
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 21.11.2019 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Tema: Barnehage 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2019 
Sak nr. Sakstittel  
024/19 Godkjenning av møtebok  
025/19 Referatsaker i perioden  
026/19 Betalingsregulativ 2020  
027/19 Bosetting av flyktninger i Fauske kommune  
028/19 Eksamensresultater 2019  
029/19 TIMS-rapportering 2019  
030/19 Kulturprisen 2019 - Unntatt offentlilghet med hjemmel i off. l. 

§ 26 andre ledd første punktum 
Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 14.11.19 
 
 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/16575     
 Arkiv sakID.: 19/2843 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
024/19 Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
28.10.2019 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 25.10.2019 1424710 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 25.10.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2019 Til kl. 14:50 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Jens Bertel Kyed KRF 
Øystein Gangstø SP 
 
Varamedlemmer Parti 
Anne Helene Godding R 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Busch Hansen 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Folkevalgtopplæring v/advokat Thomas Benson 

Det var ingen merknader til innkalllinga. 

Merknader ril dagsorden: 

· Anne Godding (R): Hva er status for kulturhuset? 
· Jens B. Kyed (KRF): Oppvekstmiljø ved nedbemanning - Gode løsninger? 
· Wiggo Lund (AP): Er uttalelse fra FAU Sulitjelma mottatt? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Presentasjon av samhandlingsområdet oppvekst og kultur v/enhetsledere 

Svar på spørsmål: 

Anne Godding: 
Kommunalsjef svarte. Etter vedtak jobber vi videre mot kulturhus. Enhet kommunale eienommer 
ser på selve huset og enhe kultur ser på innholdet. På pressekonferansen til posisjonne kom 
følgende fram: Kulturhus bygges når økonomien tillater det, hvis det bygges hotell. 

Jens B. Kyed: 
Kommunalsjef svarte. Dette er en politisk debatt. Rådmannen kan selvfølgelig være med som 



Side 2 
 

fagperson. 
 

Wiggo Lund: 
Kommunalsjef svarte. Uttalelsen er mottatt. Dette skal ikke behandles politisk. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 28.10.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kassandra E. B. Petsas 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
017/19 Referatsaker i perioden  

018/19 Ungdata 2019  

019/19 Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2019  

020/19 Hauan grendehus  

021/19 Endring av SFO satser i Fauske kommune  

022/19 Nye PPT Indre Salten - Årsmelding 2018 - 2019  

023/19 Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 
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017/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 017/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
018/19: Ungdata 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 018/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
019/19: Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 019/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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020/19: Hauan grendehus 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune inngår ingen nye leieavtaler med Hauan Grendehus på det nåværende 
tidspunktet. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 020/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune inngår ingen nye leieavtaler med Hauan Grendehus på det nåværende 
tidspunktet. 

 
 
 
021/19: Endring av SFO satser i Fauske kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun 
skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan 
timene legges fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud 
og tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
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5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på 
mulighetene for å øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 021/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun 
skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan 
timene legges fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud 
og tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
 

5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 

Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på 
mulighetene for å øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 
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022/19: Nye PPT Indre Salten - Årsmelding 2018 - 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Årsmelding PPT Indre Salten 2018 – 2019 tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 022/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Årsmelding PPT Indre Salten 2018 – 2019 tas til orientering. 
 
 
 
023/19: Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringer: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 
Rådmannens forslag med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i plan- og utviklingsutvalgsmøter: 

Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringsforslag: 
Nye møter 29.04.20 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 
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Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i helse og omsorgsutvalgets møter:  

Nye møter 29.0420 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende 
omstillingssituasjonen. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Øystein Gangstø (SP) foreslo nytt møte: 
2. april 
Rådmannens forslag til vedtak med SP's tilleggsforslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1KRF, 
1SP) mot 1 (1R) stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 
 
OPKU- 023/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalg: 

2. april. 

 
 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/16902     
 Arkiv sakID.: 19/2843 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
025/19 Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Årsrapport enhet kultur - 1. halvår 2019 
 
 
2, Vestmyra barnehage - nytt vedtak basert på tilsendt handlingsplan for lukking av avvik 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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ÅRSRAPPORT ENHET KULTUR & IDRETT

Periode: 1.  halvår  2019

Rapporten informerer om frammøte/brukere/hyppighet.

pr.  30.06.2018  pr.  30.06.19 Utvikling

FAUSKE  BIBLIOTEK

Antall besøkende:

Fauske 10627 9545 -1082

Valnesfjord 424 1260 836

Sulitjelma 1164 1070 -94

Utlån, Fauske 12304 12955 651

Utlån, Valnesfjord 841 1548 707

Utlån, Sulitjelma 1795 1818 23

Arrangementer og aktiviteter Fauske 9 28 19

Arrangementer og aktiviteter Valnesfjord 0 1 1

Arrangementer og aktiviteter Sulitjelma 5 1 —4

Totalt antall besøkende 12215 11875 -340

Totalt utlån 14940 16321 1381

Totalt antall arrangementer  og aktiviteter 14 30 16

Mediebestand: 42164 43912 -1748 ——

Kommentarer:

Besøkstallene fra Valnesfjord er estimater. Vi har ikke dørteller på denne filialen.

Økt utlån  i  Valnesfjord grunnet innflytting i  nye Valnesfjord skole og selvbetjent i skolens åpningstid med  utlånsautomat

FAUSKEBADET

Besøkende 5853 5955 —102

SULITJELMA  BAD

Besøkende 386 265 121

FAUSKE  KINO

Barn 949 863 -86

Voksne 4743 2366 —2377

Honnør 597 335 —262

Spesialvisninger 150 170 20

Streaming 0 0

Konserter/evenmenter 761 1095 334

https://fl(webapp.fauske.kommune.n0/x/_1ay0uts/xlprintview.aspx?NoAuth= 1 &sessio.  ..  1  1.1  1.2019
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7200

Kommentar:

FAUSKE KULTURSKOLE

Ansatte:  Totalt: 7

Rektor: 80  %  adm.  mm.  +

4829

6

40%

Page 2  of  4

-2371

—1

DKS  =  Den kulturelle skolesekken. Rektor  i  kulturskolen  koordinerer tilbudene i  DKS

og organiserer  skyss.

1.1.-31.12.19  har rektor  permisjon i  40%  stilling og jobber som  rådgiver  for Norsk kulturskoleråd Nordland

Stiiiingsstørreiser:

Piano/Marm.band,kulturfabr.

Fiolin *)/kulturfabrikk

Teater/visuell  kunst/kulturfab.

Treblås/kuiturfabrikk

Sang

Instruktør Marmorband

Prosjekt

Messing (vakanse). Nå avsluttet

*) 30  %  fiolinpedagogtjeneste  selges til Saltdal kulturskole

Elever (telledato GSI er 1.10 hvert år).:

I grunnskolealder

Over  grunnskoiealder

Venteliste

Elevplasser:

Musikk:

Visuell  kunstfag

Teater

Arrangementer:

Egne

Isamarb. med andre

Tilfeldige oppdrag:

Isamarb. med andre

DKS, tiltak  pr.  trinn  *)

Egne

isamarb.  med andre

Total egne arr./oppdrag/DKS

Total isamarb. med andre

100  %

100  %

50  %

40  %

40  %

10  %

15  %

40  %

395  %

123

35

158

167

41

42

250

15

21

1

11

15

17

34

51

114

43

157

2

150

47

44

241

12

13

3

3

34

37

100%

100%

50%

40%

40%

10%

5%

0%

345  % —50 %

2

*) 1 skolekonsert for  1,-4.  klasse  =  4  tiltak. Uavhengig av  hvor  mange som er på konsert  samtidig. Antaii tiltak  vil  variere  fra år til åri

https://fl<webapp.fauske.kommune.n0/x/_1ayouts/xlprintview.aspx?NOAuth= 1 &sessio...  1  1 .1  1 .2019
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DKS  =  Den kulturelle skolesekken. Rektor  i  kulturskolen koordinerer tilbudene  i  DKS og organiserer skyss.

Kommentar:

FRIVILLIGSENTRALEN

Tiltak:

Kulturkafe

Frilvillige:

Frammøtte:

Aktiv Sommer

Antall deltakere:

Frivillige:

Seniornett treff

Antall deltakere:

Frivillige

Datakurs

Antall  deltakere:

Frivillige

Aktivitesvenn for demente:

Antall deltakere

Frivillige

Ungdomsarbeid

Antall deltakere

Frivillige

En til en aktivitet

Antall deltakere

Frivillige

UNGDOMMENS  HUS/FRITIDSKLUBBER

Ung. Hus:

Totalt besøk -Ungd. Hus

Antall dager

Dagsgjennomsnitt:

Kommentar:

Valnesfjord:

Totalt besøk  -  V.fjord

Antall dager

Dagsgjennomsnitt:

Sulitjelma:

Totalt besøk  -  Sulitjelma

Antall dager

9

90

225

8

48

139

8

32

80

1

10

10

400

20

400

166

31

1224

62

20

960

38

28

132

34

6

60

150

7

79

28

9

63

36

O

400

20

400

2

50

6

31

957

65

14

718

38

19

186

27

-30

-75

31

-111

1

31

-44

-10

—10

-267

-242

54

-7

https://fkwebapp.fauske.kommune.no/x/_lay0uts/xlprintview.aspx?NoAuth=1&sessio... 1 1 .1 1.2019
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Dagsgjennomsnitt: 4

Totalt besøk  alle  klubber: 2316

Totalt  antall  dager: 134

Totalt dagsgjennomsnitt: 17

7

1861

130

14

Page 4 of 4

3

https://fl(webapp.fauske.kommune.no/x/_1ayouts/xlprintview.aspx?NoAuth=1&sessi0...  1  1.1 1.2019



Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 

Saksbehandler e-post: tm@hmts.no  

  

 
 

 
Vestmyra barnehage 
Tiurveien 2 
 
8200  FAUSKE 
 
 
 

Vestmyra barnehage - tematilsyn fysisk miljø - varsel om vedtak 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS), ved Trond Mathiassen, gjennomførte tilsyn ved 
Vestmyra barnehage den 20.11.2017. Til stede for virksomheten var Sissel Alver (styrer), Raymond 
Hansen (vaktmester), Tom Erik Holteng (enhetsleder barnehager), Gunvald Pedersen (enhetsleder 
drift) og Rita Nordal (enhetsleder renhold).  
 
Tilsynet som omfattet inneklima og fysiske forhold, ble gjennomført i tråd med fastsatt tilsynsplan. 
Tilsynet ble varslet på forhånd. Sammen med tilsynsvarselet ble det sendt ut en sjekkliste over 
hvilke forhold vi ville fokusere på. 
 
Vårt forrige tilsyn med fysisk miljø ved denne virksomheten ble gjennomført den 18.10.2013 – 
ingen avvik ble registrert da.  
 

Kontaktopplysninger 

Adresse E-post/telefon Kontaktperson 

Vestmyra barnehage 

Tiurveien 2 
8200  FAUSKE  

75604150 Sissel Alver 

vestmyra.barnehage@fauske.kommune.no  

 

Oppsummering  
Ved årets tilsyn registrerte vi 4 avvik, og 2 merknader.  
 

Bakgrunn for tilsyn - lovhjemmel 
- Lov 24.06.2011 nr.29 om folkehelsearbeid  
- forskrift 01.12.1995 nr.928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v 
 
Kommunen har tilsynsansvaret etter dette regelverket og kan fatte vedtak i henhold til lov 
24.06.2011 nr.29 om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern. HMTS fører tilsyn og 
fatter vedtak etter delegert myndighet fra kommunen. Vår saksbehandling skjer i samråd med 
kommuneoverlegen, som også har myndighet i hastesaker. 
 

Opplysnings- og informasjonsplikt 
I hht. forskriftens §5 plikter virksomhetens leder å informere foreldre/foresatte om utfordringer som 
virksomheten har i forhold til å overholde de ulike kravene i forskriften. Vi ber derfor om at 
barnehagens styrer videreformidler kopi av vedtak i denne saken til foreldre/foresatte, gjerne 
representert ved FAU/SU. 

Dato:   ........................................................ 23.01.2018 

Saksbehandler:   .............................. Trond Mathiassen 

Telefon direkte:   ........................................ 98 22 39 31 

Deres ref:   ..................................................................  

Løpenr.:   ....................................................... 622/2017 

Saksnr/vår ref:   ............................................... 2017/60 

Arkivkode:   ........................................................... A10 
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Observasjoner
Tilsynet omfattet:

- Uteområde
- Adkomst bygg
- Bygg utvendig (grunn, fundament, tak, fasader, uteplass, luftinntak, solavskjerming)
- Bygg innvendig (gulv, vegger, tak, vindu, trapper)
- Inventar/installasjoner
- Ventilasjonsanlegg (dokumentasjon, ettersyn, renhold)

Uteområde
Barnehagens gjerde har betydelige råteskader. Det er behov for nytt gjerde rundt det ene av de to
husene som fortsatt skal brukes til barnehage (avd. Rød). Forholdet registreres som et avvik fra
forskriftens §13.

Utendørs belysning trenger oppgradering. Dagens armaturer er i følge driftsleder utdatert, og det er
umulig å få tak i reservedeler/lyspærer. Forholdet registreres som en merknad.

Bygget
Bygget bærer preg av manglende vedlikehold:
1. Utvendig:

• Drenering og rør for takvann er tett, slik at vannet renner ut oppå bakken istedenfor å bli
ledet bort.

• Utvendig kledning er malingsslitt.
• Utsiden av både ytterdører og vinduer er slitt, menforeløpig ikke råteskadd

2. Innvendig:
• Nedslitte gulvbelegg i en del rom, som i følge renholdsleder ikke lar seg bone lengre fordi

de er for gamle.

Vi registrerer alle disse manglene som ett samlet avvik fra forskriftens §13: utilfredsstillende
vedlikehold bygg utvendig og innvendig.

Ventilasjon
Rutiner for barnehagens ventilasjonsanlegg ble gjennomgått. Det er system på filterskifte, skifte av
drivreimer, og tilsvarende. Barnehagen/kommunen hardrifts- og vedlikeholdsinstruks fra
leverandøren av ventilasjonsanlegget.

Vi forstod det slik at barnehagen/kommunen ikke harrutiner for regelmessig vurdering av
tilsmussing/rengjøringsbehov på innsiden av ventilasjonsanleggene. HMTS forutsetter at det
etableres rutiner for regelmessig sjekk av ventilasjonsanleggene – i tråd med byggdetaljblad
752.250. Forholdet registreres som en merknad.

Inneluft
Inneklima ble målt over 4 dager i ett rom på «Sørigarden». Måleresultatene avviker fra normer for
akseptabelt inneklima, og viser at ventilasjonsanlegget ikke skifter ut lufta raskt nok.

Vi registrerte også betydelige temperaturvariasjoner i samme rom. Dette henger trolig sammen med
at det manglende luftskiftet i lokalene fører til et behov for vinduslufting, som igjen førte til
temperaturfall ned mot 7°C nede ved gulvet. Siden disse to forholdene ser ut til å henge tett
sammen, registrerer vi dette som ett avvik fra forskriftens §19.
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Støy
Barnehagen har et ventilasjonsstøyproblem på «Nordigarden» - problemet er godt hørbart i to rom:
garderoben og «bilrommet». Problemet er helt konkret knyttet opp mot bassdur – trolig fra
ventilasjonsaggregatet. Forholdet registreres som et avvik fra forskriftens §21.

Merknader
• Det er ikke mulig å få reservedeler/lyspærer til lysarmaturene som barnehagen har utendørs.

Armaturene må derfor byttes ut etter hvert som de gamle slutter å virke.
• Rutiner for regelmessig sjekk av ventilasjonskanalenes innside mangler.

Merknadene forventes håndtert internt, uten videre oppfølging fra HMTS.

Avvik
Avvik 1: Barnehagens gjerde har betydelige råteskader, og må skiftes. Dette er et avvik fra

forskriftens §13.
Avvik 2: Barnehagebygningen er utilfredsstillende vedlikeholdt – nærmere begrunnelse for

denne vurderingen er gitt i saksutredningen. Dette er et avvik fra forskriftens §13.
Avvik 3: Det ble registrert utilfredsstillende inneklima i barnehagen, både med tanke på

luftskifte og varierende temperatur. Dette er et avvik fra forskriftens §19.
Avvik 4: Barnehagen har et ventilasjonsstøyproblem på «Nordigarden». Dette er et avvik fra

forskriftens §21.

Frist for lukking av avvik settes til 01.06.2018.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet og en redegjørelse for
gjennomførte tiltak innen fristen. Skulle det ikke la seg gjøre å rette avvikene innen denne fristen, ber vi
om en tilbakemelding om årsaken og en tidfestet handlingsplan for når avvikene vil være rettet.

Tilbakemelding på tilsynsrapporten, varsel om retting
Dersom det er behov for å komme med tilleggsopplysninger, eller at rapporten skulle være ukorrekt på
enkeltpunkter ber vi om tilbakemelding innen 14 dager fra mottaksdato.

Tilbakemelding sendes til post@hmts.no, eller pr. post til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS,
Stormyrveien 25, 8008 Bodø.

Ved manglende tilbakemelding og oppfølging, må denne oversendelsen betraktes som et varsel om at
pålegg vil bli gitt for å bringe avvikene i orden. Et slikt rettingsvedtak hjemles i folkehelselovens §14.

Med vennlig hilsen

Katalin Nagy
daglig leder

Trond Mathiassen
Overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg: Rapport fra inneklimakartlegging
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Helse- og miljøtilsyn Salten utfører inneklimamålinger som standard når vi er på godkjennings-
/tilsynsbesøk i skoler og barnehager. Målingene gjennomføres primært i rom der det er høy
persontetthet, eller eventuelt i rom der virksomheten selv har opplevd problemer med inneklimaet.

Vi måler CO2, temperatur og relativ luftfuktighet – måleverdiene for hver enkelt parameter registreres
hvert 5. minutt. Ved at måleverdiene logges såpass ofte, får man et godt bilde av hvordan disse
parametrene endres i løpet av dagen. Målingene vil også, som regel, gå over flere dager. Måleutstyret
vi bruker blir regelmessig kalibrert.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en «anbefalt faglig norm» som vi legger til grunn for de
vurderinger vi gjør av måleresultatene vi registrerer på den enkelte skole/barnehage:
https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/anbefalte-faglige-normer-for-inneklima-pdf

Kort om de forskjellige måleparametrene:
CO2 Gir i seg selv ikke helseskader (unntatt ved megethøye konsentrasjoner), men er en

mye brukt indikatorfor dårlig luftkvalitet.

I rom der det er høy personbelastning – som man ofte finner i barnehager og skoler –
vil et høyt CO2-nivå indikere at luftskiftet (ventilasjonen) er for dårlig i forhold til
antall personer i rommet. Et høyt CO2-nivå medfører ofte at personer opplever luften
som tung og ufrisk, og at luften kan ha høyt luktnivå. Anbefalt maksimumsverdi:
1000 ppm

Temperatur Temperatur kan ofte være det største inneklimaproblemet – enten temperaturen er for
høy eller for lav. Det finnes ingen helt klare grenseverdier for når temperaturen skal
regnes som uakseptabel, men Helsedirektoratet anserintervallet mellom 20-24°C for
å være tilfredsstillende lufttemperatur i fyringssesongen.

Relativ
luftfuktighet

Relativ luftfuktighet avhenger sterkt av årstiden –den er ofte svært lav vinterstid,
men høyere på sommeren. Relativ luftfuktighet bør holdes under 40% vinterstid, for
å unngå at fuktigheten i lufta skal kondensere på kalde vindus- eller veggflater.

Målingene er utført av Måleoperatør Telefon
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25
8008 Bodø

Trond Mathiassen 4000 7777/98223931

Virksomhet Kontaktperson Telefon
Vestmyra barnehage
Tiurveien 2
8200 Fauske

Sissel Alver 75604150

I N N E KLI M AKARTL E G GI N G
AV LUFTSKI FTE OG TEMPERATUR
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Værforholdene ved Vestmyra barnehage, i samme periode som inneklimakartleggingen ble utført (data fra nærmeste målestasjon i følge yr.no): 
 

Dato Temperatur °C Nedbør Vind i m/s 

Maks Min Middel Normal 
Akkumulert nedbør i mm 

(målt kl 7 for siste 24 timer) Nedbørtype 
Snødybde 

cm Maks Middel 

23. november 
2017 

-0,3° -3,1° -1,4° -2,0° 2,8 mm --- 0 cm --- --- 

22. november 
2017 

-0,8° -4,0° -2,8° -1,9° 0,0 mm --- 0 cm --- --- 

21. november 
2017 

-0,5° -13,3° -7,3° -1,8° 0,0 mm --- --- --- --- 

20. november 
2017 

-9,0° -13,6° -12,1° -1,7° 0,2 mm --- 0 cm --- --- 
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Rom nr.: hovedoppholdsrom på «Sørigarden»
Inneklimamålingen ble utført med en Kistock 200. Måleutstyret ble plassert ca. 1,1m over gulvet, og i
tillegg hadde vi en ekstern temperatursensor plassert ca. 0,1m over gulvet.

Bygget har balansert ventilasjon. Ventilasjonsanlegget var i drift i måleperioden..

Måleresultater
Følgende maksimums- og minimumsverdier er registrert i åpningstiden:

CO2 Temperatur Relativ luftfuktighet
Maksimum 1600ppm 24,3°C 25%
Minimum 450ppm 7,1°C 14%

Vi har lagt ved utskrift av grafene som viser hvordan nivåene endrer seg for CO2, temperatur og relativ
luftfuktighet, i løpet av måleperioden.

Antall personer tilstede i rommet i måleperioden
Dato Dato Dato Dato

Fra kl. Til kl.
Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer

12:30 13:00 22 09:00 11:00 12 Ingen data Ingen data
13:00 13:30 8 11:00 11:30 1
13:30 14:00 6 11:30 12:00 19

12:00 12:30 8
Tomt resten

Dato Dato Dato Dato

Fra kl. Til kl.
Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:
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Vurdering av måleresultatene for hovedoppholdsrom barnehagen 
CO2-konsentrasjonen overskred normverdien på 1000ppm flere ganger ila. måleperioden. 
Måleresultatene viser med tydelighet at ventilasjonsanlegget ikke skifter ut lufta i tilstrekkelig grad.  
 
Det ser også ut som at barnehagen har temperaturproblemer. Spesielt den ene dagen steg 
temperaturen til over 24°C, så ble vinduet åpnet noe som førte til at temperaturen ved gulvet falt ned til 

7°C i en kort periode. Basert på kurven for gulvtemperatur, ser det ut som at personalet ofte føler 
behov for å lufte på «Sørigarden». Dette kan ha sammenheng både med dårlig luftskifte, og at 
termostaten kan være satt på for høy temperatur. Konsekvensen blir at temperaturen i lokalet 
varierer veldig.  
 
Den relative luftfuktigheten var normal for årstiden. 
 

 

 

 

 



Fra: Trond Mathiassen <tm@hmts.no> 
Sendt: mandag 11. november 2019 11.08 
Til: Vestmyra barnehage; Postmottak 
Kopi: Geir Mikkelsen; Kommuneoverlege; Terje Valla; Tom Erik Holteng; Trond 

Heimtun; Øyvind Storli 
Emne: Vestmyra barnehage - nytt vedtak basert på tilsendt handlingsplan for 

lukking av avvik 
Vedlegg: Vestmyra barnehage - tematilsyn fysisk miljø - vedtak med bakgrunn i 

tilsendt handlingsplan.pdf; Vestmyra barnehage - tematilsyn fysisk miljø - 
varsel om vedtak.pdf 

 
Hei! 
Vedlagt finnes nytt vedtak vedrørende Vestmyra barnehage, basert på tilsendt handlingsplan for 
retting av avvik. Dokumentet sendes kun i digital form.  
 
“Postmottak” i kommunen mottar også mailen for journalføring. 
 
Kopi av vedtaket sendes til rådmannen, kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst, enhetsleder 
barnehage, kommunalsjef eiendom og enhetsleder eiendom. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Trond Mathiassen 
Overing. 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Mob. 40 00 77 77/98 22 39 31 
E-post: tm@hmts.no 
Web: www.hmts.no 
Facebook: www.facebook.com/hmtsiks  

mailto:tm@hmts.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iU6cJ-0002UK-5J&i=57e1b682&c=gbqPbx-s0piK-kyO6DfF16LnGiuW0dXlKQ9v4otGj9Mw6Hodkf7pEfAKyirew2uhm2EYKycs7GJHHR2-MnSk6mNuJ4AH4uSKRvmlhbhKiyfK5LkwCOjVDOyDlmZX807JIQ-2UKRaZYP2Rmv4dA-9m9tho5bQilkrQGGheEvyoFqSDmsVKKJLnwafcizvh9QCDWITvQaPtcZlsLFLWdkr5CsYIFTdiDO9LwCwN79Jhjw
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iU6cJ-0002UK-5J&i=57e1b682&c=SFOTPXYm1cTFiDF2979Ind4ylztOx5R-eBdJQ3Hre7PNpuEqEUXjNoeftpwG6KvYfGbL2M3Vi_6SVXWXea6cr7F7gjO3gy0wBONXm5mds7QH_4N04xwbZD6heruWhdUP4pYWvGj7kfDsvDEk5AiEkBPmoggAmo200fvJ0NAd3k7puot-k9wV08FwsK2qHvKWN0EXDOBCGscWWmuEgZ8IqOODsLy5GxyLlYCcbYWkUdI


Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 

Saksbehandler e-post:  tm@hmts.no  
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Vestmyra barnehage - tematilsyn fysisk miljø - vedtak med 
bakgrunn i tilsendt handlingsplan 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) viser til tilsyn utført ved virksomheten 20.11.2017, og 
påfølgende varsel om vedtak datert 23.01.2018.  
 

Bakgrunn for tilsyn - lovhjemmel 

Tilsynet ble utført i henhold til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) §13, og forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 
Kommunen har tilsynsansvaret etter dette regelverket og kan fatte vedtak om utbedringer med 
hjemmel i folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. HMTS fører tilsyn og fatter vedtak 
etter delegert myndighet fra kommunen. Vår saksbehandling skjer i samråd med 
kommuneoverlegen.  
 
Handlingsplan for lukking av avvik 

Med bakgrunn i tilsynet ble det utarbeidet en tilsynsrapport og varslet vedtak om utbedring av 4 
avvik. Den 18.05.2018 mottok vi en foreløpig tilbakemelding fra Fauske kommune – ingen av 
avvikene var på det tidspunkt lukket.  
 
Den 24.10.2019 mottok vi ny tilbakemelding fra Fauske kommune med handlingsplan som viser 
når man ser for seg å få lukket avvikene. Kommunen trenger lengre tid på å lukke avvik 1, som 
omhandler utskifting av barnehagens råteskadde gjerde, enn på de tre andre avvikene. Det er to 
forhold som er særlig viktige når det gjelder vedlikeholdet av det eksisterende gjerdet: 
 

• Gjerdets hovedfunksjon, som er å forhindre barna fra å komme på avveie, må opprettholdes 

• Gjerdet må i seg selv ikke representere en sikkerhetsrisiko for barna 
 
Forutsatt at kommunens planlagte vedlikehold av det eksisterende gjerdet, ivaretar disse hensynene 
fram til det skal skiftes, finner vi det akseptabelt at avviket først kan lukkes 01.07.2021.  
 
Med bakgrunn i den framlagte handlingsplanen fatter vi følgende vedtak: 
 
Vedtak 

Virksomheten pålegges, med hjemmel i folkehelseloven §14, å rette de avvik som er registrert 
nedenfor, og i vedlagte tilsynsrapport: 
 

1. Barnehagens gjerde har betydelige råteskader, og må skiftes. Dette er et avvik fra §13.  

Dato:   ........................................................ 07.11.2019 

Saksbehandler:   .............................. Trond Mathiassen 

Telefon direkte:   ........................................ 98 22 39 31 

Deres ref:   ..................................................................  

Løpenr.:   ....................................................... 746/2019 

Saksnr/vår ref:   ............................................... 2017/60 

Arkivkode:   ........................................................... A10 
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2. Barnehagebygningen er utilfredsstillende vedlikeholdt – nærmere begrunnelse for denne
vurderingen er gitt i saksutredningen. Dette er et avvik fra §13.

3. Det ble registrert utilfredsstillende inneklima i barnehagen, både med tanke på luftskifte og
varierende temperatur. Dette er et avvik fra §19.

4. Barnehagen har et ventilasjonsstøyproblem på «Nordigarden». Dette er et avvik fra §21.

Med bakgrunn i framlagt handlingsplan settes frist for retting av avvikene 2, 3 og 4 til
01.09.2020, og frist for retting av avvik 1 settes til 01.07.2021. Hvis virksomheten kan
dokumentere at avvikene allerede er rettet, vil vi vurdere å avslutte saken.

Det skal meldes skriftlig til Helse- og miljøtilsyn Salten når påleggene er utført, jamfør fristen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til folkehelseloven § 19, og forvaltningsloven
§28. Klagen må fremsettes innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes
Helse- og miljøtilsyn Salten, Stormyrveien 25, 8008 Bodø. E-post: post@hmts.no

Opplysnings- og informasjonsplikt
I hht. forskriftens §5 plikter virksomhetens leder å informere foreldre/foresatte og /eller elever om
utfordringer som virksomheten har i forhold til å overholde de ulike kravene i forskriften. Vi ber
derfor om at kopi av dette vedtaket blir videreformidlet til foreldre/foresatte, gjerne representert ved
FAU/SU.

Med vennlig hilsen

Katalin Nagy
daglig leder

Trond Mathiassen
Overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg: Varsel om vedtak (tilsynsrapport)

Kopi til: Fauske kommune - rådmannen, kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst og kultur,
enhetsleder barnehage og kommunalsjef eiendom
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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
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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



Fauske kommune // Betalingsregulativ 2020  // Side 13 

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
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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
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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

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Årsgebyr inkl. mva.

Avløp

Vann



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

10 634 10 628
10 814

11 319
11 966

12 860
13 296

624 649
675

702
730

759
790

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
.0

0
0

 k
r

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
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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

107 
0 0 0 0 0 0 

601 

459 

936 960 984 1 008 1 033 
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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 %

1 218 
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Plansaksbehandling

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

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. 

910 947 985 1 024 1 065 1 108 1 152 

202

326
334

342
351

360
369

0

0
0

0
0

0
0

54

61
64

66
69

72
75

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
.0

0
0

 k
r

Driftsutgifter og kapitalkostnader Kart og oppmåling

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.



GEBYRREGULATIV IRIS SALTEN 2020



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

Budsjett 2020 -Økonomiplan 2020-2023



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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 Kommunestyre  

 
 
Bosetting av flyktninger i Fauske kommune 
Anmodning for 2020. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2020. 

 
2. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 10 

flyktninger i perioden 2021, 2022 og 2023  

 
3. Fauske kommune bosetter ingen enslige mindreårige flyktninger i samme periode. 

 

 
Sammendrag: 
 
I brev av 23.10.19 ble Fauske kommune anmodet av IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å 
bosette 15 flyktninger i 2020. Bakgrunnen for anmodningen til kommunene baserer seg på nasjonale 
prognoser, hvor det er beregnet at Norge tar imot omkring 5100 flyktninger i 2020. Av disse er vel 140 
enslige mindreårige hvorav 40 er under 15 år. 
 
Anmodningen spesifiserer ikke om dette dreier seg om enkeltflyktninger eller familier, og tar heller ikke 
hensyn til eventuelle familiegjenforeninger som følge av bosettingen. 
 
IMDI ber i anmodningen om at det kommer tydelig frem i vedtaket hvor mange flyktninger kommunen 
vil bosette i 2020 og at vedtaket er i tråd med størrelse på anmodning. 
 
Frist for å svare er 20.12.2019. 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune har i de siste årene bosatt færre og færre flyktninger. Etter topp-årene i 2015 og 2016 
med ca. 50 hvert år ble det i 2017 bosatt 30 flyktninger, i 2018 bosatt 15 flyktninger og i 2019 skal det 
bosettes 10 flyktninger. 
 
Nedgangen har stort sett vært i tråd med anmodningene fra IMDI og den reduserte flyktningstrømmen 
til Europa (se tabell under). 
  
Tabell som viser sammenhengen mellom anmodning om bosetting, vedtak om bosetting og faktisk bosetting i kommunen.  



 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Anmodning om bosetting 30 50 30 15 10 
Vedtak om bosetting Fauske 48 48 30 15 10 
Faktisk bosetting  47 43 28 14 (6) pr 1/11  

 
Kriteriene som er lagt til grunn for anmodning om bosetting til kommunene er følgende: 
 

· Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler — styrt og spredt bosetting. 
· Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt muligheten for å få arbeid eller ta 

utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt. 
· Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas hensyn til 

ved anmodninger. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i kommunens 
innbyggertall. Sammenslåtte kommuner vurderes særskilt. 

· Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med mindre 
det foreligger særskilte forhold. 

· Kommuner med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes 
særskilt for anmodning om bosetting. 

· Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, 
stabilitet i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. 

· Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel 
innvandrerbefolkning. Et område brukes her om en kommune eller bydel. 

· Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet. 

 
Resultater i introduksjonsprogrammet og mulighet for å få arbeid eller ta utdanning i regionen er 
tillagt størst vekt i vurderingen, etterfulgt av kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt 
integreringsarbeid. Sistnevnte er blant annet operasjonalisert gjennom innbyggertall. 
 
 
Økonomi: 
Kommuner som bosetter flytninger mottar integreringstilskudd i 5 år. Integreringstilskuddet skal dekke 
kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Det skal bidra til at 
flyktningene snarest mulig kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. For å få utbetalt 
integreringstilskudd, må kommunen gjennomføre aktiviteter/tiltak som har som formål å bidra til rask 
bosetting og høy deltakelse blant innvandrere i arbeids- og samfunnsliv. Integreringstilskuddet blir 
utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte ha for oppfølgning, tiltak og 
tilrettelegging i kommunen. 
 
Integreringstilskuddet er ment å finansiere kommunens gjennomsnittlige merutgifter til blant annet:  
 

· innvandrer- og flyktningkontortjenester 
· bolig- og boligadministrasjonstjenester 
· introduksjonsprogram/introduksjonsstønad 
· sysselsettingstiltak 
· yrkeskvalifisering og arbeidstrening 
· sosialkontor/sosialtjenester 
· barne- og ungdomsverntjenester 
· tolketjenester 
· barnehagetjenester 
· integreringstiltak i grunnskolen 



· kultur- og ungdomstiltak 
· utgifter til den kommunale helsetjenesten 
· omsorg for personer med rusproblem 
· støttekontakt 

 
Integreringstilskuddet og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 
finansierer introduksjonsprogrammet i kommunene. Integreringstilskuddet reduseres gradvis fra år 1 
(bosettingsår) til år 5. I 2019 var denne årlige summen for år 1 pr. voksen kr 190 500 og for år 5 kr 
71 600. 
 
Dersom flyktninger flytter fra kommunen i perioden kommunen har krav på introduksjonstilskudd, så 
plikter kommunen å betale ny bosettingskommune en andel av tilskuddet de har mottatt inneværende 
år.  
 
 
 
 
Bosetting: 
Gjennom IMDI’s egen kommuneundersøkelse svarer 8 av 10 kommuner at de mener det er utfordrende 
å forholde seg til de store svingningene i bosettingsbehovet, særlig med tanke på å kunne planlegge og 
dimensjonere tjenestetilbudet. Så har også vært tilfelle for Fauske kommune, og erfaringene fra disse 
årene har vært at det tar noe tid å bygge ned og tilpasse både flyktningtjeneste, voksenopplæring og 
andre kommunale tjenester innen skole, barnehage, helse osv til variasjonene.  
 
I og med at kommunen heller ikke vet hvilke aldersgrupper som bosettingen innbefatter (barn, unge, 
voksne) er det heller ikke mulig å planlegge dette inn i budsjettarbeidet for det året anmodningen 
gjelder. Anmodning og budsjett vedtas i samme kommunestyremøte i desember. 
 
Når det er sagt har Fauske kommune lang erfaring som bosettingskommune, og det å ta imot flyktninger 
er et viktig samfunnsansvar Norge som nasjon har forpliktet seg til. Selv i en tid med anstrengt 
kommuneøkonomi lever vi i et rikt land med godt utbygde velferdstjenester som svært få andre land i 
verden kan vise maken til. Det moralske og etiske ansvaret til å bidra i forhold til mennesker som er i en 
langt vanskeligere livssituasjon skal og må være en del av vårt bidrag som kommune og nasjon. 
 
Fauske kommune må gjennom en stor omstillingsprosess i årene som kommer hvor alle områder av 
kommunens tjenestetilbud skal vurderes. Det er allerede gjort organisasjonsendringer for 
flyktningtjeneste og voksenopplæring med virkning fra 1.1.2020. Begge avdelingene samlokaliseres i 
gamle Hauan skole, og det gjøres reduksjoner både i ressurser til ledelse/administrasjon og for øvrig 
personell på lærer- og programrådgiversiden.  
 
Men selv om de delene av organisasjonen som har størst befatning med flyktningene i de første årene 
av bosetting reduseres, besitter kommunen fortsatt et meget kompetent apparat for bosetting. Vi har 
mange års erfaring, ansatte med lang fartstid, ledige boliger til formålet og det hersker ingen tvil om at 
vi også i 2020 vil kunne tilby gode tjenester og oppfølging av eventuelle bosettinger.  
I tillegg til allerede eksisterende mottaksapparat har kommunen mottatt full finansiering på 1,1 millioner 
i prosjektmidler til en 50 % stilling som TIMS minoritetsveileder over 3 år. Prosjektet er beskrevet i 
referatsak til OPKU den 25.10.2019 og handler kort fortalt om et tiltak for å styrke kommunens arbeid 
rettet mot minoritetsspråklige foreldre som omsorgspersoner for sine barn. Stillingen tilsettes i januar 
2020 og blir en del av kommunens ordinære TIMS – team (tidlig innsats – målrettet samhandling) og den 
mangeårige satsingen på foreldrestøtte i kommunen.   
 



En av de største utfordringene har, som tidligere nevnt, vært at bosettingstallet ikke har vært stabilt i 
forhold til organisasjonens størrelse og kapasitet. Dette har blitt noe bedre de siste 2 årene, og 
organisasjonen og mottaksapparatet begynner å finne sin nødvendige form. Hvis Fauske som kommune 
skal kunne være i stand til å ta imot flyktninger også i årene som kommer er dette helt nødvendig sett 
utfra kommunens økonomiske situasjon. Selv små endringer vil utfordre kapasiteten til 
tjenesteapparatet ut fra en erkjennelse om flere oppgaver og færre ressurser i årene som ligger foran 
oss. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen kan bosette 10 av 
de 15 flyktningene som IMDI anmoder, og at kommunen ønsker å stabilisere antallet slik i de nærmeste 
årene. I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette kunne 
endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Eksamensresultater 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 

 
Vedlegg: 
01.11.2019 EKSAMENSKARAKTERER  2019 FAUSKE - NASJON 1425426 

01.11.2019 EKSAMENSKARAKTERER  SKRIFTLIG FAUSKE  KOMMUNE  2019 
JENTER OG GUTTER 

1425427 

01.11.2019 LOKAL  GITT  EKSAMEN  FAUSKE   JENTER -GUTTER 1425428 
 
Sammendrag: 
 
Eksamensresultater for 2019 i Fauske kommune foreligger. Det leveres årlig orienteringssak til oppvekst 
og kulturutvalget på kommunens eksamensresultater sett opp mot landssnittet. Vurderinger rundt 
eksamensresultatet er også en del av tilstandsrapporten som skal behandles årlig av oppvekst og 
kulturutvalget og kommunestyret. Det vises derfor også til fremtidig sak om tilstandsrapport i 
Fauskeskolen.  
 
Resultatene fra 2019 viser at jentene presterer bedre enn guttene. Jentene ligger tett opp mot 
resultatene for jenter nasjonalt. Guttene har litt større avstand opp til det nasjonale snittet. 
Sammenlignet med nasjonen presterer guttene best i faget norsk.  
 
Eksamens resultatene i Fauske har vært relativt stabil over år både for gutter og jenter. Ut fra 
kommunens demografi så vil vi kunne oppleve kullvariasjon i resultatene.  
 
Saksopplysninger: 
 
Skriftlig eksamen skal over tid fordeles jevnt på fagene norsk, engelsk og matematikk. I Fauske 
kommune foretas det årlig en trekking av hvilke skoler og klasser som skal opp i de ulike fagene, 
ansvarlig er skolefaglig rådgiver. I snitt har kommunen 5 - 6 klasser oppe til skriftlig eksamen. 
Elevgrunnlaget i Fauske tilsier at det sjelden er mer enn to klasser som kommer opp i samme fag. I 
mange tilfeller er bare en klasse opp i et fag. Ved eksamen i mai 2019 var tre klasser oppe i norsk, to 
klasser i engelsk og en i matematikk.  
 
Lokal gitt eksamen (muntlig eksamen) ble i 2019 koordinert av Saltdal og Fauske kommune. 
Kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold, Steigen og Fauske samarbeider om gjennomføring av denne 
eksamensformen. Gruppestørrelsen for lokal gitt eksamen er på inntil 10 elever for hver gruppe. 
Faglærer i det faget elevene trekkes ut i er eksaminator. Sensor skal komme fra en annen skole enn den 
elevene går på. I lokal gitt eksamen kan elevene i tillegg til norsk, engelsk og matematikk også komme 
opp i øvrige fag. Det gjennomføres ikke lokal gitt eksamen i praktisk- estetiske fag.  



 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Resultatene på skriftlig eksamen viser at elevene i Fauske kommune presterer litt svakere enn nasjonen. 
I hovedsak har denne avstanden vært relativt stabil. På kommunalt nivå må en forvente større årskulls-
variasjoner enn det nasjonen har. 
De to siste årene har elevene i Fauske prestert likt med, eller marginalt svakere enn nasjonen i norsk 
skriftlig. I engelsk har avstanden fram til nasjonalt nivå over de siste 5 årene vært stabilt på 0,4 
karakterpoeng. Resultatene i matematikk har for Fauske kommune sin del falt med 0,2 karakterpoeng 
de to siste årene. I samme periode har nasjonen forbedret resultatene. Avstanden til nasjonalt nivå 
ligger på 0,5 karakterpoeng. 
 
I Fauske kommune presterer jentene bedre enn guttene i alle fag. Avstanden mellom gutter og jenter er 
minst i matematikk. Jentene har en snittkarakter over de siste 5 årene som er 0,2 bedre enn guttene. I 
engelsk og norsk er gjennomsnittlig avstand mellom kjønnene i underkant av en karakter. Eksamen 2019 
i norsk viser en avstand på 0.5 karakterpoeng, noe som er den laveste i løpet av de siste 5 årene. 
 
Jentene i Fauske ligger tett opp mot nasjonalt nivå når en sammenligner resultatene med nasjonale 
resultater for jenter. Her er det også eksempler på bedre skåre i Fauske enn det nasjon har oppnådd. 
Over de siste årene er avstanden til nasjon størst i matematikk med 0,4 karakterpoeng. 
 
Guttene i Fauske har litt større avstand opp til guttene på nasjonalt nivå sine resultater. I fagene engelsk 
og norsk sidemål er avstanden 0,6 karakterpoeng, og i matematikk 0,5 karakterpoeng. Avstanden er 
minst i norsk hovedmål med 0,3 karakterpoeng. I norskfaget er det positivt at guttene de to siste årene 
har prestert likt med nasjon. 
 
Lokal gitt eksamen 
Lokal gitt eksamen er vanskeligere å sammenligne med nasjon enn skriftlig eksamen. Oppgavene lages 
lokalt og vurderes av sensorer i de kommunene vi samarbeider med.  
 
Elevene skal i utgangspunktet være godt forberedt til denne eksamensformen gjennom muntlige 
fremføringer og oppgaveløsning i skolen. Det viser seg likevel at resultatene lokalt svinger mye, fra å 
ligge både over og under nasjonalt nivå. 
 
I Fauske kommune ser en at jentene presterer bedre enn guttene i lokal gitt eksamen i alle fag. Over de 
siste 5 årene ligger guttene nærmest jentene i fagene matematikk, samfunnsfag og KRLE. I norsk 
presterer jentene en hel karakter bedre enn guttene, mens avstanden i naturfag og engelsk er 
henholdsvis 0,8 og 0,5 karakterpoeng. 
 
Oppsummering 
For skolene i Fauske vil det i tiden fremover være viktig å jobbe godt med de grunnleggende 
ferdighetene i fagene norsk, engelsk og matematikk. Det å tilegne seg gode grunnleggende ferdigheter 
tidlig i skoleløpet vil med stor grad av sikkerhet vise seg i bedre eksamenskarakterer. Gode prestasjoner 
avhenger også av om Fauskeskolen klarer å motivere elevene til god innsats over tid, ikke minst i 
ungdomsskolen. Godt psykososialt miljø er også en viktig faktor for at elevene skal prestere godt.  
Fauske kommune jobber aktivt for å forbedre det psykososiale miljøet og lærernes faglige kompetanse 
gjennom etter- og videreutdanning og nettverksarbeid. Forskning viser også at gjensidig og godt 
samarbeid mellom skole og heim bidrar positivt til elevenes faglige prestasjoner. 
Skolene må også ha fokus på vurdering for læring, elevmedvirkning for å skape engasjement og 
arbeidsglede, samt refleksjoner i profesjonsfellesskapet knyttet til utvikling og forbedring av elevenes 
læring.  
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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TIMS-rapportering 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rapporten tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
12.11.2019 Timsrapport_rev11112019 1426048 
 
Sammendrag: 
TIMS-Fauske står for Tidlig Intervensjon – målrettet samhandling, og er Fauske kommunes lokale 
samhandlingsmodell innenfor oppvekst-feltet. TIMS-Fauske inngår i kommunens satsing på 
foreldrestøtte, og skal bistå både foreldre og ansatte på ulike nivå. Teamet skal bidra til tverrfaglig og 
helhetlig hjelp og støtte til barn i alle aldre, men barn 0-12 år er prioritert. Rett hjelp til rett tid. 
 
TIMS-teamet er satt sammen av deltakere fra ulike tjenester i Oppvekst; Familiesenteret, PPT og skole. 
 
Saksopplysninger: 
TIMS-teamet er sammensatt av seks ansatte fra ulike avdelinger innenfor oppvekst som har som sin 
viktigste oppgave å sikre at barn i Fauske har en trygg og god oppvekst og å bidra til at voksne rundt 
barnet får nødvendig støtte og hjelp i sin rolle. Dette gjelder både foreldre/foresatte, men også 
kommunens egne ansatte i skole, barnehage osv. 
 
TIMS-teamet er et resultat av Modellkommuneforsøket (2007 -2014), og tok «fast form» i årsskiftet 
2013 – 2014. Teamet er hele tiden i utvikling for å imøtekomme kommunens behov. 
Foreldrestøttekoordinator i Fauske er både deltakende i teamet og har en koordinerende funksjon i 
forhold til den daglige driften av teamet og det løpende arbeidet som utføres. 
 
Oppvekstområdets styringsgruppe er overordnet nivå for TIMS-teamet, selv om den enkelte deltaker i 
teamet også har egen avdelingsleder/enhetsleder som overordnet i sitt daglige virke ellers. TIMS-teamet 
inngår i oppvekstområdets ordinære drift. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tidlig innsats er et satsningsområde for både stat og kommune, og foreldrestøtte anses som økonomisk 
lønnsomt. «Tiltak som settes inn i tidlig alder har generelt sett betraktelig bedre effekt enn tiltak som 
iverksettes på et senere tidspunkt i livet» (Barne- og likestillingsdepartementet, 2018). Videre er tanken 
å bistå de som trenger det så tidlig som mulig, helst før problemene oppstår eller før eventuelle 
problemer forverres. 
 
Barn og/eller familier med utfordringer, har ofte behov for hjelp og innsats fra flere hold, noen ganger 
på samme tid og andre ganger til ulike tider. Faren med innsats fra flere støttetjenester, er at hjelpen 



oppleves fragmentert og usammenhengende. Gjennom TIMS-Fauske er målet å gi helhetlig og rett hjelp, 
til rett tid, gjennom blant annet tidlig intervensjon, koordinering av tiltak, og medvirkning fra den/de det 
faktisk gjelder. 
Tverrfaglig samhandling mellom ulike faggrupper med ulike perspektiver på oppvekstfeltet, er en 
forutsetning for at de som tar kontakt med kommunen med sine utfordringer skal kunne få rett type 
hjelp til rett tid. Sammensetningen og måten TIMS drives på skal sikre dette. 
 

«Det ser altså ut til at TIMS-teamet har funnet nøkkelen til suksessfullt tverrfaglig samarbeid og 
har omgått barrierer som ofte ligger til hinder for at slikt samarbeid blir velfungerende» 
(Nordlandsforskning, 2017, s.105) 

 
For oppvekstområdet oppleves etablering av TIMS-teamet som fruktbart og givende. I tillegg til at 
organiseringen av innsatsen er i tråd med nasjonale føringer, er også tilbakemeldingene fra de som 
mottar hjelp mange og gode. Vi opplever at arbeidet vekker interesse utover kommunegrensene, og 
mottar mange henvendelser årlig fra andre kommuner og instanser. 
 
Nord Universitet og samarbeidsparter har over flere år invitert til samarbeid omkring temaet 
foreldrestøtte og TIMS-Fauske, for å formidle kunnskap omkring tverrfaglig samarbeid ut til studenter 
innenfor profesjonsutdanningene. 
 
I forhold til ressursen som er avsatt til teamet sett opp mot det kommunen får igjen av tidlig innsats er 
det ikke tvil om at det er en effektiv måte å organisere kommunal innsats på, samt sikre tverrfaglig 
tenkning når utfordringer skal løses. Oppvekstområdet ser i stadig større grad mot denne typen 
organisering også innenfor andre områder, f.eks. barneverntjeneste og PPT. 
 
Organiseringen av TIMS-teamet lar seg løse innenfor ordinære budsjettrammer, og krever ingen spesiell 
tilrettelegging når det kommer til lokaler eller utstyr. Kommunen besitter den rette kompetansen for å 
sikre forsvarlig drift, og vil kunne videreutvikle tiltaket ut fra kommunens og brukernes behov i årene 
fremover. 
 
I 2019 starter det opp et 3-årig prosjekt med tittelen TIMS Minoritet. Prosjektet er i sin helhet finansiert 
av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med 1,1 mill kr i prosjektperioden.  
Hovedmålet med prosjektet er å styrke minoritetsspråklige foreldre som omsorgspersoner for sine barn. 
Andre effekter av prosjektet vil være å styrke TIMS-teamets kompetanse på målgruppen, helhetlig 
integrering gjennom sterkere involvering av skole og barnehage, motvirke og forebygge ensomhet blant 
voksne i målgruppen og koble kommunale tjenester mot frivilligheten i kommunen. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

  

TIMS-TEAMET 
RAPPORTERING FOR PERIODEN SEPT.2018-

SEPT.2019 

 

Rapporten inneholder en kort orientering om TIMS-teamet som kommunalt lavterskeltilbud. 

Den belyser hvordan teamet pr tiden er organisert, hvilken funksjon teamet har, og hvilken 

aktivitet teamet tar del i. 
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Bakgrunn og formål:  1 

TIMS-TEAMET 
RAPPORTERING FOR PERIODEN SEPT.2018-SEPT.2019 

BAKGRUNN OG FORMÅL: 

TIMS-Fauske er kommunens egen samhandlingsmodell for 

tidlig innsats omkring barn. TIMS står for Tidlig Intervensjon 

– Målrettet Samhandling.  

Modellen er et resultat av regjeringens satsing på barn fra 0-

6 år av psykisk syke og rusmisbrukene foreldre i tidsrommet 

2007-2014. Hensikten med det nasjonale prosjektet var å 

finne gode modeller for helhetlig og systematisk oppfølging 

av barn i denne gruppen.  

I Fauske kommune er modellen videreutviklet for å kunne 

benyttes i arbeid utover denne målgruppen, som ledd i lokal 

foreldrestøtte-satsing. Det er besluttet at 

samhandlingsmodellen skal gjelde for alle barn - uavhengig 

av barnets alder eller utfordring men barn 0-12 år er 

prioritert. Hensikten med TIMS-modellen er mangesidig. 

Den skal blant annet bidra til mer helhetlig hjelp og støtte, 

både til barn og foreldre, og til ansatte i Oppvekstområdet. 
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TIMS-TEAMETS OPPDRAG 

TIMS-teamet er et av Fauske Kommunes lavterskeltilbud, og skal bidra til at familier får rett 

hjelp til rett tid. Teamet har som oppgave å sikre refleksjon, se muligheter og å sikre 

helhetlig innsats. TIMS-teamet har flere funksjoner, og kan også koble andre 

faggrupper/tjenester ved behov. Teamet har barnet i fokus og har som sin viktigste oppgave 

å sikre at barn i Fauske har en trygg og god oppvekst. Å bidra til at voksne rundt barnet får 

nødvendig støtte og hjelp i sin rolle er en vesentlig del at TIMS-teamets oppdrag.  

Oppgaver lagt til TIMS-teamet: 

 Bistå samtlige 10 barnehager i kommunen (individ, gruppe, system) 

 Bistå samtlige av kommunens 4 skoler (individ, gruppe, system) 

 Bistå familiesenteret (helsestasjon og skolehelsetjenesten) og andre (individ, gruppe, 
system) 

 Jobbe teamutvikling.  

 Fungere som tiltak (foreldreveiledning, rådgivning, observasjon, støttesamtaler, osv.) 

 Journalføre (inkl. å skrive referat fra møter)  

 Utvikle TIMS-elementer (Verktøykasse, Handlingsveileder, Handlingssirkel, 
Tiltaksbank/oversikt) 

 Forberede og presentere saker for Tiltaksråd (TRÅD) 

 Administrator for samhandlingsverktøyet Visma SamPro Stafettlogg 
 

 

ORGANISERING OG RESSURSBRUK 

TIMS-TEAMET ER SATT SAMMEN AV DELTAKERE FRA FLERE 

TJENESTER/ENHETER INNENFOR SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG 

KULTUR. DET «EIES» AV STYRINGSGRUPPE OPPVEKST/KULTUR:  

«Styringsgruppe oppvekst/ kultur ledes av kommunalsjef for samhandlingsområdet 
oppvekst/kultur.   

Enhetene innen oppvekst- og kulturområdet skal være representert med enhetsleder i 
styringsgruppa, i tillegg til folkehelserådgiver og foreldrestøttekoordinator.  

Styringsgruppen skal arbeide for en sammenhengende og helhetlig tjeneste til barn, unge 
og familier. Arbeidet skal være innovativt og langsiktig. Alle nye prosjekter innen 
samhandlingsområdet skal godkjennes av styringsgruppen.  

Styringsgruppa skal ha oversikt over de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
helsen til barn/unge og familier i Fauske kommune. Påvirkningsfaktorene omfatter både 
helsefremmende og forebyggende faktorer, og risikofaktorer».    

Kilde: Knuten 
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ORGANISERING I DET DAGLIGE 

Teamet består av 6 faste medlemmer. I en ny TIMS-sak møter minimum 3 TIMS-deltakere 

men ofte flere for å sikre tverrfaglighet. For å jobbe mer effektivt, jobber teamet mer oppdelt 

etter hvert i saker hvor det er nødvendig med videre oppfølging. Tverrfaglig team - 

barnehage består av 3 til 4 teamdeltakere + pedagogiske ledere i barnehage og styrer. Ute i 

feltarbeid jobber man to og to. Teamet har flat struktur, hvor alle deltakere forventes å bidra 

både som møteledere, referenter og tiltak. Team-tid er utvidet til også å gjelde onsdager 

etter lunsj - ved etterspørsel om tverrfaglig team i barnehagene. Dette gjelder kun for 4 

teamdeltakere.  

TIMS-teamet har «på papiret» beholdt samme format som ved forrige rapportering. 

Deltakerne er samlet som team hver tirsdag (hele arbeidsdagen). I tillegg til dette er halve 

onsdag satt av til TIMS-arbeid. Dette berører 3 til 4 teamdeltakere.  

TIMS-deltakere pr. sept.2019  

Stilling Tjeneste Enhet Stillingsprosent 

Psykiatrisk sykepleier Familiesenteret Barne- og familie 30 

Familieveileder  Barneverntj./FS Barne- og familie 30 

PPT-rådgiver PPT Barne- og familie 30 

Foreldreveileder Familiesenteret Barne- og familie 30 

Foreldrestøttekoordinator 

(helsesykepleier) 

 Barne- og familie 20 (+ 30*) 

Skolefaglig rådgiver  Skole 20 

  

Foreldrestøttekoordinator innehar både rollen som deltaker i team (tiltaksarbeid) i tillegg til å 

ha en koordinatorrolle for teamet. Dette innebærer at vedkommende deltar i teamet i tillegg 

til å koordinere arbeidet rundt teamet, samt arbeide med utviklingsarbeid knyttet til TIMS-

Fauske. 

En arbeidsdag i TIMS-teamet starter kl 08.15 og går fram til klokken 15:30. Trekker man i fra 

ferieperioder (jul, påske og sommer = ca. 10 uker totalt) sitter man igjen med 42 faktiske 

arbeidsuker/TIMS-dager. Om man trekker i fra antall tverrfaglige treff (snitt 30 treff pr år, 
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maks 2 treff pr TIMS-dag), er det i beste fall 27 TIMS-dager pr år teamet har til rådighet for å 

løse oppgavene lagt til teamet. 

I praksis opplever deltakere i teamet at man jobber utover overnevnte prosentandel. Dette 

av flere årsaker: 

 Funksjonen «ambulant lavterskeltilbud» tilsier at teamet har som førsteprioritet å 

være tilgjengelig for ansatte og foreldre i Fauske kommune. Oppdraget fordrer i stor 

grad fleksibilitet hos/i teamet. Dette innebærer at utviklingsarbeid, planlegging og 

tilsvarende kommer i andre rekke, og ofte utenom avsatt team-tid.  

 TIMS-teamet er selv ofte tiltaksarbeidere i saker. For eksempel er foreldreveiledning i 

hjemmet tidkrevende.  

 Arbeidet med TIMS-handlingsveileder og verktøykasse er pr nå ikke implementert i 

samhandlingsområdet. Dette medfører at TIMS-teamet i praksis utgjør 

handlingsveileder og verktøykasse for alle som anmoder om assistanse. Dette sier 

seg selv å være ressurskrevende. 

 I perioden har TIMS forsøkt å ha barnesamtale før oppstart/like etter oppstart av ny 

sak. Dette for å sikre at barnets stemme blir hørt. Det settes av en time til denne 

samtalen.  

 TIMS-teamet forbereder saker til Tiltaksrådet (TRÅD), samt presenterer saker for 

TRÅD. I tillegg utgjør TIMS-teamet tiltak i en del av TRÅD-sakene. Denne funksjonen 

er lagt til teamet fra og med januar 2018. 

 

EKSEMPEL PÅ RESSURSBRUK; TVERRFAGLIG TEAM I BARNEHAGEN:  

Da beslutningen om ressursmengde (6 x 20 %) ble tatt, hadde ikke teamet fått i oppgave å 

utgjøre Tverrfaglig team i barnehagene. Teamet server alle barnehagene i Fauske fra 2 til 4 

ganger pr år, i tillegg til å bidra som ordinært TIMS-team etter behov. 

TABELL 1  

Antall treff pr 

bhg 

Tidsbruk pr 

gang1 

Totalt antall 

møter i 

bhg’ene 

Total team-

bruk 

 

Total 

ressursbruk 

(6 deltakere)  

2 3 10 60 timer 360 timer 

3 3 30 90 timer 540 timer 

4 3 40 120 timer 720 timer 

                                                                 

1 Inkl. kjøring t/r, forberedelse osv. 
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TIMS-TEAMET I ULIKT FORMAT 

 

TIMS-MØTE: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

 Foreldre 

 Ansatte i 
samhandlingsområdet 
Oppvekst 

 Bidra til rett hjelp 
til rett tid. 

 Sikre refleksjon 
og medvirkning. 

 Koordinere 
kommunal 
innsats. 
 

Oppstartsmøte = 1-1,5 

times varighet. 3-6 

teamdeltakere. 

Barnesamtale for å sikre 

barnets stemme. 1 times 

varighet, 1-2 

teamdeltakere.  

 

Oppfølgingsmøte = 1 

times varighet. 2-3 

teamdeltakere. 

 

TIMS-TVERRFAGLIG TEAM BARNEHAGE: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

 Barnehagens ansatte, 
primært det pedagogiske 
personalet 

 Bidra til økt 
refleksjon 

 Bidra til økt 
handlekraft ute i 
felt 

 Kunnskapsheving 

 

Se Tabell 1 

 

TIMS-TVERRFAGLIG TEAM FAMILIESENTER: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

 Ansatte ved Fauske 
Familiesenter 

 Bidra til refleksjon 

 Sikre 
tverrfaglighet 

 Kvalitetssikring 

 

3 x 30 minutter (totalt 1 

½ timer) pr måned. 3 

teamdeltakere + ledende 

helsesøster  
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TIMS-TEAMET SOM TILTAKSARBEIDERE:  

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

 Ansatte i skole og 
barnehage 

 Foreldre 

 Bidra til økt 
refleksjon 

 Bidra til økt 
handlekraft ute i 
felt 

 Kunnskapsheving 

 Øke opplevelse 
av mestring (av 
egen rolle) 

 Helhetlig og 
koordinert hjelp 

Etter behov 

 

 

TIMS-HENVENDELSER; OMFANG OG ANTALL: 

Det kommer henvendelser til TIMS-teamet i form av telefonhenvendelser, e-post og direkte, 

hvor deltakere oppsøkes av foreldre eller ansatte. Det tas i hovedsak kontakt fra 

barnehager, skoler, helsesøstre og foreldre. Teamet kontaktes også fra annet holdt, for 

eksempel fra barneverntjenesten, BUP og fastleger.  

 

HENVENDELSER KAN DELES OPP I ULIKE KATEGORIER: 

TELEFONHENVENDELSER  

- Hvor sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 

- Hvor sak belyses og det gis veiledning pr tlf 

E-POST 

- Hvor sak belyse og det inviteres til TIMS-møte 

- Hvor sak belyses og det gis veiledning pr e-post 

DIREKTE KONTAKT 

- Hvor sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 

- Hvor sak belyses og det gis umiddelbar veiledning, evt. gjøres avtaler om veiledning 

 

TVERRFAGLIG TEAM I BARNEHAGER 

- Hvor sak belyses og det gis veiledning fortløpende 

- Hvor sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 

 

De ulike kategoriene tilsier at noe er hensiktsmessig å måle, annet ikke. I Tverrfaglige team 

varierer fra gang til gang hvor mange saker som tas opp. Noen ganger drøftes situasjonen 
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om en eller flere enkelt-barn (individnivå), og andre ganger drøftes situasjoner som berører 

hele eller deler av barnegruppa (gruppe- og/eller systemnivå).  

Når det kommer til ordinære TIMS-møter så avholdes det i snitt 4 møter hver tirsdag. Noen 

ganger avholdes det færre møter og andre ganger flere. Hvor mye tid teamet må avsette til 

den enkelte sak avhenger av sakens kompleksitet og alvorlighetsgrad.    

I tillegg kontaktes TIMS i anonyme saker som ikke blir en sak og det gjøres ingen 

registrering på slike henvendelser. Et estimat i forhold til antall undrings-/bekymringssaker 

drøftet i tverrfaglig team- barnehage; 2 til 3 barn pr gang.  

 

ANTALL REGISTRERTE TIMS-SAKER I PERIODEN 1. SEPTEMBER 2018 –  31. AUGUST 2019: 

Nye saker i perioden knyttet til individ (navn): 39 (42/2018, 33/2017). 

Gjennomsnittsalder på barnet er 8 år (yngste registrerte barn er 3 år, eldste 15)  

Hvor mye tid teamet må avsette til den enkelte sak avhenger av sakens kompleksitet og 

alvorlighetsgrad.     

Oppfølgingssaker som strekker seg fra <- 01.09.18 og inn i rapporteringsperiode: 13. 

Gjennomsittsalder på barnet er 12.4 år. * 

Avsluttede saker i perioden: 30 (dette kan være både nye saker og oppfølgingssaker) 

Anonyme saker: Antallet er ikke registrert. 

Andre TIMS-avtaler (Oppfølgingsmøter, observasjoner, veiledning, m.m.): Ingen samlet 

oversikt (grunnet manglende tilgang til felles dataprogram/registreringsprogram). 

Samlet antall stafettlogger i aldersgruppen 0 – 18 år i Fauske kommune: I perioden 

01.09.18-30.08.2019 var det registrert totalt 45 stafettlogger. NB: TIMS-teamet har ulike 

roller når det kommer til Stafettlogg; Teamet kan opprette nye logger, koordinere logger eller 

være deltakere (tjenesteytere) i logg. Det opprettes logg der man ser det som 

hensiktsmessig, ikke som en regel.  

 

*Statistikken viser tydelig det TIMS erfarer: Jo eldre barnet er, jo mer kompleks blir saken og det krever mer 

oppfølging. Dersom barnet er yngre kreves det mindre tiltak for å få til endring.  

 

 

 

 

 



Tims-teamet 

   

Veien videre etter møte med TIMS-teamet:  8 

VEIEN VIDERE ETTER MØTE MED TIMS-TEAMET: 

TIMS-møter kan resultere i ulik type hjelp/støtte. Eksempel på løsning: 

- TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det er ikke behov for videre tiltak 

fra selve teamet. Sak avsluttes eller det inviteres til oppfølgingsmøte innen noen 

uker. 

- TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det avtales videre oppfølging fra 

teamet*. 

- TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det avtales videre oppfølging fra 

andre deltakere utenom teamet. 

 

*Videre oppfølging kan bestå av   

- foreldre-/familieveiledning- i hjem eller arb.sted 

- observasjoner i bhg/skole/hjem 

- andre samarbeidsmøter 

- støttesamtaler med foreldre – for eksempel psyk.spl.  

- veiledning av ansatte (enkeltvis eller i gruppe) 

- samtaler med barn 

- videreformidling av kontakt med andre parter/tjenester 

- videreformidling av verktøy/materiale 

- (intern-)undervisning/kursing 

 

 

DOKUMENTASJON 

TIMS dokumenterer møtereferater og tiltak gjennomført i barnets helsejournal (Winmed) 

etter avtale med foreldre. Innsatsen som gjøres i mellom møter av aktører som ikke er i 

TIMS-teamet dokumenteres av de ulike aktører i sine respektive dokumentasjonssystem og 

så oppsummeres tiltak gjennomført på oppfølgingsmøter. I omfattende saker ved behov for 

dokumentasjon fra flere aktører fungerte det mindre bra med ulike journalsystem.  

For å finne en løsning på hvordan både dokumentere og kommunisere, har Fauske 

kommune gått til innkjøp av verktøyet Visma SamPro («Stafettloggen») som er tatt i bruk av 

TIMS-teamet og samarbeidsparter.  

Det anses som nødvendig å få på plass egnet dataprogram for å ivareta felles 

dokumentasjonsplikt. Dette fordi at de 6 TIMS-deltakerne ikke har tilgang til felles 

dokumentasjonssystem. Slik det er pr dd er det kun de som har tilgang til Winmed (ansatte 

på familiesenteret) som har tilgang. Det betyr at ikke alle kan skrive referat og alle har ikke 

tilgang til dokumentasjon gjort i saker som er aktiv. Det anses også som viktig å ha et felles 

dataprogram for å kunne ha oversikt over antall saker og møteplan.  
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FINANSIERING 

TIMS-teamet er integrert i den ordinære (kommunale) driften, og det mottas ikke økonomisk 

tilskudd fra eksterne parter. Kommunen har ikke bevilget friske midler til satsningen. De 

involverte tjenestene har allokert egne ressurser. 

 

FORSKNING 

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Fauske kommune utført evaluering av TIMS-teamet. 

Forskningen var lagt opp som følgeevaluering over ett år. 

Utdrag fra Nordlandsforsknings rapport «Fra undring til endring. Evaluering av TIMS-teamet 

i Fauske kommune» (2017):  

Ut fra erfaringer foreldre, skoler og barnehager formidler, er det liten tvil om at tilbudet 

fra TIMS-teamet er verdifullt i kommunen. Innsatsen fra dette teamet muliggjør både 

rask og riktig hjelp til personer som bistås. De viktigste oppgavene videre er å 

koordinere ulike tilbud innenfor dette feltet i Fauske kommune, å avklare hvilke saker 

som hører hjemme hvor, og å tydeliggjøre hvilke typer saker og problemstillinger som 

TIMS-teamet skal arbeide med. (Nordlandsforskning, 2017) 

Det er flere strukturelle forhold som har hatt betydning for at TIMS-Fauske fungerer 

så godt som modellen gjør. Blant de viktigste er at TIMS rår over en fast ressurs og 

har et fast team som samles over tid. Dette igjen har betydning både for å lykkes med 

det tverrfaglige samarbeidet og med tidlig innsats. (s.109, Nordlandsforskning, 2017) 

Som pekt på over, er TIMS ett av Fauske kommunes lavterskeltilbud som skal bidra 

til at barn og familier får hjelp så tidlig som mulig i et problemutviklingsforløp. En slik 

innretning på arbeidet med barn og unge er i tråd med føringer på nasjonalt nivå. 

Både innenfor folkehelsefeltet og innenfor oppvekstfeltet har tidlig innsats vært 

formulert som et sentralt mål i en rekke politiske dokumenter. Innenfor oppvekstfeltet 

ble dette i særlig grad betont i St. meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen. 

(s.10, Nordlandsforskning, 2017) 

Det ser altså ut til at TIMS-teamet har funnet nøkkelen til suksessfullt tverrfaglig 

samarbeid og har omgått barrierer som ofte ligger til hinder for at slikt samarbeid blir 

velfungerende. (s.105, Nordlandsforskning, 2017) 

 

Les rapporten i sin helhet HER 

 

M.H.Skogen, 10.11.19 

http://www.nordlandsforskning.no/publikasjoner/fra-undring-til-endring-article5497-152.html
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