebyr kr. 59,00

Øvrige priser ligger som vedlegg til sak betalingsregulativ 2020

2019 2020

Hyppigere 

tømming 

inkl. mva

Ekstra 

tømming 

inkl. mva

 Komm. 

tillegg 

Sum eks. mvaSum inkl. 

mva

 Komm. 

tillegg 

Sum eks. mvaSum inkl. 

mva

Hyppigere 

tømming 

inkl. mva

Ekstra 

tømming 

inkl. mva



Fauske kommune // Betalingsregulativ 2020  // Side 20 

19. Diverse betalingssatser i pleie og omsorg 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Paviljongene - Husleie Beboer pr mnd 5000 5155

Sagatun Beboer pr mnd 5000 5155

Paviljongene - Mat Middag pr mnd 2685 2768

Tørrmat pr mnd 1514 1561

Trygghetsalarm Tap av alarmknapp - Erstatning pr stk 944 973

Utgiftstak 2 - 4 G pr år 14016

Utgiftstak over 4 G pr år 22272

Månedsabonnement inntil 2 G pr mnd

(max.pris avh. av ant. t. pr.mnd.) 

Månedsabbonement 2 - 3 G pr mnd 1240

Månedsabonnement 2 - 4 G pr mnd 1200

Månedsabbonement 3 - 4 G pr mnd 2000

Månedsabonnement over 4 G pr mnd 1856

Månedsabbonement 4 - 5 G pr mnd 2760

Månedsabbonement over 5 G pr mnd 3200

Timesats 2 - 4 G pr time 150

Timesats 2-3G pr time 155

Timesats 3 - 4 G pr time 250

Timesats over 4 G pr time 232

Timesats 4 - 5 G pr.time 345

Timesats over 5 G pr time 400

Korttidsopphold

Egenandel dagsentertilbud

1 gang pr mnd

Egenandel dagsentertilbud

fra 2 ganger til 3 ganger

Miljø/aktivitetstjensten

242235

Statens 

satser

Egenandel dagsentertilbud fra 4 

ganger
400 412

Hjemmetjenester 

(Grunnbeløp pr 

01.05.2019 - kr 99858)

Statens 

satser

122

Statens 

satser

Statens 

satser

Statens 

satser

Utgiftstak inntil 2 G
pr år Statens 

satser

118

Statens 

satser

Døgnsats Statens 

satser

Dagopphold
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20. Betalingssatser for kommunale 

barnehager gjeldende fra 01.01.2020 

 

 

 

21. Voksenopplæring 

 

NB! Gjelder fra 01.01.2020

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Satser kommunale Helplass 100 % 3040 3135

barnehager Halv plass 50 % 1520 1567

Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr time

pr dag

Enkeltdager pr dag 229 235

Matpenger pr dag 26 27

4645

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

Elever som ikke har rett og plikt pr undervisn.-

(EØS/arbeidsinnvandrere) time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Elever som har plikt, men ikke pr undervisn.-

rett time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Statsborgerprøve 700 720

Norskprøve muntlig 650 670

Norskprøve skriftlig

(hel prøve)

Delprøve norsk skriftlig 325 335

Voksenopplæring

57

57

670

Samfunnskunnskapsprøve for 

betalende elever
650 670

55

55

650
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22. Betalingssatser for SFO  

 

 

 

 

Område Beskrivelse Enhet 2019 2020

SFO Sats 1: Opphold 0-15 t/u 1468

Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover 2168

Matpenger Sats 1 125

Sats 2 160

Leksehjelp i SFO-tiden Sats 1 125

Sats 2 125

Sommer SFO 2019 Pr. dag 158

Pr. uke 658

Pr. 4 uker 2240

Matpenger sommer SFO Pr. dag 15

Nye betalingssatser fra 01.01.2020

Område Beskrivelse Enhet 01.01.2020 01.08.2020

Sats 1: Fra 1-7 timer pr skoleuke pr mnd 830 859                 

Sats 2: Fra 7-14 timer pr skoleuke pr mnd 1600 1 656             

Sats 3: Fra 14 -> timer pr skoleuke pr mnd 2220 2 298             

Sats 4: Hel dag, skolefrie dager pr dag 218 226                 

Sats 5: Sammenhengende uke, 

skolefrie dager
pr uke 890 921                 

Sats 1 utgjør (inkludert i sats 1) pr mnd 70 72

Sats 2 utgjør (inkludert i sats 2) pr mnd 130 135

Sats 3 utgjør (inkludert i sats 3) pr mnd 170 176

Sats 4 utgjør (inkludert i sats 4) pr dag 18 19

Sats 5 utgjør (inkludert i sats 5) pr uke 90 93

Leksehjelp i SFO tid pr mnd -125 -129

SFO

Matpenger 

For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager. Sats 4 og 5 

gjelder alle skolefrie dager hvor SFO holder åpent

For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast 

gjennom skoleåret. Det gis 50 % søskenmoderasjon beregnet ut fra lavest betalende sats. 

Søskenmoderasjon gis til søsken folkeregistrert på samme adresse og med samme hovedforsørger. 



2020 2021 2022 2023

10,0 % 3,5 % 5,0 % -0,0 %
10,0 % 3,5 % 8,5 % 2,2 %
10,0 % 3,5 % 6,5 % 1,0 %

Fauske kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes 
for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. 
Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Fauske kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med 
selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 3. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig 
etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for 
ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er 
budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte 
prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Fauske kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester 
(H-3/14, KMD, februar 2014).
Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som 
brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller 
brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.
Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det 
kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2020

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 10 %, hvor vann øker mest med 10 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet 
gebyr med kr 3 237, fra kr 8 308 i 2018 til kr 11 545 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7 %. 
Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 200 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling for vann og avløp

Endring i årsgebyr fra året før

Vann
Avløp

Samlet endring

4 593
5 384

5 924 6 133 6 440 6 439

3 715

4 044

4 449
4 604

4 995 5 106
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

745 766 871 903 948 949 949
19,24 23,09 25,26 26,15 27,46 27,45 27,45
4 593 5 384 5 924 6 133 6 440 6 439 6 439

17 % 10 % 4 % 5 % 0 % 0 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

5 962 5 566 5 934 6 171 6 418 6 674 6 941
4 418 3 119 3 197 3 277 3 359 3 443 3 529
1 619 2 793 2 863 2 934 3 008 3 083 3 160

313 326 335 343 352 360 369
0 0 0 0 0 0 0

Direkte driftsutgifter 12 312 11 805 12 328 12 725 13 136 13 561 14 000
3 472 3 272 3 151 3 330 3 607 4 003 4 154
7 161 7 356 7 663 7 990 8 360 8 857 9 142

624 649 675 702 730 759 790
-2 029 -1 500 -1 522 -1 551 -1 586 -1 624 -1 663

Gebyrgrunnlag 21 541 21 582 22 296 23 195 24 246 25 556 26 422
18 436 21 927 24 065 24 989 26 333 26 418 26 506

Selvkostresultat -3 105 345 1 769 1 794 2 086 862 84
86 % 102 % 108 % 108 % 109 % 103 % 100 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 -3 415 -6 637 -6 434 -4 776 -3 059 -1 013 -163
-3 105 345 1 769 1 794 2 086 862 84

-118 -142 -112 -77 -40 -12 -3
Selvkostfond 31.12 -6 637 -6 434 -4 776 -3 059 -1 013 -163 -81

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostgrad i %

Gebyrsatser, Vann 
(inkl. mva.)

Årsgebyret for vann i Fauske kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 
Abonnementsgebyret i 2020 foreslås satt lik kr  871 og forbruksgebyret lik 25,26 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 5 924 for en 
normalabonnent med årlig vannforbruk lik 200 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 10 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil 
variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Øvrige inntekter

12*** Varer og tjenester

Vann - 2018 til 2024
Gebyrsatser - Vann 2018 til 2024

11*** Varer og tjenester
10*** Lønn

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

Selvkostoppstilling Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for vann i Fauske kommune kommune frem mot 2024.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Årlig endring
Årsgebyr inklusiv mva. ved 200 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 7 %. Kapitalkostnadene 
utgjør 45 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,5 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. 
Hovedinntektskilden er art ''1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt'' som utgjør 100 % av gebyrinntektene.

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159

5 962 5 566 5 934 6 171 6 418 6 674 6 941

6 350 6 239 6 395 6 554 6 718 6 886 7 058
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

598 614 626 649 703 719 770
15,59 17,15 19,11 19,78 21,46 21,94 23,51
3 715 4 044 4 449 4 604 4 995 5 106 5 473

9 % 10 % 3 % 8 % 2 % 7 %

Selvkostoppstilling Avløp
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4 811 4 973 5 172 5 379 5 594 5 818 6 051
2 389 1 683 1 725 1 768 1 813 1 858 1 904

666 1 282 1 314 1 347 1 381 1 415 1 450
5 10 11 11 11 11 12
0 -250 -256 -263 -269 -276 -283

Direkte driftsutgifter 7 872 7 699 7 966 8 242 8 529 8 826 9 134
1 620 1 539 1 852 2 631 2 997 2 976 2 919
3 365 3 417 3 470 5 157 6 944 7 007 7 059

558 581 604 628 653 679 706
-1 468 -1 865 -1 911 -1 959 -2 008 -2 058 -2 110

Gebyrgrunnlag 11 947 11 371 11 980 14 699 17 115 17 430 17 709
11 736 12 960 14 231 14 767 16 064 16 469 17 699

Selvkostresultat -211 1 590 2 251 68 -1 051 -961 -10
98 % 114 % 119 % 100 % 94 % 94 % 100 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 -1 700 -1 954 -389 1 876 1 983 961 10
-211 1 590 2 251 68 -1 051 -961 -10
-43 -25 15 38 29 10 0

Selvkostfond 31.12 -1 954 -389 1 876 1 983 961 10 0
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Gebyrsatser, Avløp 
(inkl. mva.)

Årsgebyret for avløp i Fauske kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. I 2020 
foreslås det å sette abonnementsgebyret til kr  626 og forbruksgebyret  til 19,11 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 4 449 for en 
normalabonnent med årlig vannforbruk lik 200 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 10 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil 
variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Gebyrsatser - Avløp 2018 til 2024

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for avløp i Fauske kommune kommune frem mot 2024.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Selvkostgrad i %

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

Selvkost dekningsgrad i %

Gebyrinntekter

Øvrige inntekter

11*** Varer og tjenester
10*** Lønn

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

12*** Varer og tjenester

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Indirekte kostnader (drift og kapital)
Direkte kalkulatoriske avskrivninger

14*** Overføringsutgifter

Årlig endring
Årsgebyr inklusiv mva. ved 200 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 5 %, hvorav kalkulatoriske renter endres mest med 20 %. 
Kapitalkostnadene utgjør 38 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 4,7 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av 
planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art ''1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt'' som utgjør 99 % av 
gebyrinntektene.

Avløp - 2018 til 2024

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

4 811 4 973 5 172 5 379 5 594 5 818 6 051 

3 061 2 975 3 050 3 126 3 204 3 284 3 366 

4 984 4 956
5 322

7 788

9 941 9 983 9 978
558 581

604

628

653 679 706

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
.0

0
0

 k
r

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 065 2 127 2 405 2 598 2 805 3 029 3 210
3 % 13 % 8 % 8 % 8 % 6 %

Selvkostoppstilling Slamtømming
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

107 0 0 0 0 0 0
149 37 38 39 40 41 42
29 0 30 31 32 33 34

423 422 868 889 912 934 958
0 250 256 263 269 276 283

Direkte driftsutgifter 708 709 1 192 1 222 1 253 1 284 1 316
17 18 19 19 20 21 22
-0 0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 725 727 1 211 1 242 1 273 1 305 1 338
827 868 978 1 056 1 141 1 232 1 305

Selvkostresultat 102 141 -234 -185 -132 -74 -33
114 % 119 % 81 % 85 % 90 % 94 % 98 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 367 479 632 409 230 101 28
102 141 -234 -185 -132 -74 -33
10 12 10 6 3 1 0

Selvkostfond 31.12 479 632 409 230 101 28 -4
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for slamtømming frem mot 2024.

14*** Overføringsutgifter
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.
12*** Varer og tjenester
11*** Varer og tjenester
10*** Lønn

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 68 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 104 %. 
Hovedinntektskilden er art ''1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt'' som utgjør 100 % av gebyrinntektene.

Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)
Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Gebyrsatser - Slamtømming 2018 til 2024
I 2020 foreslås det å sette normalgebyret for slamtømming lik kr 2 405. Dette utgjør en endring på 13 % fra 2019 til 2020.

Gebyrsatser, Slamtømming 
(inkl. mva.)

Normalgebyr
Årlig endring

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Slamtømming - 2018 til 2024
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0 0 0 0 0 0 
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

714 253 599 876 2 500 109 2 594 342 2 692 201 2 793 826 2 899 364
-16 % 317 % 4 % 4 % 4 % 4 %

Selvkostoppstilling Plansaksbehandling
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 218 995 1 635 1 700 1 768 1 839 1 912
57 88 91 93 95 98 100

206 212 217 223 228 234 240
Direkte driftsutgifter 1 482 1 295 1 942 2 015 2 091 2 170 2 252

63 55 58 60 62 65 68
-127 -83 -85 -87 -90 -92 -94

Gebyrgrunnlag 1 418 1 267 1 915 1 988 2 064 2 143 2 225
444 397 1 915 1 988 2 064 2 143 2 225
974 871 0 0 0 0 0

Selvkostresultat -974 -871 -0 -0 0 0 -0
31 % 31 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 0 0 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Selvkostfond 31.12 0 0 0 0 0 0 0
31 % 31 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

Plansaksbehandling - 2018 til 2024
Kostnadsdekning - Plansaksbehandling 2018 til 2024

Indirekte kostnader (drift og kapital)

12*** Varer og tjenester
11*** Varer og tjenester
10*** Lønn

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 
behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 
2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 

Driftsinntekter, Plansaksbehandling 
(inkl. mva.)

Driftsinntekter

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 50 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 64 %.

Årlig endring

Driftsutgifter og kapitalkostnader Plansaksbehandling
Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for plansaksbehandling frem mot 2024.

Øvrige inntekter

Gebyrinntekter
Subsidiering

Selvkostgrad i %
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Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3 455 913 2 348 422 2 573 894 2 665 463 2 773 768 2 886 373 3 226 730
-32 % 10 % 4 % 4 % 4 % 12 %

Selvkostoppstilling Bygge og delsaksbehandling
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 986 1 931 2 009 2 089 2 173 2 259 2 350
58 77 79 81 83 85 87
4 11 11 12 12 12 13

Direkte driftsutgifter 2 049 2 019 2 099 2 181 2 267 2 356 2 449
74 73 76 79 82 86 89

-337 -279 0 0 0 0 0
Gebyrgrunnlag 1 786 1 814 2 175 2 260 2 350 2 442 2 538

2 428 1 600 2 059 2 132 2 219 2 309 2 581
Selvkostresultat 642 -214 -116 -128 -131 -133 43

136 % 88 % 95 % 94 % 94 % 95 % 102 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 0 649 447 340 217 89 -43
642 -214 -116 -128 -131 -133 43

8 12 8 5 3 0 -0
Selvkostfond 31.12 649 447 340 217 89 -43 -0

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Kostnadsdekning - Bygge og delsaksbehandling 2018 til 2024
Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 
behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 
2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 

Driftsinntekter

Bygge og delsaksbehandling - 2018 til 2024

Øvrige inntekter

Driftsinntekter, Bygge og delsaksbehandling 
(inkl. mva.)

Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge og delsaksbehandling

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 4 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 4 %.

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

10*** Lønn

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Selvkostgrad i %

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for bygge og delsaksbehandling frem mot 2024.

Årlig endring

11*** Varer og tjenester
12*** Varer og tjenester
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge og delsaksbehandling

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 058 552 2 126 297 1 466 424 1 498 742 1 559 389 1 653 599 1 886 458
3 % -31 % 2 % 4 % 6 % 14 %

Selvkostoppstilling Kart og oppmåling
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

910 947 985 1 024 1 065 1 108 1 152
114 189 194 199 204 209 214
88 137 140 143 147 151 154

Direkte driftsutgifter 1 112 1 273 1 319 1 366 1 416 1 467 1 521
54 61 64 66 69 72 75

-61 -115 -115 -115 -115 -115 -115
Gebyrgrunnlag 1 105 1 219 1 268 1 318 1 370 1 424 1 481

1 586 1 586 1 058 1 084 1 133 1 208 1 394
Selvkostresultat 481 367 -209 -234 -237 -216 -86

144 % 130 % 83 % 82 % 83 % 85 % 94 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 70 558 942 749 528 298 86
481 367 -209 -234 -237 -216 -86

7 16 17 13 8 4 1
Selvkostfond 31.12 558 942 749 528 298 86 1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Øvrige inntekter
Indirekte kostnader (drift og kapital)

Selvkostfond/fremførbart underskudd
(1.000 kr)

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

Selvkostgrad i %

Gebyrinntekter

Selvkost dekningsgrad i %

Driftsinntekter

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for kart og oppmåling frem mot 2024.
Driftsutgifter og kapitalkostnader Kart og oppmåling

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 4 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 4 %.

Selvkostregnskap
(1.000 kr)

10*** Lønn
11*** Varer og tjenester
12*** Varer og tjenester

Driftsinntekter, Kart og oppmåling 
(inkl. mva.)

Årlig endring

Kart og oppmåling - 2018 til 2024
Kostnadsdekning - Kart og oppmåling 2018 til 2024
Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til 
behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 
2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning. 
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R E N O VASJ O N SG E B YR 2020

Husholdningsgebyr
Gebyr 2019

ex mva
Gebyr 2020

ex mva
Gebyr 2020

inklmva
Grunngebyr 2 103 2 282 2 852
80 liter 2 103 2 282 2 852
130 liter 2 354 2 555 3 193
190 liter 2 653 2 879 3 599
240 liter 2 902 3 148 3 935
350 liter 3 454 3 748 4 685
500 liter 5 757 6 246 7 808
660 liter 7 584 8 229 10 286
750 liter 8 610 9 342 11 677
Pr. m3 i container 11 915 12 927 16 159

Etableringskostnader «underground».
Gebyr 2019

ex mva
Gebyr 2020

ex mva
Gebyr 2020

inklmva

Nye BRL og sameier 49 000 49 000 61 250

Etablerte BRL og sameier 25 000 25 000 31 250

2

«Underground»
Antall abonnenter

Gebyr 2019
ex mva

Gebyr 2020
ex mva

Gebyr 2020
inklmva

40 –50 2 103 2 282 2 852
31 –39 2 354 2 555 3 193
22 –30 2 653 2 879 3 599
10 -21 2 902 3 148 3 935
Nøkkelkort-per stk 300 300 375

«over bakken –abonnement»
Antall abonnenter

Gebyr 2019
ex mva

Gebyr 2020
ex mva

Gebyr 2020
inklmva

0ver 10 2 282 2 852
6 til 10 2 555 3 193
Mindre enn 5 2 879 3 599
Nøkkelkort-per stk 300 375

Budsjett 2020 -Økonomiplan 2020-2023



R E N O VASJ O N SG E B YR 2020.

Andre betalingstjenester:
Gebyr

2019 ex
mva

Gebyr
2020 ex

mva

Gebyr
2020 inkl

mva

Gulsekk inkl. levering (ny sekk) 78 78 98

Asbestsekken (ny sekk) 167 167 209

Husholdningsplastsekken pr. rull 16 16 20

Matavfallsposer pr. rull gratis gratis Gratis

Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant
pr. år.

1 140 1 140 1 425

Henting av avfallsdunk fra 10 m -20 m. pr. år. 2 280 2 280 2 850

Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år. 1 355 1 355 1 693
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m -20 m. pr.
år.

2 709 2 709 3 387

Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil
20 m. pr. år.

gratis gratis gratis

Montering av lås/gravitasjonslås i dunk 452 452 564

Tap av nøkkel eller ekstranøkkel til lås eller
gravitasjonslås

300 300 375

Grovavfallsruter pr. tonn. 3 821 3 821 4 776

Fradrag ved hjemmekompostering. 299 299 374

Feriehenting pr. gang pr. dunk 68 68 85

Dunkbytte på hjemmeadresse 304 304 380

Dunkbytte på miljøtorg gratis gratis gratis
Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l
glassdunk

gratis 304 380

Dekk med og uten felg 191 gratis gratis

Gebyr for ekstratømming:
Gebyr 2019

ex mva
Gebyr 2020

ex mva
Gebyr 2020
inklmva

Tilkjøringsgebyr 125 135 169
80 l 135 147 183
130 l 168 182 227
190 l 212 230 288
240 l 216 235 293
350 l 330 358 447
500 l 460 499 624
660 l 546 593 741
750 l 623 676 845
4 m3 container 2826 3 066 3 832
6 m3 container 3962 4 298 5 373
8 m 3 container 5105 5 539 6 924

3

Gebyr for hyppigere tømming
(borettslag som må ha hyppigere
tømming grunnet dårlig plass)

Gebyr 2019 ex
mva

Gebyr 2020 ex
mva

Gebyr 2020
inklmva

80 l 433 502 627

130 l 486 562 703

190 l 547 633 792

240 l 598 693 866

350 l 894 825 1 031

500 l 1186 1 374 1 718

660 l 1563 1 810 2 263

750 l 1775 2 055 2 569

Per m3 container 2366 2 844 3 555
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P RI SE R M I L JØ TO R G 2020.
HUSHOLDNINGSAVFALL –
Anlegg med vekt.

Gebyr 2019
ex mva

Gebyr 2020
ex mva

Gebyr 2020
inkl mva

Minstepris 44 45 56,48
Restavfall 2 650 2730 3 412
Trevirke over 180 kg gratis gratis gratis
Øvrige fraksjoner er gratis

NÆRINGSAVFALL –
Anlegg med vekt.

Gebyr 2019
ex mva

Gebyr 2020
ex mva

Gebyr 2020
inkl mva

Minstepris 44 45 56,48
Restavfall 2 650 2730 3 412
Eternittavfall 1 253 1290 1 613

Blandet papir (1299) 1 083 1116 1 395

Matavfall (1111) 1 356 1397 1 746
Blandet trevirke (ikke
impregnert) (1149)

1 007 1037 1 297

Hageavfall (1132) 402 414 517
Vinduer pr. stk. 210 216 271
Impregnert trevirke (1146) 2 877 2963 3 704
Kjølemøbler store (disker etc.)
pr stk

500 500 625

Kjølemøbler små
(husholdningsartikler) pr stk

200 200 250

Dekk med og uten felg 176 181 227
Iris tar forbehold om at priser på
næringsavfall kan endres i perioden.

4

HUSHOLDNINGSAVFALL –
Anlegg uten vekt

Gebyr
2019 ex

mva

Gebyr
2020 ex

mva

Gebyr
2020 inkl

mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l 64 66 82
Restavfall, fra 100 l til 250 l 126 130 163
Restavfall, fra 250 l til 500 l 193 198 248
Restavfall per m3 385 397 496
Trevirke over 1 m3 gratis gratis gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall
leveres som restavfall
Øvrige fraksjoner er gratis

NÆRINGSAVFALL –
Anlegg uten vekt

Gebyr
2019 ex

mva

Gebyr
2020 ex

mva

Gebyr
2020 inkl

mva

Restavfall, ukomprimert per m3 385 397 496
Sortert avfall, ukomprimert per m3 206 212 265
Impregnert virke per m3 693 714 892
Vinduer, alle typer per stk. 208 214 268
Eternitt avfall, per m3 1253 1290 1 613

Kjølemøbler store (disker etc.) pr stk. 500 515 644

Kjølemøbler små
(husholdningsartikler) pr stk.

200 206 258

Dekk med og uten felg 176 181 227

Iris tar forbehold om at priser på
næringsavfall kan endres i perioden.
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1 Innledning 
Verdens helseorganisasjon (WHO) forventer at psykiske lidelser vil være hovedårsaken til 

sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Her til lands er psykiske plager og lidelser blant våre største 

helseutfordringer. Omtrent halvparten av landets befolkning får en psykisk lidelse eller plage i løpet av 

livet, og en femtedel av den voksne befolkningen har til enhver tid et psykisk helseproblem og/eller et 

rusmiddelproblem.  

Rus og psykisk helse er i dag et omfattende arbeidsfelt, og vil bli enda viktigere i tiden fremover. Det er 

forventet økt aktivitet for dette fagfeltet som ivaretas i flere av kommunens enheter. Hensikten med 

økt satsing er å sikre bedre livskvalitet for den enkelte, men også for å redusere den totale 

ressursbruken i samfunnet. Den årlige samfunnskostnaden for psykiske lidelser er anslått til omlag 70 

milliarder kroner bare i trygdeutgifter, behandlingsutgifter og sosiale utgifter. Registrerte psykiske 

lidelser står for omlag en tredjedel av alle uførepensjoner. I tilfeller der uførepensjon innvilges for en 

psykisk lidelse, er gjennomsnittsalderen ni år lavere enn for en somatisk lidelse. Særlig er depresjon, 

som ofte starter i ung alder, en vanlig årsak langvarig sykefravær og påfølgende uførhet. Depresjon er 

derfor regnet for å være den sykdommen som koster samfunnet mest.  

Det er også høy forekomst av rusmiddelproblemer i tilknytning til psykiske lidelser. Undersøkelser 

viser at ca. 65% av kartlagte brukere av kommunale helse, omsorgs- og velferdstjenester med 

rusmiddelproblemer, hadde psykiske vansker som påvirket deres daglige fungering i alvorlig grad. Den 

største innsatsen innenfor psykisk helsearbeid på kommunalt nivå er i dag rett mot personer med lav 

funksjonsevne med behov for utstrakt og langvarig helsehjelp. 

Innsats rettet mot alvorlige psykiske lidelser og lavt funksjonsnivå vil også på lang sikt prege arbeidet i 

kommunen. Samtidig er det hensiktsmessig at det satses på forebygging og tidlige tiltak for lettere 

psykiske plager og rus. I tilfeller der det forventes at psykiske helseplager blir milde og forbigående, 

har primærhelsetjenesten et særlig ansvar gjennom sitt tjenestetilbud. Det betyr at kommunen er en 

sentral aktør i å forebygge at kriser som oppstår i livet til den enkelte kan føre til en mer omfattende 

problematikk. Herunder er arbeidsplass, skole og øvrige sosiale arenaer viktige områder for 

forebygging og mestring av eget liv. Helsetjenesten må i tillegg til å yte tradisjonell helsehjelp, bidra til 

å understøtte funksjonen til disse områdene. En tidlig og god innsats kan forebygge langvarige og mer 

alvorlige plager samt hindre frafall i jobb og utdanning.  

1.1 Formål  

Bakgrunnen for planen er å kunne tilby best mulig helsetjenester til de som trenger det veid opp 

mot samfunnets samlede midler og ressurser. Formålet er å tydeliggjøre kommunens tilbud til 

mennesker med psykiske problemer, rusproblematikk, eller en kombinasjon av disse. «Temaplan for 

rus og psykisk helse 2018-2025» beskriver eksiterende tjenestetilbud og synliggjør utfordringer Fauske 

kommune står overfor de neste årene. Her avklares det hvilke mål, tiltak og strategier innenfor feltet 

rus og psykisk helse kommunen bør satse på i perioden 2018 - 2025. Den skal i særlig grad forberede 

tjenestene på kapasitet og organisering til å ta imot oppgaver som forventes. I tillegg skal den beskrive 

forebyggende arbeid innen feltet, samt hvordan tjenesten samarbeider med andre tilbydere av 

helsetjenester. 
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1.2 Forankring i styringssystemer 

Planen inngår i kommunens plan- og styringssystem. Den skal erstatte «Handlingsplan for psykisk 

helsearbeid» og «Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2007 – 2010». En slik felles plan er i tråd med 

nasjonale føringer, nye samfunnsbehov og er forankret i gjeldende forskning som fremhever at 

fagfeltene rus og psykisk helse bør sees under ett.  

Temaplanen inngår i beslutningsgrunnlaget for «Kommunedelplan for helse-, omsorg- og sosial 2018-

2025», samt «Plan for budsjett og økonomi». Det er altså disse to planene som danner grunnlaget for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

hvilke tiltak som skal gjennomføres. 

1.3 Forholdet mellom temaplanen og andre kommunale planer 

Fauske kommune har organisert psykisk helse og rus i en avdeling Rus og psykisk lidelse (ROP) 

under enhet helse. For innbyggere under 18 år er det Familiesenteret som skal gi tilbud.  For 

barnehage, skole, miljø- og habiliteringstjeneste foreligger det egne temaplaner, men innhold vil 

kunne tilgrense andre planer. Enkeltbrukere vil også kunne omfattes av flere planer.   

Temaplanen bygger på «Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018 – 2025» og «Folkehelsa i 

Fauske -  oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2016». I tillegg er det sett til 

andre kommunale planer som «Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014-2019», «Alkoholpolitisk 

plan 2017 » og «Boligsosial handlingsplan 2018 - 2028».   

 

2 Rammer for temaplanen 

 Rammene for temaplanen er gitt på bakgrunn av nasjonale og lokale føringer. De lokale føringene 

fremkommer i kommunens plandokumenter. Nasjonale føringer i form av meldinger, veiledere og 

rundskriv er referert til under og i tekst forøvrig. Samhandlingsreformen er også av stor betydning for 

kommunens innsats på feltet, og er derfor sentral i dette dokumentet. Videre er kartlegginger 

gjennom eksempelvis Ungdata,Brukerplan, folkehelsedata, statusrapporter og statistikk fra ulike 

enheter og avdelinger brukt som grunnlag for planarbeidet. 

2.1 Nasjonale føringer 

 

2.1.1 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (2014) 

Veilederen har som formål å synliggjøre behov og understøtte det lokale psykiske helse- og 
rusarbeidet for voksne. Det fremheves at kommunen har ansvar for personer med psykiske 
problemer, lidelser og rusmiddelproblemer og at dette er tydeliggjort i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Videre har kommunen ansvar for at innbyggere med rusproblemer og/eller 
psykiske problemer og lidelser får utredning, diagnostisering og behandling. Ved behov skal 
kommunen henvise til spesialisthelsetjenesten. Her fremheves det at behovet for tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten vil variere, og er størst for personer med alvorlige lidelser. Det legges også 
vekt på at forebygging, behandling, omsorg og rehabilitering er viktige oppgaver for den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. 
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 2.1.2 Bedre føre var   Psykisk helse: helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger (2011) 

 Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport som har vurdert evidensgrunnlaget for 50 ulike 
tiltak rettet mot helsefremming og forebygging av psykiske vansker. I rapporten fremheves det 10 
tiltak som særlig virkningsfulle; høy sysselsetting, helsefremmende skoler, høykvalitetsbarnehager, 
forebyggende tiltak på eldresentre, hjemmebesøk til førskolebarn, styrking av foreldreferdigheter, 
arbeidsbistand for personer med psykiske lidelser, kurs og programmer for mestring av angst og 
depresjon, programmer for forebygging av søvnproblemer, samt evalueringsforskning på 
forebyggende helsearbeid. 

 

2.1.3 Prop. 15 S: Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 – 2020)  

Proposisjonen peker på fremtidige utfordringer innenfor rusfeltet, og gir forslag til kortsiktige 
og langsiktige strategier for å håndtere disse. Det er foreslått tiltak som skal forbedre innsatsen 
overfor personer og deres pårørende der det er fare for utvikling av lett, moderat og alvorlig 
rusmisbruk eller avhengighet, inkludert spilleavhengighet. Tiltakene legger særlig vekt på samarbeid 
og arbeid mellom helsesektorene. 
2.1.3 Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (2007) 

 Det fremheves at evnen til å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer rundt det enkelte 
barns oppvekst og utvikling er et av samfunnets viktigste oppgaver. Psykisk helsearbeid for barn og 
unge er et kommunalt ansvar, og innbefatter både forebyggende arbeid og et koordinert samarbeid i 
forhold til barn og unge som har utviklet psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Noen barn trenger 
bistand kun fra enkelte tjenester, mens andre vil ha behov for et mer omfattende hjelpetilbud. 
Kommunene må derfor ha et differensiert tilbud. Veilederen beskriver et helhetlig og samordnet 
psykisk helsearbeid for barn og unge, og gir anbefalinger til tjenesteapparatet om hvordan arbeidet 
bør legges opp og utøves. I tillegg er veilederen ment å være et grunnlag for kommunenes videre 
utforming av sine tjenester. 

2.1.5 Meld. St. 26. Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet (2014 – 2015) 

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan 
utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til 
rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og 
kompetanse. 

2.1.6 Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading (2014-2017) 

Handlingsplanen skal bidra til å redusere forekomsten av selvmord og selvskading i 
befolkningen, og å bedre oppfølging og ivaretagelse av pårørende og etterlatte. Planen inneholder 
konkrete tiltak, både nye og pågående, som kan bidra til å redusere omfanget av selvmord og 
selvskading i Norge. Gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen vil kreve tverrsektoriell samarbeid. 
Samarbeidet vil inkludere kunnskaps- og kompetansemiljø, bruker- og pårørendeorganisasjoner samt 
ledere og helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. 
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2.2.1 Lovverk og styrende dokumenter 

o Pasient- og brukerrettigheter  

 Pasient- og brukerrettighetsloven 

o Kommunale helse- og omsorgstjenester  

•     Helse- og omsorgstjenesteloven 

o Etablering og gjennomføring av psykisk helsevern    

 Psykisk helsevernloven 

o Folkehelsearbeid   

 Lov om folkehelsearbeid. 

o Arbeids- og sosialrettigheter 

 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 

 Folketrygdloven 

 Arbeidsmarkedsloven 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

o Flyktningerettigheter 

 Lov om introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger 

o Barn og unges rettigheter 

 Lov om barneverntjenester 

 Opplæringsloven 

 

2.3.1 Samhandlingsreformen 

       I helse- og omsorgstjenesteloven er det tydeliggjort at kommunen har et ansvar for alle pasient- 

og brukergrupper i kommunen, herunder psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 

sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. 

Samhandlingsreformen innebærer at kommunen i større grad enn tidligere har fått økt ansvar for sine 

innbyggere. Det skal jobbes aktiv med forebyggende tiltak, og særlig mot grupper der det foreligger 

kjent risiko for skjevutvikling. Når problemer allerede har oppstått, skal det tilbys lavterskeltjenester 

som gir tidlig og nødvendig helsehjelp i den hensikt å bidra til at problemene blir mindre omfattende 

og behandlingstiden redusert.    

2.4.1 Kommunale føringer 

Fauske kommune har temaplaner som grenser inn mot innholdet i denne planen: 

 Folkehelseplan  

 Boligsosialhandlingsplan 

2.4.2 Kommunens ansvar  

 Kommunen har et ansvar for å yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til 

alle som befinner seg i kommunen, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og 

omsorgstjenesteloven). Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med 

somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 

funksjonsevne. Et kommunalt tjenestetilbud skal være uavhengig av alder og diagnose. I tilfeller der 
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problemstillinger er overskrider primærhelsetjenestens rammer, skal det henvises til 

spesialisthelsetjenesten. I tilfeller der rusproblemer og psykiske plager forventes å bli milde og 

kortvarige, har primærhelsetjenesten et særlig ansvar. Videre har kommunen et ansvar for å drive 

folkehelsearbeid gjennom forebygging, men også behandling og tilrettelegging for mestring av 

sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. 

Lov om barnevernstjenester er også særlig relevant for forvaltning av psykisk helse hos barn og unge i 

kommunen. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Den skal også bidra til at barn 

og unge får trygge oppvekstsvilkår. 

3 Fakta og nøkkeltall 

3.1 Befolkning og forekomst av psykiske lidelser 

I kommunen er det 9720 innbyggere (oktober 2019, SSB). På sikt er innbyggertallet forventet å være 

relativt uendret og SSB anslår at i år 2030 vil befolkningen være 9847, og i 2040 vil tallet være 9784.  

Det foreligger ikke nøyaktige tall for forekomsten av psykiske lidelser i kommunen men 

Folkehelseinstituttet utarbeider helseprofiler i landets kommuner basert på flere mål. Til sammen gir 

disse målene en indikasjon på status i Fauske kommune.  

Tema Indikator Fauske Nordland Norge Enhet 

Helse og sykdom Psyk. sympt, primærh.tj., 15-29 år 180 167 159 Pr. 1000 

Skole Frafall i videregående skole 29 25 21 % 

Levekår Vgs. eller hø. utdanning, 30-39 år 73 75 81 % 

Levekår Arbeidsledighet 1,8 1,7 2,2 % 

 

Kilde: Fhi.no, Ssb.no, NAV (oktober 2019) 

 

For antall personer som har vært i kontakt med fastlege og legevakt grunnet psykiske plager, er 

antallet i Fauske høyere enn fylkesgjennomsnittet og signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet. 

Frafall i videregående opplæring er i Fauske er tilsvarende fylkesgjennomsnittet, men signifikant 

dårligere enn landsgjennomsnittet på 22 prosent. Høyest fullførte utdanningsnivå på vgs. eller høyere 

nivå for innbyggere i alderen 30-39 år er under fylkesgjennomsnittet og signifikant dårligere enn 

landet som helhet. 

Valgte indikatorer som presentert over tyder på at Fauske kommune ligger dårligere an enn 

landsgjennomsnittet på flere mål som settes i sammenheng med psykisk helse. Imidlertid ligger 

kommunen noe bedre an enn landsgjennomsnittet på arbeidsledighet. 
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Det er også andre indikatorer enn folkehelseprofiler som benyttes for å si noe om helsetilstanden, 

både nasjonalt og kommunalt. Blant disse er Ungdata og BrukerPlan gode informasjonskilder i 

folkehelsearbeidet. I siste Ungdataundersøkelse fra 2019, fremkommer det at elever ved 

videregående skole i Fauske, skiller seg i liten grad fra øvrige elever på fylkesgjennomsnitt og 

landsgjennomsnitt for valgte indikatorer.  

 

 

Kilde: Ungdata.no 

 

Gjennom BrukerPlan er det påbegynt kartlegging av brukergruppen innenfor rus- og psykisk 

helsetjeneste. BrukerPlan blir fra regjeringen holdt fram som det viktigste informasjonsverktøyet for 

opptrappingsplan for rusfeltet, og som informasjonsgrunnlag for å planlegge innsats og resultatmåling, 

både på kommunalt og nasjonalt nivå.  

Målet er at alle tjenesteområder i Fauske kommune som har brukere med rus- og psykisk helse 

problematikk skal kartlegges. Tjenestene som kartlegger pr dags dato er rus – og psykisk helsetjeneste, 

familiesentret, barnevern, NAV og hjemmebaserte tjenester.  

Rapport BrukerPlan 2016, som er den nyeste undersøkelsen, viser at Fauske kommune scorer høyt i 

andel brukere med psykiske lidelser i aldersgruppen 16 – 23 år. Fauske har en score på 20 % og sett 

mot nasjonal score som er på 12 % i denne aldersgruppen scorer kommunen høyt. For aldersgruppen 

30 – 59 år samsvarer funnene med tallene fra 2015 – det vil si at Fauske har en score på 20 – 25% i 

denne aldersgruppen. På sikt vil det kunne medføre at det blir en forskyvning på antall brukere med 

psykiske lidelser og rusmiddelproblem til aldergruppen 60 +, noe som igjen medføre utfordringer for 

kommunens tjenestetilbud for eldre.  

Ellers viser rapporten at kommunen har mange barn som pårørende – både der foreldre har omsorg 

og der de har samvær med barna. Her har kommunen en stor utfordring i å «se» disse barna og å 

ivareta dem, noe som er viktig med tanke på forebygging og å hindre sosial arv.  
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I rapporten for 2015 kom det frem at Fauske har en stor andel brukere med alvorlig psykiske lidelser 

og rusproblematikk. I forhold til alvorlig psykisk syke var kommunens score i 2015 på 50 % mens den 

nasjonale scoren var på 28%.  For rusmiddelavhengige var kommunens score på 59% og den nasjonale 

scoren på 53%. Dette gjelder den gruppen innenfor psykisk syke og rusmiddelavhengige som har de 

største utfordringene på alle områder i livet. Det er i forhold til denne gruppen krevende brukere at 

kommunens ressurser i rus- og psykisk helsetjeneste i stor grad blir brukt. Samtidig som det er her det 

er vanskeligst å få til en endring. Utfordring er å få fokus fra kronikere til forebyggende- og 

rehabiliterende arbeid. 

I 2016 fikk ca. 150 brukere hjelp fra rus- og psykisk helsetjenesten, og 2/3 av disse har alvorlig og 

langvarig problematikk, en gruppe klienter som vil trenge enda mer hjelp i årene som kommer. I tillegg 

er det flere aktive rusbrukere som har dårlig bo-evne og trenger mye oppfølging. Kognitiv svekkelse 

sees tidligere hos de med rus og psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig, det vil være behov for 

spesielt tilrettelagte boliger for denne gruppen.  

4 Dagens tjenester 
I Fauske kommune har alle tjenestene et ansvar for å bidra til at innbyggere har god psykisk 

helse. Blant annet skal det legges til rette for trivsel gjennom område- og miljøplanlegging, gode 

kultur- og fritidstilbud, forsvarlige helsetjenester, samt gode skoler og barnehager.  

Fauske har arbeidet for å utvikle tjenestene som er direkte rettet mot rus- og psykisk helse, samtidig 

som det vil være et kontinuerlig behov for videreutvikling av arbeidet. Det er tatt i bruk kjente 

metoder for kartlegging av behov til brukere og hvilken behandling som tilbys.  

I påfølgende del vil det bli presentert sentrale aktører i kommunen som har et tydelig ansvar for 

oppfølging og behandling av psykisk helse hos befolkningen.   

4.1 Legetjenesten 

Fastlegene ivaretar allmennmedisinske oppgaver i kommunen, mens kommuneoverlege har 

ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver. Sammen med legevaktstjenesten har fastlegene en viktig 

rolle som portvakt og er veien inn til andre tjenester som spesialisthelsetjenesten og øvrige 

kommunale tjenester. Fastlegene er også medisinskfaglig ansvarlige for innbyggerne i kommunen, noe 

som innebærer utredning, diagnostisering, behandling og oppfølgning av personer med psykiske 

utfordringer. 

4.2 Rus- og psykisk helsetjeneste 

Tjenesten er en tverrfaglig tjeneste som er lokalisert i Fauske sentrum. Det gis bistand til 
personer med rusutfordringer og psykiske lidelser som er i en vanskelig livssituasjon.  Bredden av 
problemstillinger er fra langvarig og alvorlig problematikk til brukere med mild og kortvarig 
problematikk som eksempelvis nylig debutert angst, depresjon, og begynnende rusmiddelmisbruk. 
Problematikken kan også være av en slik karakter og varighet at den ikke oppfyller kriteriene til en mer 
spesifikk diagnose.  
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Arbeidsformen er utadrettet, og det gis råd og veiledning ut fra kartlagte problem og målsettinger som 

settes sammen med bruker. Det gis støtte og motivasjonssamtaler, bistand til å komme i aktivitet og 

sysselsettingstiltak, koordinering av ulike tjenester, bistå bruker med utforming av Individuell Plan (IP), 

bistå i søknadsprosessen til rusbehandling, videreformidling og kontaktetablering til andre aktuelle 

hjelpeinstanser/samarbeidspartnere, delta i ansvarsgrupper og andre samarbeidsgrupper, samt drive 

helsefremmende og forebyggende arbeid. Tjenesten arbeider i turnus med dag, kveld og helg.  

Det arbeides ut ifra en Recovery-orientert praksis for å gjøre den enkelte bruker mest mulig i stand til 

å selv mestre sin hverdag.  

4.2.2 Ressurs- og mestringstilbud  
Tjenesten har fokus på forebyggende arbeid og har flere tiltak rettet mot dette. Tjenesten 

deltar i «Rett på sak» som er et tverretatlig samarbeid med fokus på ungdom/unge voksne i alderen 
15 – 25 år med utfordringer knyttet til eksempelvis rusmiddelbruk, psykisk helse, «Drop Out» fra v.g. 
skole m.m. Gruppen består av representanter fra ROP, NAV Fauske, Videregående skole, 
Familiesenteret og miljø-/habiliteringstjenesten.  

Tirsdagstreffet er et forebyggende lavterskeltiltak for barnefamilier med barn mellom 0 og 12 år. 
Tiltaket er i samarbeid med Familiesenteret og er for familier hvor en eller begge av foreldrene har / 
har hatt psykisk sykdom, rusmiddelproblem eller på andre måter har store utfordringer i hverdagen. 
Treffet gir anledning til erfaringsutveksling, nettverksbygging, veiledning, skape positive opplevelser 
samt mestring.  

Tjenesten har også et samarbeid med Fauske v.g. skole og er tilstede på skolen en ettermiddag i uka 
sammen med skolens miljøtjeneste. Tjenesten deltar da på aktiviteter sammen med ungdommene, og 
forsøker å etablere kontakt med ungdom som har det vanskelig og er i en risikosituasjon for å utvikle 
psykisk uhelse og/eller rusmiddel avhengighet.   

Kvinnegruppen er et lavterskel aktivitetstilbud for damer med rusmiddelavhengighet. Det er 
dokumentert gjennom kartlegging at Fauske kommune gjennom kartlegging når få kvinner med 
rusproblematikk, og derfor ble tiltaket «Kvinnegruppen» iverksatt, for å kunne gi denne gruppen et 
spisset tilbud. 

Kreativt verksted er et tiltak for damer som har psykiske plager, og som treffes to ganger i uken for å 
holde på med kreative aktiviteter og ha en sosial møteplass. 

Postveien er et lavterskel tiltak/møteplass og helsestasjon for rusmiddelavhengige. Her gis det tilbud 

om råd- og veiledning, samtaler, oppfølging av brukere i h.h.t. vedtak, distribusjon av sprøyter, sårstell, 

skjermet prøvetaking, urinprøvetaking, fokus på ernæring og kosthold og smittevern. en sosial Postvn 

3 holder åpent tre dager i uka, og er en møteplass/kafe hvor brukerne kan slå av en prat over en 

kaffekopp samt få servert varm mat.  Tjenesten mottar mat fra butikker, og har utlevering av maten i 

disse lokalene.  

Lavterskel trening og sosialisering på Stamina treningssenter i grupper. Hovedformål er helse og 

hverdagslivsmestring. Rehabilitering og noe habilitering er sentralt. Tiltaket tilpasses individuelt i 

forhold til hvordan den enkeltes fysiske form er. Rus og psykisk helsetjeneste har en halv stilling i 

Frisklivssentralen. Dette gir et nært og godt samarbeid med Frisklivssentralen, og tjenestens brukere 
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som får tilbud om å trene der de blir tett oppfulgt. Først kan de gis tilbud om individuell trening for så 

å gå videre trening i små grupper før de er i stand til å delta i Frisklivssentralens ordinære tiltak.   

Å styrke den enkeltes fysiske helse er en del av den helhetlige jobbingen med den enkeltes psykiske 

helse. Den enkelte bruker kan gjennom dette tiltaket benytte tilbud om fysisk aktivitet i samarbeid 

med Frisklivsentralen. Det tilbys gruppetrening og individuell trening både innendørs og utendørs. 

4.2.3 Botilbud tilknyttet rus- og psykisk helsetjeneste 

Rus - og psykisk helsetjeneste har pr i dag følgende boliger til disposisjon: 

Type bolig Leie /eie  

Borettslag 7 Ubemannet 

Kommunalt eid 6 Ubemannet 

Kommunalt eid 4 Ubemannet 

 

4.2.3.1 Blåskjellveien 

Dette er et tilrettelagt, men ubemannet botilbud for personer med ruslidelser og som er i 

aktiv rus. Boligen har seks leiligheter og tildeles av kommunens boligtildelingsgruppe. 

4.2.3.2 Erikstadtunet 

Erikstadtunet er et bofelleskap med syv leiligheter for personer med kronisk psykiske sykdom. 
Det er lagt til rette for sosialt kontakt der brukere kan møtes i etablerte fellesareal. Tjenesten har pr. 
tiden tiltak der to ganger pr. uke. Det er felles lunsj mandager, og middag torsdager.  

4.2.3.3 Skjerstadveien 
Tilbudet omfatter en bolig med fire leiligheter for personer i aktiv rus. Den er ubemannet og 

har ingen aktive tiltak for beboere der.  

4.2.3.4 Øvrige botilbud 

Det tildeles også ordinære kommunale utleieboliger i tillegg til boliger som er øremerket tjenester fra 

rus- og psykisk helsetjeneste. Ofte er dette en hensiktsmessig løsning ut fra problematikk og 

hjelpebehov. 

 

4.4 Hjemmebaserte tjenester 

Hjemmebaserte tjenester skal bistå til å bedre forutsetningen til personer med behov for 

bistand slik at de kan bo hjemme dersom de ønsker det. I tillegg er det med på å forebygge behovet 

for døgnplasser. Det tilbys tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp som yter praktisk hjelp i 

form av renhold, miljøterapeutiske tiltak og medisinadministrering. Hjemmetjenestetilbudet omfatter 

også personer med mild kognitiv svekkelse som demens, eller med funksjonssvikt grunnet psykisk 

lidelse eller rus. I tilfeller hvor personer har sammensatte utfordringer, samarbeides det med andre 

tjenester som Rus- og psykisk helsetjeneste. 
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 4.5 Kommunepsykolog 

Kommunepsykologen er kommunens rådgivende psykolog. Hovedoppgaver er system- og 

samfunnsrettet arbeid som plan- og utviklingsarbeid, fagstøtte og veiledning til kommunens tjenester 

og øvrig personell, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Innsats er særlig rettet mot Rus- og 

psykisk helsetjeneste i tillegg til skole og oppvekst. 

4.6 Tildelingskontoret 

Fauske kommune har et felles tildelingskontor som skal sikre lik rett til helse- og 

omsorgstjenester for innbyggerne i kommunen. Det er en forvaltningsinstans som kartlegger behov og 

gjør vurderinger i enkeltsaker som krever vedtak i hht. til Lov om helse- og omsorgstjenester. Det 

betyr også at i saker til Rus- og psykisk helsetjeneste skal saksbehandles ved Tildelingskontoret før 

eventuelt tilbud gis. Saksbehandlingen vil sikre at søkers behov vil bli tilstrekkelig utredet, men også 

sikre at søker gis mulighet til utforming av sitt tjenestetilbud. 

4.7 NAV 

 Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av både kommunale og statlige tjenester. 

Sentrale virkemidler for NAV er arbeid og aktivitet som tiltak for å fremme helse, delaktighet og 

forutsigbar økonomi. For personer med psykiske vansker eller rusutfordringer vil NAV kunne legge til 

rette for arbeid og arbeidstrening, eller utdanning dersom en ønsker det. NAV jobber også opp mot 

arbeidsgivere for at arbeidstakere med helsemessige utfordringer kan få tilrettelagt jobbsituasjon. 

Fauske NAV har flere prosjekter med fokus på forebygging hos unge under 30 år. Blant annet er det 

dannet en tverrfaglig gruppe med faste møtetider hos NAV, med henblikk på å fange opp og komme 

tidlig inn med tiltak hos unge i videregående skole som står i fare for å falle utenfor skole og senere 

arbeidsliv.    

4.8 Frisklivssentralen 

 Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste i kommunen. Tiltak er 

rettet mot bedring av helse for personer med økt risiko, endring av levevaner og mestring av 

helseutfordringer. Det skal gis hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et 

oppfølgingstilbudet. Det kan også tilbys kurs i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), 

veiledning om søvnvansker og alkoholvaner. Frisklivssentralen har en 50% stilling som er direkte 

knyttet til Rus og psykiskhelsetjeneste, og som primært jobber opp mot tjenestens brukere. 

4.9 Hukommelsesteamet 

En av Hukommelsesteamets oppgaver er å bistå fastlegene med utredning av hukommelse og 

evt. vurdere hvilke konsekvenser demenssykdommen har for livskvalitet og fungering i daglige 

aktiviteter. Pasient og pårørende følges opp hver 6.måned så lenge pasienten er hjemmeboende med 

vurdering av funksjon i det daglige, pårørendes belastning og vurdering og justering av hjelpebehov. 

Hukommelsesteamet samarbeider med fastleger, tildelingskontor, hjemmesykepleien, dagsenter, 

ergoterapi, hørselskontakt, spesialisthelsetjenesten Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter i 

Nordland og Fauske Demensforening. Hukommelsesteamet driver sammen med Sørfold og Saltdal 

kommune pårørendeskole for pårørende til personer med demens, en gang i året. 

Hukommelsesteamet bistår pårørende med råd, støtte og veiledning oftere der det er behov for det. 
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4.10 Psykososialt kriseteam 

Kommunen har et tverrfaglig og tverretatlig psykososialt kriseteam som yter psykososialt krisehjelp i 

kriser, ulykker og katastrofer. Teamet gir mental førstehjelp, samtaler for vurdering av hjelpebehov og 

formidler kontakt med andre instanser.   

4.11 Frivillige organisasjoner 

4.11.1 Anonyme alkoholikere (AA) 

Organisasjonen er et fellesskap som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de 

kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Formålet er å hjelpe andre 

med edruskap gjennom likemannsarbeid, og de er ikke tilknyttet religion eller politisk ståsted. Fauske 

har aktiv AA-gruppe. 

4.11.2 Marborg 

Marborg er en brukerorganisasjon på rusfeltet og er i sin helhet brukerstyrt. Organisasjonen 

jobber tosidig med langsiktig, systemrettet brukermedvirkning og støtte til individuell 

brukermedvirkning, samt med drift av brukerstyrte, brukerrettede tiltak. Hovedmålet er å styrke 

brukermedvirkningen på rusfeltet i Nord Norge, samt forsøke å tilby aktiviteter og tiltak der det er 

lokale representanter. Marborg er representert på i Fauske kommune. 

4.11.3 Anonyme Narkomane (NA) 

Anonyme Narkomane er et fellesskap av kvinner og menn som har utviklet et alvorlig problem 

med rusmidler. De møtes jevnlig for å hjelpe hverandre med å holde seg rusfrie. De er ikke tilknyttet 

andre organisasjoner og er et gratis tilbud.  

5 Utfordringer  
Fauske kommune har utfordringer som er felles med de fleste kommuner i landet, men også 

særegne utfordringer. Særegne utfordringer kan gjerne ses i lys av demografiske forhold som 

sammensetning av befolkning, alder, yrkesliv, normer og verdier, bosted og aktivitetstilbud. Noen av 

disse utfordringene er tydelige, mens andre er mindre kjente og bør kartlegges nærmere for å kunne 

gi et bedre informasjonsgrunnlag.  

5.1 Samhandling, kapasitet og helhetlige tjenestetilbud 

Rus og psykisk helsearbeid i kommunene er et satsingsområde for regjeringen som ønsker å styrke 

tilbudet til innenfor disse områdene. Det er en økning i problemene og de blir mer komplekse. 

Samhandlingsreformen har ført til at flere oppgaver er overført fra staten til kommunen. Kommunens 

oppgaver blir gjerne indirekte definert gjennom spesialisthelsetjenestens nedbygging av tilbud og 

reduksjon av innleggelser. Konsekvensen av dette er økt press på kommunens tilbud og 

nødvendigheten av å bygge ut egne lokale tiltak. Det medfører behov for mer spesialisering av 

tilbudet, økt fagkunnskap og metodikk og økte ressurser i kommunen som følge av økt 

kapasitetsbehov. Blant annet er kommunen fra 2017 pålagt å ha krisetilbud med døgnopphold (KAD-

seng) innenfor rus- og psykisk helse, og tilbudet skal være døgnbemannet. Kommunen er også pålagt 

opplegg for ettervern av brukere som blir tidligere utskrevet fra spesialisthelsetjenesten.  
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En annen tydelig målsetting i samhandlingsreformen er at det skal jobbes mer med tidlig innsats og 

forebyggende tiltak. Slik status er i dag, både lokalt og nasjonalt, er hovedinnsatsen til kommunale 

tjenester rettet mot personer med alvorlig psykisk sykdom eller store rusutfordringer. Det er således 

mindre kapasitet og tilgjengelighet i tjenestene for personer med lettere og/eller nylig oppstått 

problematikk som angst og depresjon. Samtidig er det gjennom tidlig innsats en har størst mulighet til 

å redusere konsekvensene av nylig oppstått problematikk, både for individet og samfunnet for øvrig.  

Det er derfor behov for å styrke nåværende tjenester og utvikle nye tjenester i planperioden.   

For å kunne møte utfordringene som nevnt over, kreves det også bedre samarbeid og koordinering av 

tjenestene internt i kommunen. Det er særlig viktig for målgrupper med risiko for å ikke nyttiggjøre 

seg helsehjelp dersom den blir oppstykket eller uklart definert. 

5.3 Foreldre med psykiske helseutfordringer eller rusproblemer / barn som pårørende 

Årsaksforholdene til økende psykisk uhelse i befolkningen er svært sammensatte. Familiene 

har gjennom de siste 20-30 år endret seg, samtidig som det også har skjedd betydelige 

samfunnsendringer. Dagens samfunn speiler en befolkning som må forholde seg til økte krav og 

konkurranse, store mengder informasjon, sosiale medier, samt økte muligheter og valg. Summen av 

belastninger kan over tid bli for stor for mange. Psykiske lidelser og eller rusrelaterte lidelser rammer 

ofte hele familien. Fokus på barn som pårørende kan ha en forebyggende effekt i forhold til neste 

generasjons helse, og legge et bedre grunnlag for livsmestring for alle berørte parter. Barn som 

pårørende har en økt risiko for å utvikle psykiske helseutfordringer, oppleve vold i familien eller selv bli 

utsatt for vold. Utfordringen ligger i å oppdage disse familiene slik at de kan få nødvendig hjelp med 

tanke på å hindre omsorgssvikt, vold og misbruk. 

5.4 Folkehelseutfordringer 

Det er stor bekymring knyttet til forekomst av psykiske plager og lidelser i befolkningen og 

konsekvenser av dette. Det er behov for å utvikle psykiske helseperspektiver i folkehelsearbeidet for å 

redusere de faktorer som øker risiko for psykiske plager og lidelser. Det er like viktig å fremme de 

faktorer som bidrar til mestring, trivsel og livskvalitet i befolkningen.  

Kommunen har et ansvar og bør ha en hovedstrategi for å fremme psykisk helse og trivsel ved å legge 

til rette for mestring og deltakelse på livets mange arenaer, enten det dreier seg om barnehage, skole, 

arbeidsliv, de eldre år eller nærmiljø. Det å stå utenfor skole, arbeids- og samfunnsliv gir dårlige kår for 

helse og trivsel. 

5.5 Frafall i videregående opplæring 

Frafall i videregående opplæring blir satt i sammenheng med økt risiko for psykiske vansker og 

rusmisbruk enn de som fullfører opplæringen. Ungdom og unge voksne som har behov for bistand 

benytter seg ofte heller ikke av tradisjonelle hjelpetilbud av ulike årsaker. Tiltak i skolen som tar sikte 

på å bedre mestring, trivsel og skoletilknytning må utvikles og styrkes slik at flere fullfører. Å fullføre 

videregående opplæring vil redusere sannsynlighet for å falle utenfor arbeidsliv og motta 

velferdstjenester. 
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5.7 Eldre med psykiske vansker eller rusutfordringer  

Det forventes at det blir flere eldre med psykiske lidelser i takt med at andelen eldre øker. I 

tillegg har eldre ofte etablerte alkoholvaner fra tidligere i livet som videreføres i alderdommen, 

samtidig som kroppens fysiologiske evne til å tåle alkohol blir dårligere ved høy alder. Videre kan 

medikamentbruk være kompliserende for evnen til å tåle alkohol. Ser man på eldre som gruppe, 

bruker de flere medikamenter enn øvrige del av befolkingen. Samlet sett kan disse faktorene føre til 

en rekke helsemessige plager med ensomhet, depresjon, misbruk av tabletter og alkohol samt fysiske 

skader som en pådrar seg i påvirket tilstand. Det er i dag en utfordring å gi et godt og helhetlig 

tjenestetilbud til denne gruppen da problematikken gjerne sent oppdages og at det heller ikke finnes 

et tilpasset tjenestetilbud i kommunen for dette. 

5.8 Bo- og tjenestetilbud 

Å kunne bo trygt og godt, er en felles målsetting. Fortrinnsvis bør det være i egen bolig. 

Boligen er en grunnleggende forutsetning for å skape mestring, trivsel og sosial tilhørighet. En bør ha 

som utgangspunkt at alle skal bo i vanlige boliger, men noen vil ha behov for mer tilrettelegging. For 

personer med store omsorgsbehov eller atferdsproblematikk må det finnes et tilbud som er 

tilrettelagt deres behov. Dess større utfordringene er, dess større er vanligvis behovet for styrkede 

tilbud. Et slikt tilbud kan spenne fra døgnbemannede boliger og sykehjem, til kommunal bolig og egen 

eid bolig med bistand fra ambulante tjenester.  

Boligen er grunnleggende for at personer med psykiske vansker eller rusutfordringer skal kunne 

nyttiggjøre seg et oppfølgingstilbud eller lykkes med behandling. For brukere med mest alvorlig 

problematikk er det spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen. Denne behandlingen 

er som oftest medikamentell i kombinasjon med samtaler og veiledning til pårørende og 

samarbeidspartnere. Det er også grunnleggende at disse brukerne får jevnlig oppfølging over tid med 

tanke på å forhindre negativ utvikling. Gode og tilpassede helse- og omsorgstjenester for den enkelte 

forutsetter et godt samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Dette er særlig viktig hos 

personer med alvorlige psykiske helseutfordringer som også kan ha en voldsproblematikk i tillegg. 

Etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten, blir ansvaret for oppfølging av pasient overført til 

bostedskommunen. Samhandlingsreformen har medført endret behov for kompetanse innenfor feltet 

rus og psykisk helsetjeneste. Den kommunale helsetjenesten får flere og mer komplekse oppgaver, 

noe som igjen er en utfordring med tanke på kompetansen i tjenesten og organisering av denne. Det 

fordrer både kapasitet, kompetanse og tilgjengelighet i tilbudet som pasienten skrives ut til. For å 

kunne ta hånd om de ulike problemstillingene en står ovenfor, kreves det både en oppfølgingstjeneste 

som kan tilby tjenester i bolig, i tillegg til døgnplasser. Det er brukere i Fauske kommune som har 

behov for et særlig tilpasset botilbud, der heldøgns omsorg er mest nærliggende alternativ. Ikke alle 

brukere med behov blir tydeliggjort gjennom søknad til boligkontoret, noe det er flere årsaker til. Det 

er derfor sentralt å sikre en styrking av de aktivt oppsøkende behandlingsteamene for å sikre at disse 

brukerne får nødvendige tjenester. Det vil også til enhver tid være brukere hvor man i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten søker å finne egnede løsninger. Dette er prosesser som kan ta lang tid. 

I nasjonale handlingsplaner er det også tydeliggjort at kommunene har fått økt ansvar for bolig og 

tjenester i bolig til innbyggere med psykiske og rusrelaterte utfordringer. Det legges vekt på at solide 
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bo- og tjenestetilbud i hjemkommunen skal redusere forverring av plager, forhindre innleggelser eller 

fengsel. Egnede boliger med tilrettelagt tjenestetilbud er en utfordring i Fauske kommune. Pr i dag 

finnes det ikke gode nok ettervernstiltak for å ivareta personer som for eksempel har vært på 

avrusning. Dette fører ofte til rask tilbakefall til situasjonen som var før innleggelsen, og 

rehabiliteringen som er oppnådd raskt blir borte. 

Kommunen har ikke ressurser til å gi et heldøgns bemannet botilbud for alle brukere innenfor denne 

gruppen. For å nå personer med en krevende problematikk kreves det at en sikrer et tilrettelagt 

botilbud med tilstrekkelige tjenester. I tillegg til dette er tjenesten kjent med brukere som ut fra en 

faglig vurdering burde ha et egnet kommunalt botilbud, antageligvis med heldøgns omsorg.   

Det er en utfordring at det er få midler til et botilbud med heldøgns bemanning som i tillegg kan 

ivareta tjenester innenfor dette området etter ordinær arbeidstid. For å best kunne etterkomme 

målsettingen om å drive forebyggende arbeid, vil det være nødvendig å styrke ressursene slik at de er 

tilgjengelige i en tidlig fase av sykdom eller ta imot like etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten.    

Et av de viktigste tiltakene for å unngå tilbakefall er muligheten til å flytte inn i en bolig som ikke er 

tilknyttet et rusmiljø, og med heldøgns bemanning. Ansatte må da jobbe videre med rehabilitering 

etter institusjonsopphold og med trening og mestring i bosituasjon. På denne måten vil de etter en tid 

kunne flytte over til en mer permanent bolig, men med muligheter for fortsatte tjenester i forhold til 

sine behov. Omfanget her dreier seg om 2 til 3 personer årlig. 

 

Figuren viser en tenkt boligkjede for kommunen, der ulike botilbud og tjenester er representert og 

tildelt etter individuelt behov. I en livsfase der bruker har høy risiko, vil rett botilbud kunne være et 

viktig stabiliserende tiltak. For eksempel vil krisehybel tilknyttet et bemannet botilbud kunne avhjelpe 

personer i en krisesituasjon der man av ulike grunner har blitt bostedsløs. Dersom behovet tilsier 

institusjonsplass bør kommunen ha egnede tilbud der også kompetanse er vektlagt. På sikt er det en 

allmenn målsetting at bruker skal bo i egen bolig dersom funksjonsevnen tilsier det.  

Videre er det en utfordring at personer med rusavhengighet og psykiske lidelser er overrepresentert 

blant vanskeligstilte og bostedsløse på boligmarkedet. Særlig er det en utfordring å skaffe bolig til 

unge rusavhengige med atferdsproblematikk.  

 

Krisebolig/hybel

Ettervernsbolig 
(bemannet)

Omsorgsbolig

(bemannet)

Ordinær bolig

Sykehejm/intutisjon
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6 Strategi 

Rehabiliteringsarbeid i Rus- og psykisk helsetjeneste i Fauske kommune 

Rus- og psykisk helsetjeneste bruker ovenstående beskrivelse som grunnlag i arbeidet, og har med det 

utformet hovedmål og delmål innenfor dette området. 

 

6.1 Forebygging og tidlig innsats: 

- Personer som er i risiko for å utvikle et rusmiddelproblem eller psykisk helseproblem skal få hjelp i en 

tidlig fase. 

- Skape samarbeid med lag, foreninger, ideelle organisasjoner og bedrifter der personer med psykiske 

helseutfordringer eller rus kan inkluderes i forhold til arbeid eller aktivitet. 

 

6.2 Oppfølging etter behandling:  

Gi et godt tilbud med tilpassede tjenester til personer som nylig er utskrevet fra behandling i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

6.4 Kunnskapsorientert praksis:  

Hovedmålet er å utøve helsefremmende arbeid med fokus på rehabilitering for grupper og enkelt 

individer. 

 

Delmål: Mestring av eget liv 

 Forbedre/utvikle mestringsevne 

 Nettverksbygging/sosial støtte 

Delmål: Hindre utvikling/tilbakefall 

 Identifisere og øke beskyttelsesfaktorer 

 Redusere risikofaktorer 

Delmål: Selvhjelpsarbeid 

 Gruppevis 

 Individuelt 

 

Det tas sikte på å fortløpende evaluere tiltak, samt utvikle tjenestetilbudet, som gis fra Rus- og psykisk 

helsetjeneste for å sikre at de ivaretar delmål og hovedmål innenfor rehabilitering. Videre er det fokus 

på å benytte det ordinære tilbudet fra lag og foreninger i kommunen.  
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7 Handlingsdel 

 

Nr Beskrivelse av tiltak Ansvar 

1 
 

Forebygging 
Forebygge at livskriser og andre belastninger utvikler seg 
til psykiske lidelser. 
Personer som er i fare for å utvikle et rusproblem skal få 
tidlig hjelp. 
 

 
 

1.1 Sikre god oppfølging til pårørende med psykiske lidelser 
og rusproblematikk.   

 

1.2 Forebygge frafall fra VGS gjennom samarbeid med Vgs., NAV, 
og kommunal helsetjeneste.  

Alle i samarbeidet 

   

2 Tidlig innsats 
Fange opp og tilby hjelp for psykiske vansker før en 
utvikler psykiske lidelser. 
Tidlig innstas for redusere skadelig alkoholbruk, samt 
begrense skadevirkning av alkohol og øvrige rusmidler. 
 

Barnehage 
Skole 
Helsestasjon 
Fastlege 
Barnevern 
Rus og 
psykiskhelsetjeneste 

2.1 Rett på sak - samarbeidsgruppe for å forebygge frafall fra 
videregående skole.  

NAV, ROP, 
Familiesenteret, Fauske 
Vgs, Oppfølgingstjenesten 
og miljø- og hab. tjenesten 

2.2 Legge til rette for at brukere kan benytte selvhjelpsgrupper 
som et supplement i behandling og fremme egenmestring. 

Rus og psykisk 
helsetjeneste, 
Frisklivssentralen 

2.3 Prøve ut velferdsteknologi for personer med psykisk lidelse 
eller rusavhengighet. 

ROP 
Velferdsteknologi 

2.4 Etablere gruppetilbud for angst og depresjon.  ROP 
Kommunepsykolog 

2.5 Etablere yogagruppe. ROP 
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2.6 Styrke og videreutvikle arbeidet med barn som pårørende i 
samarbeid med Familiesenteret. 

Familiesenteret 
ROP 

2.8 Lavterskel veiledning i forhold til tjenestetilbud og livsmestring.   Tildelingskontoret 
ROP 

2.9 Etablere rask psykisk helsehjelp (RPH) fra 2020. 
 

ROP 
Kommunepsykolog 

   

   

   

   

3 Oppfølging etter behandling 
Tilby et tilgjengelig og helhetlig tjenesteapparat. 

 

3.1 Arbeide for å redusere antall overdoser og 
overdosedødsfall. 

ROP 
 

3.2 Sørge for oppfølging av personer som har vist selvmordsatferd, 
eller selvmordsforsøk. 

Fastlege 
ROP 

3.3 Etterlatte ved selvmord skal gis god oppfølging. Psykososialt kriseteam 
Fastlege 
Psykolog 

3.4 Etablere konkret botilbud med nødvendig bemanning for å 
skire behov for fremtidige tjenester . 

Fauske kommune 
 

3.5 Etablere IPS – konsulent (jobbspesialist) i tjenesten.  NAV 
Enhet Helse 
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4 Kunnskapsorientert praksis 
Sikre god kompetanse i organisasjonen for å møte 
brukernes ulike behov 

 

4.1 Ansatte ved enhet for rus og psykiatri får undervisning i 
recovery-metodikk. 

Leder ROP 

4.2 Videreutdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju 
til ansatte i Rop-tjenesten. 

Leder ROP 

4.3 Øke samhandling og utvikle kompetanse med 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Alle i 
samhandlingsområdet 

4.4 Ansette erfaringskonsulent i tjenesten. Enhetsleder Helse/Leder 
ROP 

4.5 Øke brukerinnflytelse i tjenestetilbudet gjennom valg av 
og medvirkning til egne tjenester. 

ROP 
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