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Tema: Fauna KF (kl. 09.00 - 11.30) 
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Rådmannen orienterer om status i økonomien og sykefravær. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2020 
Sak nr. Sakstittel  
001/20 Godkjenning av møtebok  
002/20 Delegerte saker i perioden  
003/20 Referatsaker i perioden  
004/20 Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal 

Terminalveg øst 
 

005/20 Behov for tilleggsfinansiering ombygging Valnesfjord 
barnehage underetasje 

 

006/20 Utbedring av avvik etter tilsyn i barnehager av Helse- og 
miljøtilsynet 

 

007/20 Utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum - 
regnskap 2019 

 

008/20 Trafikksikker kommune  
009/20 Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske 

nettverk 
 

010/20 Søknad om feste del av kommunal eiendommen gnr. 103, 
bnr. 744 - Fauske kunstgress/Fauske stadion 

 

011/20 Sentralt lønnsoppgjør 2020  
012/20 Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020  
013/20 Høring - NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet - 

Høringsuttalelse fra Fauske kommune 
 

014/20 Salten Bardrift AS / Sulitjelma Hotell - søknad om 
skjenkebevilling 

 

015/20 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 - 
Bunnpris Fauske 

 

016/20 Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av 
styremedlemmer 

 

017/20 Oppnevning av utvalg for medarbeidersamtale med 
rådmannen 

 

018/20 Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF  



019/20 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2019  
 
 
 
Fauske, 21.01.20 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/18093     
 Arkiv sakID.: 19/3032 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
001/20 Formannskap 28.01.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
27.11.2019 Protokoll - Formannskap - 27.11.2019 1427799 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Formannskap 
 
 
 
Møtedato: 27.11.2019 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 8/2019 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, 

kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ronny Borge H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Mariann Monsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Merknader til innkalling: 

·  Ordfører beklager at tilleggsinnkalling ikke gikk ut før mandag. 

 

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 27.11.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
069/19 Godkjenning av møtebok  
070/19 Delegerte saker i perioden  
071/19 Referatsaker i perioden  
072/19 Betalingsregulativ 2020  
073/19 Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 

2020 
 

074/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023  
075/19 Høring - NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk - 

Høringsuttalelse fra Fauske kommune 
 

076/19 Søknad om tilskudd - Landbruksutviklingsprosjektet Matauk  
077/19 Nytt godtgjørelsesreglement  
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069/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2019 godkjennes. 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 069/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2019 godkjennes. 

 
 
 
070/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 070/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
071/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 071/19 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
072/19: Betalingsregulativ 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 016/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 026/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende endring:  
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 095/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune med følgende 
endring: 
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 072/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune med følgende endring: 
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Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
 
 
 
073/19: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2020: 
 

 
 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtattt. 
 
FOR- 073/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2020: 
 

 
 

 
 
 
074/19: Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i 

forhold til inntektene. Etter 2019 vil det akkumulerte 
merforbruket iht. prognose etter 2. tertial 2019 utgjøre ca. 50 
mill. kr. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023 foreslår 
ytterligere reduksjon i driftsnivået for å skape rom for 
inndekning av det akkumulerte merforbruket i løpet av 
økonomiplanperioden. Meget høy lånegjeld forsterker behovet 
for å gjøre umiddelbare driftstilpasninger i kommende 
økonomiplanperiode. 
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b. Rådmannen foreslår å fortsette omstruktureringen av 
institusjonsdriften og hjemmetjenesten, med mål om skape en 
fremtidsrettet helse- og omsorgssektor. 
 

c. Demografiutviklingen i Fauske kommune medfører et behov å 
redusere utgiftene i skole ytterligere, for på sikt å overføre 
ressurser til helse og omsorg. Samtidig satses det på barn og 
unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 
barnehagebygg med uteområder. 
 

2. Økonomiplan 2020–2023 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og 

premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer 
som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 
 

3. Finansielle måltall 
a. For Fauske kommune vedtas det følgende finansielle måltall 

ved utgangen av økonomiplanperioden:  
i. Netto driftsresultat 2 % 
ii. Gjeldsgrad 150 %  
iii. Disposisjonsfond 0 %  

 
 

4. Budsjett 2020 
b. Budsjett 2020 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik 

de foreligger. 
 

c. Budsjettrammer for 2020 for Fauske kommune fastsettes som 
bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det 
skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker. 
 

d. Investeringsplanen 2020 for Fauske kommune vedtas slik den 
foreligger. 
 

e. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
 

f. For skatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste 
eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt 
til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For 
eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut 
eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første 
ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av 
differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 
som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at 
produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i 
grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett 
som næringseiendom. 

i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen 
for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl. 
§ 11 første ledd. Differensiert skattesats 
for eiendommer med selvstendige 
boenheter for skatteåret 2020 er 4 
promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den 
samme satsen skal også legges til grunn 
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for fritidsboliger.  
ii. Alle selvstendige boenheter skal ha et 

bunnfradrag på kr 50 000,– som trekkes 
fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet 
ledd. 

iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for 
bygninger som eies og drives av lag og 
foreninger og som benyttes til deres 
primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. 
Drives det kommersiell virksomhet i hele 
eller deler av bygget/eiendommen betales 
eiendomsskatt for den del der kommersiell 
drift skjer. 

iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger 
bygd de siste fem år, jf. esktl. § 7, bokstav 
c. 

v. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, 
jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin 
forfaller til betaling 31. mars og andre 
termin forfaller til betaling 30. september.  

vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i 
Fauske kommune av 22.5.2014 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. 
esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd 
skal skattegrunnlaget for bolig og 
fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7.  

vii. Takstene fastsatt med virkning for 
skatteåret 2015, skal gjelde frem til 
kommunestyret fatter vedtak om ny 
alminnelig taksering eller kontorjustering, 
jf. esktl. § 8 A-4.  

viii. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet 
punktum skal skattegrunnlaget for bolig og 
fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7. 
 

g. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører: 
i. Godtgjørelse til ordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
 

h. For 2020 fordeles næringsfondet slik: 
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i. For 2020 legges det opp til en samlet låneramme på kr
44 206 000,–. Dette fordeler seg med kr 34 206 000,–til
ordinære investeringer og kr 10 000 000,–til VA-investeringer.
Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens
bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid
satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:
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Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 4 (2AP, 1FL, 
1R) stemmer. 
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FOR- 074/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i 

forhold til inntektene. Etter 2019 vil det akkumulerte 
merforbruket iht. prognose etter 2. tertial 2019 utgjøre ca. 50 
mill. kr. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023 foreslår 
ytterligere reduksjon i driftsnivået for å skape rom for 
inndekning av det akkumulerte merforbruket i løpet av 
økonomiplanperioden. Meget høy lånegjeld forsterker behovet 
for å gjøre umiddelbare driftstilpasninger i kommende 
økonomiplanperiode. 
 

b. Rådmannen foreslår å fortsette omstruktureringen av 
institusjonsdriften og hjemmetjenesten, med mål om skape en 
fremtidsrettet helse- og omsorgssektor. 
 

c. Demografiutviklingen i Fauske kommune medfører et behov å 
redusere utgiftene i skole ytterligere, for på sikt å overføre 
ressurser til helse og omsorg. Samtidig satses det på barn og 
unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 
barnehagebygg med uteområder. 
 

2. Økonomiplan 2020–2023 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og 

premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer 
som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 
 

3. Finansielle måltall 
a. For Fauske kommune vedtas det følgende finansielle måltall 

ved utgangen av økonomiplanperioden:  
i. Netto driftsresultat 2 % 
ii. Gjeldsgrad 150 %  
iii. Disposisjonsfond 0 %  

 
 

4. Budsjett 2020 
b. Budsjett 2020 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik 

de foreligger. 
 

c. Budsjettrammer for 2020 for Fauske kommune fastsettes som 
bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det 
skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker. 
 

d. Investeringsplanen 2020 for Fauske kommune vedtas slik den 
foreligger. 
 

e. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
 

f. For skatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste 
eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt 
til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For 
eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut 
eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til 
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overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første 
ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av 
differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 
som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at 
produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i 
grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett 
som næringseiendom. 

i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen 
for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl. 
§ 11 første ledd. Differensiert skattesats 
for eiendommer med selvstendige 
boenheter for skatteåret 2020 er 4 
promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den 
samme satsen skal også legges til grunn 
for fritidsboliger.  

ii. Alle selvstendige boenheter skal ha et 
bunnfradrag på kr 50 000,– som trekkes 
fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet 
ledd. 

iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for 
bygninger som eies og drives av lag og 
foreninger og som benyttes til deres 
primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. 
Drives det kommersiell virksomhet i hele 
eller deler av bygget/eiendommen betales 
eiendomsskatt for den del der kommersiell 
drift skjer. 

iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger 
bygd de siste fem år, jf. esktl. § 7, bokstav 
c. 

v. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, 
jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin 
forfaller til betaling 31. mars og andre 
termin forfaller til betaling 30. september.  

vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i 
Fauske kommune av 22.5.2014 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. 
esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd 
skal skattegrunnlaget for bolig og 
fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7.  

vii. Takstene fastsatt med virkning for 
skatteåret 2015, skal gjelde frem til 
kommunestyret fatter vedtak om ny 
alminnelig taksering eller kontorjustering, 
jf. esktl. § 8 A-4.  

viii. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet 
punktum skal skattegrunnlaget for bolig og 
fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7. 
 

g. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører: 
i. Godtgjørelse til ordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
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h. For 2020 fordeles næringsfondet slik:

i. For 2020 legges det opp til en samlet låneramme på kr
44 206 000,–. Dette fordeler seg med kr 34 206 000,–til
ordinære investeringer og kr 1 0 000 000,–til VA-investeringer.
Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens
bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid
satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:
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075/19: Høring - NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk - Høringsuttalelse fra 
Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2019: 16 
Skattlegging av vannkraftverk:   
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Fauske kommune kan ikke akseptere de forslagene som kraftskatteutvalget 
foreslår i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk. En avvikling av 
ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt en vesentlig 
omlegging av eiendomsskatten for vannkraftanlegg ved å endre 
verdsettingsgrunnlaget, vil gi Fauske kommune et årlig inntektstap i 
størrelsesorden 35–40 millioner kr.  

 
Det er fra utvalgets side foreslått å kompensere for inntektsbortfallet ved å øke 
naturressursskatten. Naturressursskatten fordeles til kommunene gjennom 
inntektssystemet og vil føre til store omfordelinger mellom kommunene. 
Bykommuner uten naturinngrep blir de store vinnerne og vertskommunene som 
faktisk er skadelidende ved vannkraftproduksjon blir tapere. Forslaget om å 
omfordele verdiskapingen fra vannkraften på denne måten er etter Fauske 
kommunes oppfatning et brudd samfunnskontrakten som over generasjoner er 
inngått mellom storsamfunnet og de kommuner som har avstått naturressursene. 
Prinsippet om at de kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for 
storsamfunnet, har krav på en varig andel av de verdier disse ressursene gir opphav 
til, bør videreføres. 
 
Utvalgets mandat var å foreslå endringer som vil styrke kraftselskapenes insentiver 
til videre investeringer i ny vannkraft og opprustning av eldre anlegg. 
Kraftselskapene pekte på den statlige grunnrenteskatten som et hinder for å få utløst 
(re)investeringsbehovet, ikke de kommunale ordningene. Som vertskommune for 
vannkraftanlegg og som eier av kraftselskap mener Fauske kommune at 
grunnrenteskatten ikke må økes. En økning av grunnrenteskatten vil medføre at 
samfunnsøkonomisk lønnsomme utbyggingsprosjekter ikke vil bli realisert, fordi økt 
grunnrenteskatt vil bidra til at de samme prosjektene ikke blir bedriftsøkonomisk 
lønnsomme for selskapene. 
 
Fauske kommune markerer med dette sterk avstand til forslaget fra ekspertutvalget 
som har vurdert beskatning av vannkraft. Fauske kommune stiller seg bak 
høringsuttalelsene som er gitt av LVK, Kommunekraft og Salten Regionråd.  
 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 075/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2019: 16 
Skattlegging av vannkraftverk:   
 
Fauske kommune kan ikke akseptere de forslagene som kraftskatteutvalget 
foreslår i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk. En avvikling av 
ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt en vesentlig 
omlegging av eiendomsskatten for vannkraftanlegg ved å endre 
verdsettingsgrunnlaget, vil gi Fauske kommune et årlig inntektstap i 
størrelsesorden 35–40 millioner kr.  

 
Det er fra utvalgets side foreslått å kompensere for inntektsbortfallet ved å øke 
naturressursskatten. Naturressursskatten fordeles til kommunene gjennom 
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inntektssystemet og vil føre til store omfordelinger mellom kommunene. 
Bykommuner uten naturinngrep blir de store vinnerne og vertskommunene som 
faktisk er skadelidende ved vannkraftproduksjon blir tapere. Forslaget om å 
omfordele verdiskapingen fra vannkraften på denne måten er etter Fauske 
kommunes oppfatning et brudd samfunnskontrakten som over generasjoner er 
inngått mellom storsamfunnet og de kommuner som har avstått naturressursene. 
Prinsippet om at de kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for 
storsamfunnet, har krav på en varig andel av de verdier disse ressursene gir opphav 
til, bør videreføres. 
 
Utvalgets mandat var å foreslå endringer som vil styrke kraftselskapenes insentiver 
til videre investeringer i ny vannkraft og opprustning av eldre anlegg. 
Kraftselskapene pekte på den statlige grunnrenteskatten som et hinder for å få utløst 
(re)investeringsbehovet, ikke de kommunale ordningene. Som vertskommune for 
vannkraftanlegg og som eier av kraftselskap mener Fauske kommune at 
grunnrenteskatten ikke må økes. En økning av grunnrenteskatten vil medføre at 
samfunnsøkonomisk lønnsomme utbyggingsprosjekter ikke vil bli realisert, fordi økt 
grunnrenteskatt vil bidra til at de samme prosjektene ikke blir bedriftsøkonomisk 
lønnsomme for selskapene. 
 
Fauske kommune markerer med dette sterk avstand til forslaget fra ekspertutvalget 
som har vurdert beskatning av vannkraft. Fauske kommune stiller seg bak 
høringsuttalelsene som er gitt av LVK, Kommunekraft og Salten Regionråd.  
 

 
 
 
076/19: Søknad om tilskudd - Landbruksutviklingsprosjektet Matauk 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

·  Prosjekt Matauk innvilges et økonomisk tilskudd på 300 000,- til dekning av 
prosjektkostnader over en 3-årsperiode. 

·  Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
·  Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 

november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til et foretak på opptil 
200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 
euro. 

 
 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 076/19 Vedtak: 
Vedtak: 

·  Prosjekt Matauk innvilges et økonomisk tilskudd på 300 000,- til dekning av 
prosjektkostnader over en 3-årsperiode. 

·  Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
·  Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 

november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til et foretak på opptil 
200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
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støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 
euro. 

 
 
 
077/19: Nytt godtgjørelsesreglement 
 
Godtgjørelseskomiteens forslag til innstilling: 

Nytt godtgjørelsesreglement som vist i vedlegg godkjennes. 
 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Audun Krarup Jonassen (KRF) foreslo: 
Fremmer forslag på å trekke 7 % på alle godtgjørelser. 
 
Godtgjørelseskomiteens forslag til innstilling fikk 3 (2AP, 1R) stemmer. 
KRF's forslag ble vedtatt med  5 (1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 4 (2AP, 1FL, 1R) stemmer. 
 
FOR- 077/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fremmer forslag på å trekke 7 % på alle godtgjørelser. 
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Sak nr.   Dato 
002/20 Formannskap 28.01.2020 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
006/19, Søknad om økonomisk støtte til juletiltak 
VEDTAK: 

Fauske Røde Kors tildeles kr. 5.000,- i støtte til juletiltak. 

 

Beløpet utbetales til bankkonto 4750.47.95426 og merkes juletiltak. 

 

Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Røde Kors Fauske 
Anne Lise N. Karlsen 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
006/19 Formannskap 

 
 
Søknad om økonomisk støtte til juletiltak 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om støtte til juletiltak fra Fauske Røde Kors. 
 
Fauske kommune v/ordfører ønsker å støtte tiltaket med et beløp på kr. 5.000,- 
 
 
 
VEDTAK: 

Fauske Røde Kors tildeles kr. 5.000,- i støtte til juletiltak. 
 
Beløpet utbetales til bankkonto 4750.47.95426 og merkes juletiltak. 
 
Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Høring - forslag til endringer i sameloven og utkast til veileder for kommuner og 
fylkeskommuner - Høringsfrist 290220 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

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

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

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

Avdeling 
Same- og 
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avdeling 

Saksbehandler 
Lill-Tove Voje 
Skorge 
22 24 68 35 

Høring – forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast 
til veileder for kommuner og fylkeskommuner  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i 

sameloven mv.(konsultasjoner) og utkast til veileder om konsultasjoner for kommuner og 

fylkeskommuner med samiske interesser (heretter omtalt som veilederen) på alminnelig 

høring, med høringsfrist 29. februar 2020. 

 

Bakgrunn 

I 2007 leverte det gjenoppnevnte samerettsutvalget sin utredning NOU 2007: 13 Den nye 

sameretten. Utvalget foreslo blant annet en ny saksbehandlings- og konsultasjonslov. 

Utredningen var på bred høring i 2008–2009.  

 

Høsten 2018 fremmet regjeringen Prop. 116 L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. 

(konsultasjoner), som er en oppfølging av samerettsutvalgets forslag. Forslaget var et 

resultat av langvarige konsultasjoner med Sametinget og, for relevante deler av forslaget, 

med Norske reindriftssamer landsforbund (NRL). KS fikk også i løpet av arbeidet mulighet til 

å uttale seg om aktuelle deler av lovforslaget.  

 

Stortinget vedtok 9. mai 2019 å sende proposisjonen tilbake til regjeringen, og anmodet 

regjeringen om å sende forslaget til endringer i sameloven ut på alminnelig høring før saken 

fremmes for Stortinget til ny behandling. Bakgrunnen var at det har gått lang tid siden 

NOUen var på høring. I tillegg har Stortinget i Innst. 253 L (2018-2019) bedt om at utkast til 

veileder, som var varslet i proposisjonen, sendes på høring samtidig med lovforslaget. For 

mer informasjon om Stortingets behandling av saken, se Stortingets nettside: 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73214.    

Justis- og beredskapsdepartementet 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/1618-103 

Dato 

29. november 2019 

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73214
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Om forslaget til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)  

I lovforslaget foreslås det å lovfeste statens eksisterende folkerettslige forpliktelser om 

konsultasjoner. Løsningen som er valgt i lovforslaget, er i samsvar med de folkerettslige 

forpliktelsene og dagens konsultasjonsprosedyrer. Det foreslås ikke å innføre nye plikter, 

men å lovfeste den folkerettslige plikten Norge allerede har.  

 

Innledningsvis blir det i lovforslagets kapittel 1 gitt en oversikt over bakgrunnen for 

lovforslaget. I kapittel 2 gis det en overordnet oversikt over det folkerettslige grunnlaget for 

konsultasjonsplikten. Kapitlene 4–10 omhandler lovforslagets syv hovedtemaer: 

 Hvordan regulere konsultasjonsplikten i norsk rett (kapittel 4).  

 Kravet til at konsultasjoner skal gjennomføres i god tro og med formål om å oppnå 

enighet (kapittel 5). 

 Hvilke tiltak det skal konsulteres om, og på hvilke stadier det skal konsulteres (kapittel 

6). 

 Hvem har konsultasjonsplikt (kapittel 7). 

 Hvem skal konsulteres (kapittel 8). 

 Virkningen av brudd på konsultasjonsreglene (kapittel 9). 

 Samerettsutvalgets forslag til saksbehandlingsregler (kapittel 10).  

 

I forslagets kapittel 11 redegjøres det for de økonomiske og administrative konsekvensene 

av forslaget. Departementets merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget 

framkommer av kapittel 12. Til slutt følger departementets forslag til lovbestemmelser. 

 

Om utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med 

samiske interesser  

I lovforslaget foreslår departementet å forankre kommuners og fylkeskommuners plikt til å 

konsultere i en ny bestemmelse i sameloven § 4–4. Lovfestingen av konsultasjonsplikten vil 

ikke endre på det kommunale selvstyret. Selv om konsultasjoner skal ha som formål å 

komme til enighet, er det fortsatt myndighetene som tar den endelige beslutningen. 

 

I lovforslagets kapittel 4.4.3 Regulering av konsultasjonsplikten for kommuner og 

fylkeskommuner kom departementet til at gjennomføringen av konsultasjonsplikten vil bli 

nærmere omtalt i en veileder for kommuner og fylkeskommuner. Departementet konkluderer 

her: «Når det gjelder den nærmere gjennomføringen av kommunal og fylkeskommunal 

konsultasjonsplikt, kan det tenkes flere alternative løsninger. Prinsippet om rammestyring og 

hensynet til fleksible løsninger taler mot en detaljert regulering i forskrift. Departementet har 

derfor kommet til at nærmere anvisning om gjennomføringen av konsultasjoner bør gis 

gjennom en veileder for kommuner og fylkeskommuner.»  

 

Formålet med veilederen er å gi kommunene og fylkeskommunene et praktisk hjelpemiddel 

ved gjennomføring av konsultasjonene. Veilederen omtaler:  

 Hva konsultasjoner er 

 Når konsultasjonene skal starte 

 Hvem som har konsultasjonsplikt 
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 Hvem som har konsultasjonsrett  

 I hvilke saker det er aktuelt å konsultere 

 Virkning av brudd på konsultasjonsreglene 

 

Det er stor variasjon mellom kommuner, sakstyper og hvorvidt samene er i flertall eller 

mindretall i kommunen. I utkastet til veileder er det derfor tatt høyde for at det kan foretas 

tilpasninger ut fra ulike behov i kommunene og fylkeskommunene.  

 

Utkastet til veileder er knyttet til den praktiske hverdagen, gjennom eksempler. Veilederen 

beskriver ulike ordninger for medvirkning, og hvordan disse, gjennom ulike tilpasninger, kan 

bidra til å oppfylle konsultasjonsplikten. Veilederen er ikke rettslig bindende, og den pålegger 

derfor ikke kommunene og fylkeskommunene å velge bestemte løsninger, organisering mv. 

Veilederen gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger som kan oppstå, men gir ingen 

uttømmende fremstilling.  

 

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser viser vi til omtalen i kap. 11 i 

lovforslaget, jf. ovenfor. Utkastet til veileder gir informasjon om og eksempler på hva arbeid 

med konsultasjoner kan innebære, rent praktisk, og herunder også eksempler på hvordan 

gode konsultasjoner kan innebære mer effektive prosesser.  

 

Utkastet til veileder er utarbeidet i samråd med kommunesektorens organisasjon (KS) og i 

konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). 

Departementet har under arbeidet også gjennomført innspillsmøter med fylkeskommuner og 

kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.  

 

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse 

Forslaget til endringer i sameloven er tilgjengelig på 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-116-l-20172018/id2610753/ 

Utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske 

interesser og høringsliste følger vedlagt.  

 

Departementet ber høringsinstansene i sine svar spesifisere tydelig om innspillet gjelder: 

Forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og/eller utkast til veileder for 

kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser. Vi ber også om 

at høringsinstansene oppgir hvilke(t) punkt i lovforslaget/utkast til veileder merknaden knytter 

seg til.  

 

Vi ber høringsinstansene sende dokumentene til relevante underliggende etater, råd eller 

andre tilknyttede, dersom disse ikke står på høringslisten.  

 

Vi ber om eventuelle innspill innen 29. februar 2020. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-116-l-20172018/id2610753/
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Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn 

høringssvar» på regjeringen.no/id2680144. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser 

er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Spørsmål om høringssaken kan rettes til seniorrådgiver Lill-Tove Voje Skorge på epost 

ltvs@kmd.dep.no og utredningsleder Nancy Vibeke Olsen på nvo@kmd.dep.no. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Aaberg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Lill-Tove Voje Skorge 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

1 vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-til-endringer-i-sameloven-mv.-konsultasjoner-og-utkast-til-veileder-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2680144/
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Mottakerliste: 

Departementene 

Statsministerens kontor 

 

Sametinget 

 

Fylkesmennene 

Fylkeskommunene 

Kommunene 

 

Finnmarkseiendommen  

Pasient- og brukerombudene i fylkene 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) 

Fiskeridirektoratet 

Helsedirektoratet 

Kriminalomsorgsdirektoratet 

Landbruksdirektoratet 

Mattilsynet 

Miljødirektoratet 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Politidirektoratet 

Utdanningsdirektoratet 

 

Internasjonalt reindriftssenter 

Konfliktrådet 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 

Regjeringsadvokaten 

Reindriftsstyret 

Sivilombudsmannen 

Statens kartverk 

Statens naturoppsyn  

Statistisk sentralbyrå 

Statkraft 

Statnett 

Statsskog SF 

 

Domstoladministrasjonen 

Høyesterett 

Gulating lagmannsrett 
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Borgarting lagmannsrett 

Eidsivating lagmannsrett 

Agder lagmannsrett  

Frostating lagmannsrett 

Hålogaland lagmannsrett 

Indre Finnmark tingrett 

 

Helse Nord RHF 

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Sør-Øst RHF 

Helse Vest RHF 

Finnmarkssykehuset HF 

SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus 

StatPed – Statlig spesialpedagogisk tjeneste 

SEAD – Samisk spesialpedagogisk tjeneste/sámi earenoamášpedagogalaš doarjja 

 

Den norske kirke 

Samisk kirkeråd 

Samerådet 

Den norske advokatforening 

Den norske dommerforening 

Stormen samiske senter, Bodø 

Tolkeforbundet 

Kommunenes Sentralforbund 

Kommunenes Sentralforbund Midt-Norge 

Kommunenes Sentralforbund Nord-Norge 

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) 

Samisk bibliotektjeneste 

Bivdi - Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon 

Tana- og omegn sjølaksefiskeforening 

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag 

Finnmark sjølaksefiskeforening 

Nordre Nordland og Troms grunneier og sjølaksefiskeforening 

EDL – Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd  

 

Den Norske Turistforening 

Landsorganisasjonen i Norge 

Norges Bondelag 

Norges Fjellstyresamband 

Norges Jeger- og fiskerforbund 

Naturvernforbundet 

Norges Skogeierforbund 

Norsk Bonde- og småbrukarlag 

Kontaktutvalget for tamreinlagene i Sør-Norge 
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Singsås Fjellstyre 

Granbygda utmarkslag 

 

Norges arktiske universitet - UiT 

Senter for samiske studier 

Senter for samisk helseforskning 

Divvun 

Giellatekno 

Nord universitet 

Sami Allaskuvla/ Samisk høgskole 

Sámi lohkanguovddáš/Senter for samisk i opplæringa 

NetSam - Sámi oahpahusa fierpmádat – Sámegielåhpadusá værmádahka – Viermievierhkie 

saemienlïerehtæmman – Nettverk for samiskopplæring 

RESAK – regionalt samisk kompetansesenter – barnevern 

Samisk utviklingssenter for sykehjemstjenester 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Foreldreutvalget for barnehager 

Utdanningsforbundet 

 

Duoddara Ráfe - Pitesamisk senter 

Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter) 

Noereh – samisk ungdomsorganisasjon 

Norske samers riksforbund 

Norske Reindriftsamers Landsforbund 

Salas– Samisk forlegger- og avisforening 

Samenes folkeforbund 

Sámi Juristtaid Searvi – Samisk Juristforening 

SámiNisson forum 

Samisk eldreråd 

Samisk hus, Oslo 

Samisk legeforening 

Samisk studieforbund 

Sijti Jarnge – Samisk kultur og utviklingssenter 

Skoltene i Norge 

Østsamene i Neiden 

 

Álttá Sámi Giellaguovddáš 

Deanu giellagáddi (SEG)/Tana samiske språksenter 

Isak Saba guovddáš. Nesseby 

Samisk språk- og kultursenter, Porsanger 

Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter, Kåfjord 

Gáisi Giellaguovddáš, Tromsø 

Storfjord språksenter, Skibotn 
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Várdobaiki samisk senter, Evenes 

Ástávuona giellagoahtie, Lavangen 

Árran julevsáme guovdásj, Tysfjord 

Gïeleaernie, Røyrvik 

Gïelem nastedh, Snåsa 

Aajege - samisk språk og kompetansesenter, Røros 

Senter for nordlige folk 

 

Reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark 

Reinbeitedistriktene i Øst-Finnmark 

Reinbeitedistriktene i Troms 

Reinbeitedistriktene i Nordland 

Reinbeitedistriktene i Trøndelag/Hedmark 

 

Kontaktutvalget for tamreinlagene i Sør-Norge v/Hallgeir Opdal 

 

Vilhelmina Norra sameby 

Vilhelmina Södra sameby 

Umbyens sameby 

Grans sameby 

Vapstens sameby 

Rans sameby 

Luokta-Mavas sameby 

Svaipa sameby 

Sirges sameby 

Tuorpons sameby 

Saarivuoma sameby 

Könkämä sameby 

Lainiovuoma sameby 

Laevas sameby 

Talma sameby 

Sörkaitums sameby 
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Innledning 

Norge har en folkerettslig plikt etter ILO-

konvensjon nr. 169 artikkel 6 til å 

konsultere urfolk i saker som kan berøre 

dem. Dagens Prosedyrer for 

konsultasjoner mellom statlige 

myndigheter og Sametinget, ble fastsatt 

ved kongelig resolusjon 1. juli 2005.1 

Prosedyrene skal oppfylle statlige 

myndigheters konsultasjonsplikt.  

Som konvensjonspart må staten sørge for 

mekanismer som sikrer at kommunale og 

fylkeskommunale organer gjennomfører 

konsultasjoner i henhold til ILO-169 

artikkel 6.  

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet foreslår 

derfor å lovfeste statens, 

fylkeskommunens og kommunens 

konsultasjonsplikt i et nytt kapittel i 

sameloven.1  

I forslaget til nye lovregler er statlige 

myndigheters konsultasjonsplikt foreslått 

lovfestet i en ny bestemmelse i sameloven 

§ 4-1. Kommuners og fylkeskommuners 

konsultasjonsplikt blir foreslått lovfestet i 

en ny bestemmelse sameloven § 4–4. 

Lovfestingen av konsultasjoner vil ikke 

endre på det kommunale selvstyret. 

Konsultasjoner skal sikre at representanter 

for samiske interesser kommer tidlig inn i 

prosessene, og at de har en reell mulighet 

til å påvirke beslutningene. Formålet med 

konsultasjonene er å oppnå enighet om 

foreslåtte tiltak. Selv om prosessene i 

utgangspunktet kan ta noe mer tid, vil 

saksbehandlingen samlet sett ofte bli mer 

effektiv. 

Konsultasjoner vil kunne bidra til at 

kommuner/fylkeskommuner får et bedre 

grunnlag for sine avgjørelser og sikres en 

smidigere og raskere gjennomføring av de 

                                                
1 I Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i 

sameloven mv. (konsultasjoner) foreslår 

regjeringen endringer i lov 12. juni 1987 om 

aktuelle tiltakene. Videre vil konsultasjoner 

kunne bidra til å øke legitimiteten til 

tiltakene i lokalsamfunnet. Dette kan spare 

kommunen/fylkeskommunen for 

ekstrarunder som fordyrer og forlenger 

prosessene, i form av klager og rettssaker.  

Det vil være stor forskjell på behovet for 

konsultasjoner alt ettersom samene er i 

flertall i kommunen eller ikke.  

I kommuner der samene er i flertall, eller 

så mange at de preger hele kommunen, vil 

retten til deltakelse i beslutningsprosesser 

langt på vei være ivaretatt gjennom det 

lokale, kommunale selvstyret.  

I kommuner der samene er i betydelig 

mindretall, vil det derimot oftere kunne bli 

tale om konsultasjoner. Hensynet til de 

samiske interessene vil ikke automatisk 

ivaretas av flertallet.  

Denne veilederen gir råd og anbefalinger 

om hvordan innholdet i 

konsultasjonsplikten bør forstås, og 

hvordan plikten kan oppfylles. Det gis 

også en veiledende oversikt over hvilke 

tiltak som omfattes av konsultasjonsplikten 

og hvilke som er unntatt.  

Hoveddelen av veilederen omhandler 

spørsmålet om hvem som kan være den 

rette konsultasjonspartneren, og i hvilke 

saker det bør konsulteres. Det er disse 

spørsmålene det har vært mest usikkerhet 

rundt i praksis, og som trolig også vil være 

utfordrende i fremtiden.  

Det nærmere innholdet i veilederen bygger 

i stor grad på innholdet i forslaget til 

endringer i sameloven om konsultasjoner. 

Denne første versjonen av veilederen er 

tilgjengelig i elektronisk versjon på 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets side på 

www.regjeringen.no og i trykt versjon. 

Senere versjoner vil kun foreligge 

Sametinget og andre samiske rettsforhold 

(sameloven). 

http://www.regjeringen.no/
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elektronisk. Departementet håper at 

veilederen kan være et nyttig hjelpemiddel 

i saker om konsultasjoner. 

Konsultasjonsveilederen er utarbeidet av 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i samråd 

med kommunesektorens organisasjon 

(KS) og i konsultasjoner med Sametinget 

og Norske Reindriftssamers Landsforbund 

(NRL).  
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Formålet med veilederen 

Formålet med denne veilederen er å gi 

kommunene og fylkeskommunene et 

praktisk hjelpemiddel ved gjennomføring 

av konsultasjonsplikten etter sameloven. 

Veilederen tar dessuten sikte på å 

klarlegge: 

 Hva konsultasjoner er 

 Når  konsultasjonene skal starte 

 Hvem som har konsultasjonsplikt 

 Hvem som har konsultasjonsrett  

 I hvilke saker det er aktuelt å 

konsultere 

 Virkning av brudd på 

konsultasjonsreglene 

Det er stor variasjon mellom kommuner, 

mellom sakstyper og hvorvidt samene er i 

flertall eller i mindretall i den enkelte 

kommune. Departementet har derfor tatt 

høyde for tilpasninger til de ulike 

behovene i kommunene og 

fylkeskommunene. 

Veilederen knytter regelverket til den 

praktiske hverdagen gjennom eksempler. 

Veilederen beskriver også ulike ordninger 

for medvirkning, og hvordan disse kan 

bidra til å oppfylle konsultasjonsplikten, 

gjennom visse tilpasninger.  

Veilederen er ikke rettslige bindende, og 

den pålegger ikke kommunene og 

fylkeskommunene bestemte løsninger, 

organisering mv.  

Veilederen gir svar på vanlige spørsmål og 

problemstillinger som kan oppstå, men gir 

ingen uttømmende fremstilling. 

Bakgrunn 

20. juni 1990 vedtok et enstemmig Storting 

å ratifisere ILO Konvensjon nr. 169 om 

urfolk og stammefolk i selvstendige stater 

(heretter omtalt som ILO-169). Norge var 

det første landet i verden som sluttet seg 

til konvensjonen.   

Gjennom ratifikasjonen av konvensjonen, 

har Norge påtatt seg forpliktelser overfor 

samene som urfolk.  

Boks 1.1 ILO-Konvensjon nr. 169 

artikkel 6 

I norsk oversettelse lyder bestemmelsen: 

"1. Ved anvendelse av bestemmelsene i 

denne konvensjonen, skal regjeringene:  

(a) konsultere vedkommende folk, ved 

hensiktsmessige prosedyrer og spesielt 

gjennom deres representative institusjoner, 

når det overveies å innføre lovgivning eller 

administrative tiltak som kan få direkte 

betydning for dem;  

(b) etablere virkemidler for at disse folk 

fritt kan delta, minst i samme utstrekning 

som andre deler av befolkningen, på alle 

beslutningsnivåer i folkevalgte, 

administrative og andre organer med ansvar 

for politikk og programmer som angår 

dem;  

(c) etablere virkemidler for full utvikling av 

disse folks egne institusjoner og initiativer, 

og når det er aktuelt, skaffe nødvendige 

ressurser for dette formål.  

2. Konsultasjoner som finner sted ved 

anvendelse av denne konvensjon, skal 

foregå i god tro, i former som er tilpasset 

forholdene, og med målsetting om å oppnå 

enighet om eller samtykke til de foreslåtte 

tiltakene".  

[Boks slutt] 

Artikkel 6 nummer 1 fastsetter at det er 

myndighetenes plikt til å konsultere urfolk 

gjennom hensiktsmessige prosedyrer, når 

det overveies å treffe tiltak som kan få 

direkte betydning for urfolk. 

I artikkel 6 nummer 2 er det videre fastsatt 

at konsultasjonene skal foregå i god tro, i 

former som er tilpasset forholdene, og med 

målsetting om å oppnå enighet om eller 

samtykke til de foreslåtte tiltakene. 

Det legges dermed opp til en prosess hvor 

partene møtes med sikte på å komme til 

enighet om et planlagt tiltak, og hvor det 

foregår en reell dialog mellom partene 

gjennom utveksling av synspunkter og 

nødvendig informasjon. Er disse kravene 
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oppfylt, vil trolig konsultasjonsplikten også 

være oppfylt.  

Forholdet til 
forvaltningsloven og annen 
lovgivning  

Den foreslåtte bestemmelsen i sameloven 

§ 4-10 slår fast at reglene om 

konsultasjoner gjelder ved siden av 

saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven og regler om samiske 

interesser i andre lover. 

Boks 1.2 § 4-10 Forholdet til 

forvaltningsloven og annen lovgivning 

Reglene om konsultasjoner i loven her 

gjelder ved siden av saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven og regler om samiske 

interesser i andre lover, med de unntakene som 

følger av § 4-1 fjerde ledd. 

[Boks slutt] 

Konsultasjoner vil derfor ikke frita 

kommuner og fylkeskommuner som 

forbereder saken, fra å følge 

forvaltningslovens saksbehandlingsregler 

om varsling og utredning av saken, samt 

de ulovfestede forvaltningsrettslige 

prinsipper om forsvarlig saksbehandling.  

Konsultasjoner vil heller ikke frita fra 

særlige regler som tar sikte på å ivareta 

samiske interesser i sektorlovgivningen, se 

for eksempel helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-10 fjerde ledd, 

med unntak av saker der Sametinget har 

innsigelsesadgang etter plan- og 

bygningsloven § 5-4.  

Det antas likevel at konsultasjoner i saker 

som berører samiske interesser på en 

direkte måte, vil bidra til å opplyse den 

saken det skal konsulteres om.  

Videre antas det at varsel etter den 

foreslåtte bestemmelsen i sameloven § 4-

5 normalt også vil oppfylle 

forvaltningslovens krav til varsel.  

Selv om konsultasjoner har et videre 

formål, vil konsultasjoner dermed kunne 

inngå som del av organets forberedelse av 

saken i henhold til forvaltningslovens 

regler. 

Saker etter plan- og bygningsloven 
(pbl.) § 5-4 

Det følger av forslag til sameloven § 4-1 

fjerde ledd at i saker der Sametinget har 

innsigelsesadgang etter reglene i pbl. § 5-

4, har ikke Sametinget konsultasjonsrett 

etter reglene i sameloven. Her vil 

innsigelsesordningen som helhet ivareta 

de samme hensynene som 

konsultasjonsplikten. Dette vil gjelde det 

meste av den kommunale 

arealplanleggingen. Kommunenes og 

fylkeskommunens plikt til å konsultere vil 

derfor være oppfylt gjennom behandlingen 

av innsigelsene.  

Avgrensningene som følger av den 

foreslåtte bestemmelsen i sameloven § 4-

1 fjerde ledd gjelder imidlertid kun 

Sametinget. Det enkelte forvaltningsorgan 

kan derfor ha plikt til å konsultere andre 

representanter for berørte samiske 

interesser, for eksempel reinbeitedistrikter 

i utarbeidelsen av de delene av 

kommuneplanens arealdel og 

reguleringsplan som vil kunne ha 

betydning for samisk kultur eller 

næringsutøvelse. 

Boks 1.3 Småskala vindkraftanlegg 

Fra 2015 var søknader om småskala 

vindkraftanlegg ikke lenger 

konsesjonspliktige etter energiloven. 

Søknadene behandles nå av kommunene 

etter plan- og bygningsloven. Kommunen 

vil kunne være pliktig til å konsultere med 

reinbeitedistrikt som kan bli berørt av 

tiltaket. I konsultasjonene vil det blant 

annet kunne være aktuelt å konsultere om 

hvordan anlegget kan tilpasses for å legge 
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til rette for fortsatt reindrift. Sametinget har 

innsigelsesrett etter plan- og 

bygningsloven i slike saker, og har dermed 

ikke konsultasjonsrett. 

[Boks slutt] 

Særskilt om offentlighetsloven 

Møter i folkevalgte organer i kommunen 

skal som hovedregel alltid holdes for åpne 

dører og annonseres på forhånd, med 

mindre det finnes lovhjemmel for å lukke 

møtet, se kommuneloven §§ 11-3 til 11-5.  

I visse tilfeller vil det imidlertid også i 

kommuner og fylkeskommuner måtte 

foregå saksforberedende, interne 

prosesser i forkant av en aktuell sak. 

Departementet forslår derfor endringer i 

offentlighetsloven § 19, slik at denne gir 

hjemmel, men ikke plikt, til å unnta 

dokumenter som utveksles i forbindelse 

med konsultasjoner.  

Dette gjelder likevel ikke dokument som 

blir utvekslet som ledd i allmenn høring av 

en sak. Partenes endelige standpunkt skal 

alltid være offentlig. 

Selv om den foreslåtte bestemmelsen gir 

hjemmel til å unnta visse typer dokument, 

plikter forvaltningsorganet fortsatt å 

vurdere meroffentlighet på vanlig måte, jf. 

offentlighetsloven § 11. Etter denne 

bestemmelsen skal det gjøres en 

interesseavveining ved vurderingen av om 

merinnsyn skal gis.  

Hvis en av partene vurderer å gi 

merinnsyn, er det viktig å ha dialog om 

hva som bør unntas, og hva allmennheten 

kan gis innsyn i. 

Det er viktig å være klar over at det ikke er 

et poeng i seg selv å unndra dokumenter 

offentlighet, men det kan ofte være en 

forutsetning for at konsultasjoner skal 

kunne være åpne og effektive. Det er 

viktig at ikke standpunkter og posisjoner 

låses i offentligheten i form av absolutte 

løsninger. I så fall vil det ikke være 

gjennomført konsultasjoner i god tro. For 

at ordningen skal fungere etter hensikten, 

er partene avhengig av gjensidig tillit.  
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Konsultasjoner med berørte 
samiske interesser  

Hva er konsultasjoner? 

Høring er en type ordning for innhenting 

av synspunkter og opplysninger i 

forbindelse med behandling av saker i 

offentlig forvaltning og i politiske organer. 

Høringer gir adgang for alle som ønsker 

det, til å uttale seg før vedtak treffes. 

Formålet med høringer er å sikre at saken 

blir best mulig opplyst før det tas en 

avgjørelse.  

Retten til å bli konsultert er mer enn en rett 

til å bli hørt. Til forskjell fra høring er 

formålet med konsultasjoner å oppnå 

enighet. Dette innebærer at det er en reell 

dialog mellom partene gjennom utveksling 

av synspunkter og nødvendig informasjon. 

Innholdet i og formålet med 
konsultasjonsprosessen 

Boks 1.4 Forslag til § 4-6 Innholdet i og 

formålet med konsultasjonsprosessen 

Konsultasjonene skal gjennomføres i god 

tro og med formål om å oppnå enighet. Det 

organet som har konsultasjonsplikt, skal gi full 

informasjon om relevante forhold på alle 

stadier i behandlingen av saken.  

Konsultasjonene skal starte så tidlig at 

partene har reell mulighet til å oppnå enighet 

om beslutningen.  

Konsultasjonsprosessen skal ikke avsluttes 

så lenge partene antar at det er mulig å oppnå 

enighet om saken.  

[Boks slutt] 

Første ledd første punktum oppstiller visse 

krav til konsultasjoner. Konsultasjonene 

skal gjennomføres i god tro og med formål 

om å oppnå enighet. 

Kravet om at konsultasjonene skal foregå i god 

tro forutsetter blant annet at begge parter, både 

vedtaksmyndigheten og representanten for 

samiske interesser, er åpne om sine interesser 

og standpunkt, fra starten og gjennom hele 

prosessen.  

 

I det at det skal være en formål om å 

oppnå enighet ligger det blant annet en 

plikt for kommunen og fylkeskommunen til 

å igangsette konsultasjoner og prøve å 

oppnå enighet, selv om kommunen 

og/eller fylkeskommunen skulle mene at 

det er lite sannsynlig at det er mulig. Det 

er imidlertid ikke noe krav om at enighet 

eller samtykke oppnås.  

For at den berørte samiske parten skal 

kunne sette seg inn i og ta stilling til et 

foreslått tiltak, bestemmer første ledd 

andre punktum at 

kommunen/fylkeskommunen skal gi full 

informasjon om relevante forhold på alle 

stadier i behandlingen av saken. Dette 

innebærer blant annet informasjon om 

saken og nødvendige 

grunnlagsdokumenter. Uten kjennskap til 

myndighetens vurderinger i saken er det 

vanskelig for de samiske interessene å 

vurdere om de skal gi sin tilslutning til et 

foreslått tiltak. 

Denne informasjonen skal også 

presenteres på en forståelig måte. I visse 

tilfeller kan dette innebære at 

konsultasjonene må foregå på samisk.  

Det er videre en forutsetning for reelle 

konsultasjoner at representanter for 

samiske interesser deler sine vurderinger 

og synspunkter underveis i prosessen. 

Dersom partene ikke utveksler 

informasjonen som er nødvendig for å 

kunne ta stilling til saken, vil kravene til 

konsultasjoner vanskelig kunne anses 

oppfylt. Det samme vil være tilfelle dersom 

en av partene går inn i konsultasjonene 

uten formål om å oppnå enighet, eller 

dersom vedtaksmyndigheten allerede før 

konsultasjonene har fattet en 

realitetsbeslutning i saken.  
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Boks 1.5 Gjennomføringen av 

konsultasjonene 

Formen på og omfanget av 

konsultasjonene vil kunne variere. 

Konsultasjoner kan for eksempel 

gjennomføres på telefon, på e-post eller 

ved et fysisk møte. I større prinsipielle 

saker eller i saker der flere parter er 

involvert, vil det likevel være mest 

hensiktsmessig at partene møtes fysisk for 

å gjennomføre konsultasjonene. 

 Som utgangspunkt vil imidlertid ett enkelt 

informasjonsmøte normalt ikke oppfylle 

konsultasjonsplikten. 

[Boks slutt] 

Det må dermed etables ordninger som 

gjør at samiske interesser får en reell 

innflytelse på prosessen og saksutfallet.  

Når skal konsultasjonene starte? 

§ 4-6 annet ledd slår videre fast at 

konsultasjonene skal starte så tidlig at 

partene har "reell mulighet til å oppnå 

enighet om beslutningen".  

Mulighetene for påvirkning er som regel 

størst i de tidlige fasene ved behandlingen 

av en sak. Konsultasjonene må derfor 

starte før de reelle beslutningene i saken 

treffes.  

Normalt vil det imidlertid ikke være aktuelt 

med konsultasjoner før organet som 

forbereder saken, har utformet en 

foreløpig vurdering eller et foreløpig 

forslag til tiltak. 

Kravet om konsultasjoner før de reelle 

beslutningene i saken er fattet kan tilsi at 

konsultasjonsplikten i enkelte tilfeller kan 

inntre før en sak sendes på høring. Dette 

kan særlig være aktuelt i de tilfeller der det 

for eksempel er skissert 

beslutningsalternativer i høringsbrevet. I 

slike tilfeller vil påvirkningsmulighetene for 

de samiske interessene være begrenset 

dersom konsultasjonene starter etter at 

saken er sendt på høring.  
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Hvem har plikt til å konsultere? 

I forslaget til sameloven § 4-4 første ledd 

er det tatt inn en overordnet forankring av 

konsultasjonsplikten for "fylkeskommuner 

og kommuner".  

I annet ledd legges det til grunn at 

bestemmelsene i sameloven kapittel 4 

gjelder så langt de passer. Det betyr at 

hovedprinsippene for hvilke saker som er 

omfattet av plikten, vil være de samme, jf. 

§ 4-1. De sentrale elementene i § 4-6 vil 

også gjelde for kommuner og 

fylkeskommuner.  

Boks 1.6 Forslag til § 4-4 

konsultasjonsplikt for fylkeskommuner 

og kommuner 

Fylkeskommuner og kommuner har plikt 

til å konsultere representanter for berørte 

samiske interesser i saker om lokale forskrifter 

og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne 

påvirke deres interesser direkte.  

Bestemmelsene i kapitlet her gjelder for 

øvrig så langt de passer.  

[Boks slutt] 

Etter forslaget til sameloven § 4-4 første 

ledd første punktum har "fylkeskommuner 

og kommuner" plikt til å konsultere 

representanter for berørte samiske 

interesser.  

Kommuneloven gir regler om organisering 

i kommuner og fylkeskommuner, blant 

annet de kommunale 

beslutningsprosessene og regler om 

saksbehandling.  

Kommunestyret er kommunens øverste 

organ, og fylkestinget er fylkes-

kommunens øverste organ. 

Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere myndighet til å treffe vedtak til 

andre folkevalgte organer, ordføreren eller 

kommunedirektøren (rådmannen). 

Kommunestyret kan ikke delegere 

beslutningsmyndighet i prinsipielle saker. 

Kommunedirektøren (rådmannen) leder 

kommunens/fylkeskommunens 

administrasjon. Kommunedirektøren skal 

etter den nye kommuneloven § 13-1 påse 

at saker som legges fram for folkevalgte 

organer er forsvarlig utredet.  

Saksutredningen skal egne seg som 

grunnlag for å treffe vedtak, og må derfor 

inneholde relevant og nødvendig 

informasjon om sakens bakgrunn. I tillegg 

skal det juridiske grunnlaget være utredet i 

nødvendig og tilstrekkelig grad.  

At kommunedirektøren har et selvstendig 

ansvar for utredningens faktiske og 

rettslige grunnlag, innebærer også at det 

er administrasjonen som skal vurdere om 

det er konsultasjonsplikt og hvem som skal 

konsulteres. Administrasjonen plikter også 

å gjennomføre konsultasjonene.  

Plikten til å konsultere med samiske 

interesser vil være en del av den 

saksutredningen som skal ligge til grunn 

for et vedtak.  

Der saken behandles av kommunestyret 

eller annet folkevalgt organ vil 

administrasjonen legge fram et 

saksfremlegg, og der saken er delegert til 

administrasjonen, vil konsultasjonen være 

en del av det samlede 

beslutningsgrunnlaget.  

Når en sak behandles av et folkevalgt 

organ er det viktig at det fremgår tydelig av 

saksfremlegget at administrasjonen har 

konsultert med samiske interesser i saken, 

om det er oppnådd enighet eller ikke, og 

på hvilket grunnlag. Dersom det ikke er 

oppnådd enighet skal det fremgå klart av 

saksfremlegget hvilke hensyn som har 

vært viktige for de samiske interessene. 

Plikten til å konsultere med samiske 

interesser etter lovforslaget § 4-4 gjelder 

altså uavhengig av om vedtaket fattes av 

kommunestyret eller fylkestinget selv, 

annet folkevalgt organ, ordføreren eller 

administrasjonen.  
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Kommunestyret/fylkestinget eller annet 

folkevalgt organ er imidlertid ikke bundet 

av den tilrådning som gis fra 

administrasjonen, og kan treffe vedtak 

med et annet innhold enn det som fremgår 

av tilrådningen. 

Det er likevel viktig å understreke at brudd 

på reglene om konsultasjoner kan gi 

grunnlag for ugyldighet i samsvar med 

alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.  

Det vises for øvrig til kapittel 7 om virkning 

av brudd på konsultasjonsreglene. 

Særskilt om medvirkningsordninger 
i kommuner og fylkeskommuner 

Det finnes gode ordninger for å involvere 

ulike deler av befolkningen i viktige 

beslutninger, såkalt innbyggerinvolvering 

og -medvirkning.  

Medvirkning handler om ulike gruppers og 

individers rett til å si sin mening og bli hørt 

i saker som berører dem.  

Det finnes også en rekke ordninger som 

bidrar til samisk deltakelse og medvirkning 

i kommunale og fylkeskommunale 

beslutningsprosesser.  

I de tilfeller det eksisterer slike ordninger 

som skissert nedenfor, vil det ikke være 

snakk om konsultasjonsprosesser i tillegg, 

men å justere ordningene slik at man 

involverer lokale samiske interesser på en 

slik måte at konsultasjonsplikten er oppfylt. 

Det særegne med konsultasjoner er altså 

at de skal foregå i god tro og med formål 

om å oppnå enighet.  

Kommuneloven inneholder flere regler for 

innbyggerinvolvering i lovens kapittel 12. 

Innbyggerne i kommunen eller fylket kan 

for eksempel fremme forslag som gjelder 

kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, se kommuneloven § 12-1.  

Etter kommuneloven § 5-7 første ledd 

første punktum kan en kommune også på 

eget initiativ opprette faste utvalg, også 

utvalg som kan få i oppgave å ivareta 

samiske interesser. Kommunestyret kan 

for eksempel opprette et samisk utvalg slik 

det er gjort i Lavangen og Kåfjord 

kommuner i Troms.  

Kommunestyret skal fastsette reglement 

for alle folkevalgte organer som beskriver 

organets virkeområde, eventuell 

vedtaksmyndighet, og andre sentrale 

bestemmelser om organets virksomhet. Et 

samepolitisk/samisk utvalg vil kunne få i 

oppgave å ivareta og spille inn samiske 

interesser i kommunale 

beslutningsprosesser. Skal denne type 

utvalg kunne oppfylle konsultasjonsplikten 

forutsettes det at kommunestyret 

oppnevner representanter som er foreslått 

av samiske foreninger og 

sammenslutninger. 

Der den samiske befolkningen er 

dominerende i en geografisk del av 

kommunen, kan det etter kommuneloven § 

5-7 første ledd andre punktum også 

opprettes kommunedelsutvalg.    

Et annet tiltak kan være å etablere et 

samarbeidsorgan mellom kommunen og 

organisasjoner som representerer samene 

og samiske interesser i kommunen. 

Plan- og bygningsloven har også egne 

medvirkningsmekanismer. Prinsipper om 

medvirkning i planlegging og vedtak er 

forankret i formålsbestemmelsen i § 1-1.  

Den generelle bestemmelsen om aktiv 

tilrettelegging av medvirkning følger av 

plan- og bygningsloven § 5-1. 

Bestemmelsen innebærer en plikt for 

planmyndighetene til å iverksette aktive 

tiltak for å få til den ønskede 

medvirkningen.  

Det er den som fremmer planforslaget som 

har ansvar for å legge til rette for 

medvirkning, uansett om planprosessen 

utføres av andre offentlige organ eller 

private.  

Kommunen har etter plan- og 

bygningsloven § 5-1 annet ledd et særlig 

ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra 

grupper som krever spesiell tilrettelegging, 
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herunder barn og unge. Dette ansvaret 

omfatter også medvirkning fra den 

samiske befolkningen.  

Plan- og bygningsloven § 5-4 gir berørte 

statlige og regionale organ, kommuner og 

Sametinget, myndighet til å fremme 

innsigelse til planforslag. 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 

har også egne regler om pasienters og 

brukeres medvirkning ved utformingen av 

kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

Kommuner som ligger innenfor 

forvaltningsområdet for samisk språk skal 

sørge for at samiske pasienters eller 

brukeres behov for tilrettelagte tjenester 

blir vektlagt ved utformingen av tjenesten, 

se § 3-10 fjerde ledd.  

For kommuner som ikke hører under det 

samiske forvaltningsområdet, men som 

har samisk befolkning, har kommunen 

etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-

10 første og andre ledd plikt til å sørge for 

at representanter for samiske brukere og 

pasienter blir hørt ved utformingen av 

kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

Boks 1.7 Helsetilbud som særskilt 

tilrettelegges for samer i kommunen 

Dersom kommunen for eksempel skal 

utforme et godt tilbud til samiske pasienter 

og brukere, må det tas hensyn til at 

samiske pasienter har en annen språklig 

og kulturell bakgrunn enn flertallet av 

befolkningen.  

Konsultasjoner i en slik type sak kan trolig 

bygge på reglene i helse- og 

omsorgstjenesteloven, og det kan 

konsulteres med brukere og pårørende. 

Kommunen vil på vanlig måte ta hensyn til 

budsjett og eventuelt andre rammer, men 

innenfor disse rammene prøve å komme til 

enighet om løsninger på hvordan 

tjenestetilbudet best kan tilpasses samiske 

pasienter og brukere. 

[Boks slutt] 

Sametinget har også etablert formalisert 

samarbeid (samarbeidsavtaler) mellom 

Sametinget og alle fylkeskommunene fra 

Finnmark til Hedmark. I tillegg har 

Sametinget inngått en rekke avtaler med 

utvalgte kommuner, både i og utenfor 

forvaltningsområdet for samisk språk. 

Avtalene skal blant annet bidra til å styrke 

samarbeidet på områder som samisk 

språk, kultur og næring.  

Boks 1.8 Samarbeidsavtale med 

Sametinget  

Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 

inngikk i desember 2018 en 

samarbeidsavtale. Formålet med avtalen 

er å legge forholdene til rette for et varig 

fast samarbeid mellom Sametinget og 

fylkeskommunen i saker som angår samer 

og samiske områder i Trøndelag.  

[Boks slutt] 

En annen form for involvering er 

dialogmøter mellom offentlige organ og 

berørte interesser. 

Boks 1.9 Årlige dialogmøter 

Hver vår avholder Alta kommune et 

dialogmøte mellom reinbeitedistriktene, 

landbruket og Alta kommune. På dette 

møtet inviteres institusjoner, virksomheter 

og aktører som har tiltak i kulturlandskap, 

skog, fjell og vidde for diverse 

orienteringer. Dialogmøtet bidrar til at 

primærnæringene får tidlige innspill, og 

langt færre konflikter med utbyggere. 

Gjennom dialogmøtet blir partene også 

bedre kjent med de andre aktørene og 

utfordringene de står framfor. Dette bidrar 

til respekt for hverandres ståsted og bedre 

forståelse for de hensyn de enkelte 

aktørene prøver å ivareta.  

[Boks slutt] 
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Varsling om saker som kan bli 
gjenstand for konsultasjoner 

Det følger videre av forslaget til § 4-5 

første ledd at den som har 

konsultasjonsplikt, skal varsle Sametinget 

og andre med konsultasjonsrett om saker 

som kan bli gjenstand for konsultasjoner.  

Boks 1.10 Forslag til § 4-5 Varsling om 

saker som kan bli gjenstand for 

konsultasjoner 

Den som har konsultasjonsplikt, skal 

varsle Sametinget og andre med 

konsultasjonsrett om saker som kan bli 

gjenstand for konsultasjoner, jf. § 4-1. Er 

varsling ikke gitt, kan Sametinget på eget 

initiativ anmode om konsultasjoner i slike 

saker.  

Sametinget og andre med 

konsultasjonsrett skal innen rimelig tid svare 

på om de ønsker konsultasjoner i den aktuelle 

saken. Sametinget kan også gi sin vurdering av 

om andre enn Sametinget bør konsulteres i 

saken. 

[Boks slutt] 

Tidlig informasjon om et planlagt tiltak er 

en forutsetning for at Sametinget eller 

andre representanter for berørte samiske 

interesser kan vurdere behovet for 

konsultasjoner, og kan delta med 

innflytelse på prosessene og det endelige 

resultatet.  

Er varsling ikke gitt, kan Sametinget eller 

andre berørte interesser på eget initiativ 

anmode om konsultasjoner i slike saker, jf. 

forslag til § 4-5 første ledd annen 

punktum.  

Bestemmelsen sier imidlertid lite om når 

varsel skal gis, men hensynet til parten 

tilsier at varsel gis på et tidlig stadium, og 

at det skjer i så god tid før vedtak treffes at 

partene har en reell mulighet til å påvirke 

resultatet. 

Når må de samiske interessene 
svare på om de vil konsultere? 

Selv om kommuner og fylkeskommuner 

plikter å konsultere om tiltak som påvirker 

samiske interesser direkte, har de samiske 

interessene ingen plikt til å konsultere. Det 

kan for eksempel tenkes tilfeller der de 

samiske interessene selv vurderer det som 

tilstrekkelig at det avgis en 

høringsuttalelse i saken. 

Forslaget til sameloven § 4-5 annet ledd 

første punktum bestemmer likevel at 

Sametinget og andre med 

konsultasjonsrett innen rimelig tid må 

svare på om de ønsker konsultasjoner i 

den aktuelle saken eller ikke.  

Hva som regnes som rimelig tid må bero 

på en helhetsvurdering hvor både sakens 

art og omfang tas i betraktning. Det må 

også legges vekt på hvor viktig og 

vanskelig saken er, og hvor mye den 

haster. Hvis den ikke haster, må partene 

gis såpass tid at de får mulighet til å skaffe 

seg de relevante opplysninger for å kunne 

ta stilling til saken.  

Det må også tas i betraktning hvem som 

er berørt av tiltaket, om det er en privat 

part eller offentlig virksomhet. En må i 

større grad kunne forvente raskere 

tilbakemelding fra offentlig virksomhet enn 

fra en privat part.  

Det må derfor kunne forventes at 

Sametinget gir svar så snart som mulig. I 

visse tilfeller vil en sak i Sametinget også 

kunne ha behov for politisk klarering, noe 

som kan bety at det etter omstendighetene 

kan bli mer tidkrevende. Normalt må det 

imidlertid kunne forventes at Sametinget 

gir en tilbakemelding innen tre uker.  

Når det gjelder andre representanter for 

berørte samiske interesser, vil man ofte 

måtte beregne mer tid. Hva som vil være 

rimelig tid, vil også her avhenge av sakens 

kompleksitet og hvem som anses som 

berørt av tiltaket. Det må likevel kunne 
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forventes at den aktuelle samiske 

interessen svarer i løpet av fire uker.   

Av hensyn til sakens fremdrift er det viktig 

at den videre prosessen avklares, ved at 

det så tidlig som mulig fastsettes 

tidspunkter for eventuelt videre møter og 

konsultasjoner.  

Sametinget kan også gi sin vurdering av 

om andre enn Sametinget bør konsulteres 

i saken, jf. § 4-5 andre ledd andre 

punktum. 

Boks 1.11 Eksempel - frist for innspill til 

planer som er på høring 

Etter plan- og bygningsloven kan man gi 

innspill til planer som er ute på høring. 

Innspillene skal bidra til at 

kommunen/fylkeskommunen får 

opplysninger om forhold som det er viktig 

at de tar med i sin vurdering av om planen 

skal vedtas slik den er, eller med et annet 

innhold enn først tenkt.  

Fristen for slike innspill er minst 6 uker. 

Dersom innspillet ikke gis innen tidsfristen, 

blir muligheten til å påvirke innholdet i den 

endelige planen liten.  

Kommunen/fylkeskommunen bør vurdere 

om fristen skal være lengre enn 6 uker for 

planer som bl.a. berører 

reindriftsnæringen. 

[Boks slutt] 

Hvem har rett til å bli konsultert? 

Det følger av forslaget til sameloven § 4-4 

første ledd at fylkeskommuner og 

kommuner har plikt til å konsultere 

representanter for berørte samiske 

interesser, se forslag til sameloven § 4-4. 

Hvem som kan sies å være representativ i 

den aktuelle saken, må bero på en 

helhetsvurdering. Det avgjørende vil være 

om den samiske interessegruppen de 

representerer, kan bli direkte berørt av 

tiltaket.  

Sametinget 

Etter forslaget til § 4-4 første ledd er ikke 

Sametinget gitt en generell rett til å bli 

konsultert på fylkeskommunalt og 

kommunalt nivå, i motsetning til 

konsultasjoner på statlig nivå, se forslaget 

til sameloven § 4-2. Hvorvidt Sametinget 

har konsultasjonsrett beror derfor på om 

Sametinget kan sies å være "berørt" av 

det aktuelle tiltaket. 

Oppgaver på fylkeskommunalt nivå vil ofte 

omfatte saker som er av større viktighet for 

samisk språk, kultur eller næring. I slike 

større saker, eller saker av mer generell 

karakter, vil Sametinget kunne regnes som 

"berørt".  

Det kan for eksempel tenkes at 

Sametinget regnes som berørt i saker som 

gjelder undervisningstilbudet for samiske 

elever i videregående opplæring, ettersom 

språksaker kan være av prinsipiell 

betydning for Sametinget. 

Andre samiske interesser 

På kommunalt nivå vil det normalt være 

andre samiske interesser som er mest 

berørt av det aktuelle tiltaket.  

Hvem som kan sies å være representativ 

for berørte samiske interesser, vil variere 

fra sak til sak. Som regel vil det være 

snakk om å konsultere lokale interesser 

som reinbeitedistrikt, bygdelag, lokale 

organsisasjoner, samisk foreldrenettverk 

e.l.  

For å avgjøre hvem som er representativ, 

kan følgende momenter være til hjelp:  

 Hvem har rettigheter til 

området/tiltaket? 

 Hvem blir direkte berørt av tiltaket? 

 Hvordan blir de berørt av tiltaket? 

 Har saken prinsipielle sider for 

samisk språk, kultur og 

samfunnsliv? 
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Boks 1.12 Hvem er representativ 

innenfor reindriftsnæringen? 

Det kan for eksempel stilles spørsmål om 

hvem som er representativ innenfor 

reindriftsnæringen. I slike tilfeller må det 

skilles mellom forskriftssaker som gjelder 

generelt store områder og 

enkeltinngrepssaker.  

I forskriftssaker vil det være naturlig å 

konsultere med Norske Reindriftsamers 

Landsforbund (NRL). I konkrete 

inngrepssaker vil det derimot være naturlig 

å konsultere med de enkelte 

rettighetshaverne, normalt representert 

ved det enkelte reinbeitedistrikt og/eller 

berørt siida.  

[Boks slutt] 

Boks 1.13 Samiskspråklig 

barnehagetilbud 

I kommuner som ikke er i 

forvaltningsområdet for samisk språk, har 

kommunene etter barnehageloven § 8 

ansvaret for å legge forholdene til rette for 

at samiske barn kan sikre og utvikle sitt 

språk og sin kultur. Dersom kommunen for 

eksempel ønsker å opprette et 

samiskspråklig barnehagetilbud, må 

kommunen konsultere om hvordan tilbudet 

bør utformes osv. for at det skal treffe 

målgruppen best mulig. Kommunen kan i 

slike tilfeller konsultere med den aktuelle 

foreldregruppen, den lokale 

sameforeningen e.l. 

[Boks slutt] 

Særskilt om organisasjoners 
konsultasjonsrett 

Hvorvidt en organisasjon kan sies å være 

konsultasjonsberettiget, beror på en 

helhetsvurdering, hvor avgjørende 

momenter er om organisasjonen ut fra 

formål, virksomhet og representativitet har 

tilstrekkelig tilknytning til saken, se også 

tilsvarende krav i forvaltningsloven § 28 

om rettslig klageinteresse.  

De fleste lag og foreninger er registrert i 

Brønnøysundregisteret (Enhetsregisteret), 

som stiller krav til at stiftelsesdokumenter, 

opplysninger om styret og vedtekter 

vedlegges ved registrering. Slike 

organisasjoner vil klart være 

konsultasjonsberettiget, forutsatt at de er 

representative og at de kan bli direkte 

berørt av tiltaket, se punkt 5.4 I hvilke 

saker skal det konsulteres.  

Det kan også tenkes tilfeller der en 

organisasjon er opprettet i anledning av en 

konkret sak, eksempelvis ad-hoc pregede 

sammenslutninger. Generelt kan det ikke 

oppstilles noen skranke mot at slike 

interesseorganisasjoner kan kreve å bli 

konsultert. Men det må forutsettes at 

tiltaket ligger innenfor formålet 

organisasjonen skal ivareta. I tillegg må 

organisasjonen ha en viss tilknytning til 

saken og saksutfallet.  

Boks 1.14 Samisk foreldrenettverk i 

Oslo 

Utdanningsetaten i Oslo kommune foreslo 

i 2018 å flytte kommunens eneste 

samiskundervisning fra Kampen skole til 

Nedre Bekkelaget skole. Foreldrene 

reagerte på at de ikke har fått bli med i 

prosessen, og krevde å bli involvert og 

konsultert. Som følge av dette opprettet de 

et eget samisk foreldrenettverk. 

Samisk foreldrenettverk vil blant annet 

være en aktiv pådriver for å ivareta og 

styrke rettigheter knyttet til 

samiskopplæring fra barnehage til 

videregående skole i Oslo kommune.  

Etter at samisk foreldrenettverk ble 

opprettet, har kommunen involvert 

nettverket i arbeidet med omstrukturering 

av samiskopplæringen i Oslo. 

 [Boks slutt] 
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Boks 1.15 Gruvevirksomhet 

I en kommune planlegges det utvidelse av 

gruvevirksomhet. Den eksisterende 

virksomheten er lokalisert i et 

reinbeiteområde. Det forutsettes at det 

planlagte tiltaket både vil ramme 

reindriftsnæringen, det lokale bygdelaget 

og de ansatte i gruvevirksomheten. 

Spørsmålet er da hvem som har rett til å 

bli konsultert. 

Reindriftsnæringen (reinbeitedistriktet) vil 

klart være konsultasjonsberettiget, da 

tiltaket antas å komme i konflikt med 

reindriftas arealbehov.  

Når det gjelder bygdelaget, vil det 

avgjørende være om tiltaket vil kunne få 

direkte betydning for bygdelaget, for 

eksempel dersom bygdelaget 

representerer sjøsamiske interesser.  

Det vil særlig være aktuelt å konsultere 

begge parter dersom bygdelaget og 

reindriftsnæringen har ulik tilnærming eller 

ulik oppfatning av hvordan saken bør 

løses.  

Derimot vil de ansatte i gruvevirksomheten 

i utgangspunktet ikke ha rett til 

konsultasjoner, da det antas at de 

ansattes interesser først og fremst er 

begrunnet i økonomiske og 

arbeidsrettslige hensyn.  

[Boks slutt] 

Konsultasjoner med motstridende 
interesser 

I enkelte saker kan det oppstå en situasjon 

der to eller flere samiske interesser har 

ulik oppfatning av eller ulik tilnærming til 

hvordan saken bør løses. For eksempel 

kan Sametinget og reindriftsnæringen 

være uenige i en konkret sak. I slike 

situasjoner vil kravet til at kommunen og 

fylkeskommunen skal konsultere med 

formål om å oppnå enighet, kunne by på 

utfordringer.  

Det kan ikke sies noe konkret om at man 

har større plikt til å oppnå enighet med 

Sametinget enn med reindriften. Ansvarlig 

myndighet må i slike tilfeller vurdere om 

det er mulig å finne kompromissløsninger. 

Det må i alle tilfeller understrekes at 

kommunen/fylkeskommunen ikke kan 

velge å bare konsultere den gruppen som 

har synspunkter som ligger nærmest opp 

mot kommunens/fylkeskommunens 

synspunkt.  

For å kunne vurdere om et tiltak kan få 

direkte betydning i den enkelte saken, må 

man ha kunnskap både om selve tiltaket 

og kulturutøvelsen.  

Dersom vedtaksmyndigheten er i tvil om 

hvorvidt et tiltak har betydning for samisk 

kultur eller næringsutøvelse, er det derfor 

naturlig å spørre de samiske interessene 

og å gi dem stor innflytelse over dette 

spørsmålet. Sametinget kan også gi sin 

vurdering av om det er samiske interesser 

som bør konsulteres. 

I hvilke saker skal det 
konsulteres? 

Det følger av forslaget til § 4-4 første ledd 

at det kan oppstå konsultasjonsplikt "i 

saker om lokale forskrifter og andre 

beslutninger eller tiltak" som "vil kunne 

påvirke samiske interesser direkte". 

Plikten til å konsultere gjelder selve 

tiltaket, forskriftsendringen e.l. Det er 

derimot ikke plikt til å konsultere om 

beskrivelser av fakta e.l. Felles forståelse 

av sakens faktum er likevel sentralt for å 

kunne finne løsninger det kan være 

enighet om.  

Kriteriet "som vil kunne påvirke 
samiske interesser direkte" 

Forutsetningen for at konsultasjonsplikten 

skal inntre er at tiltaket "vil kunne påvirke 

samiske interesser direkte". Det stilles 

dermed ikke krav om at tiltaket med 

sikkerhet kommer til å påvirke samiske 

interesser. Det er tilstrekkelig at tiltaket 

kan gi en slik virkning.  
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Det kan i praksis by på utfordringer å å 

vurdere om et tiltak vil påvirke samiske 

interesser direkte eller "hele samfunnet på 

samme måte".  

Som utgangspunkt må den foreslåtte 

bestemmelsen forstås slik at det aktuelle 

tiltaket i større grad enn andre får en 

spesiell innvirkning på den samiske 

befolkningen. Det betyr imidlertid ikke at 

det aktuelle tiltaket må gjelde utelukkende 

for samer, men det må foreligge en viss 

sammenheng mellom det aktuelle tiltaket 

og de samiske interessene for at det skal 

bli tale om konsultasjonsplikt.  

Eksempelvis vil det kunne være 

konsultasjonsplikt i en del saker som 

gjelder tildeling av akvakulturtillatelser, 

siden det vil kunne få en spesiell 

innvirkning for sjøsamiske lokalsamfunn 

og sjøsamiske interesser. Dette gjelder 

selv om fiske også er en viktig næring for 

mange nordmenn. 

Saker av generell karakter som må antas 

å påvirke hele samfunnet på samme måte, 

faller utenfor konsultasjonsplikten. Etter 

eiendomsskatteloven § 2 er det hvert 

enkelt kommunestyre som avgjør om det 

skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen 

eller ikke. Saker om eiendomsskatt vil ikke 

være gjenstand for konsultasjoner da 

skatten vil "påvirke hele samfunnet på 

samme måte".  

Det enkelte forvaltningsorgan må selv 

foreta en vurdering, ofte i samråd med de 

berørte samiske interessene, av om det 

aktuelle tiltaket er av en slik karakter at det 

vil kunne påvirke samiske interesser 

direkte.  

                                                
2 Se vedtak fra Fylkesmannen i Finnmark, 13. 

august 2014 (2014/3063).  

Boks 1.16 Omstrukturering av 

skoletrinnene og flytting av skole i Tana 

kommune 

I 2013 vedtok et alminnelig flertall i 

kommunestyret i Tana kommune å bygge 

en ny skole (Sentrum skole) ved siden av 

Deanu sámeskuvla (sameskolen i Tana). 

Et mindretall i kommunestyret protesterte 

mot vedtaket og krevde at fylkesmannen i 

Finnmark foretok en lovlighetskontroll av 

vedtaket. Som begrunnelse for 

lovlighetsklagen ble det blant annet vist til 

at den samiske befolkningen ikke var blitt 

hørt og at det forelå manglende 

brukermedvirkning.  

Fylkesmannen anså vedtaket for 

tilstrekkelig opplyst og la til grunn at 

relevante interesser ble hørt før vedtaket 

ble truffet. Fylkesmannen viste til at 

kommunestyrets sammensetning og det 

brede samiske engasjementet i Tana talte 

for at de samiske interessene måtte anses 

for å være tilstrekkelig orientert om saken 

forut for avgjørelsen. Det ble videre vist til 

at prosjektgruppen som hadde utarbeidet 

skisseprosjektet også var bredt 

sammensatt med blant annet 

representanter for sameskolen2. 

 [Boks slutt] 

Lokale forskrifter 

Kommunen og fylkeskommunen vil ha plikt 

til å konsultere samiske interesser, dersom 

de vurderer å vedta eller endre 

eksisterende forskrifter, som vil kunne ha 

direkte betydning for samiske interesser.  

Det betyr ikke at kommunen eller 

fylkeskommunen har konsultasjonsplikt i 

enhver forskriftssak. Den aktuelle 

forskriften må knyttes til noe særskilt eller 

særegent for samiske interesser.  

Eksempelvis kan kommunestyret, eller 

annet folkevalgt organ som 
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kommunestyret bestemmer, med hjemmel 

i motorferdselsloven § 4 a annet ledd, 

fastsette løyper for kjøring av snøscooter 

på vinterføre. Hvorvidt en slik forskrift er 

konsultasjonspliktig, vil bero på om 

forskriften har en viss sammenheng med 

samiske interesser, for eksempel om det 

foreslåtte løypenettet vil forstyrre 

reindriften i området eller er av betydning 

for annen tradisjonell samisk utmarksbruk.  

Andre beslutninger eller tiltak 

Med "andre beslutninger eller tiltak" menes 

i denne sammenheng beslutninger og 

tiltak som utøves som ledd i offentlig 

myndighetsutøvelse. 

Dvs. at det som utgangpunkt ikke er 

konsultasjonsplikt for fylkeskommunens 

eller kommunens grunneierdisposisjoner 

eller andre privatrettslige disposisjoner. I 

de tilfeller slike disposisjoner får praktisk 

betydning for samiske interesser, for 

eksempel reindriftsinteresser, vil det som 

hovedregel være et krav om offentlig 

tillatelse. Dette gjelder for eksempel erverv 

av grunn som faller innenfor 

konsesjonslovgivningen, og bygging av vei 

i forbindelse med uttak av skog.  

I slike tilfeller er det det offentlige organet 

som skal vurdere om tillatelse skal gis som 

også må vurdere om det foreligger 

konsultasjonsplikt.  

Når det gjelder den nærmere grensen for 

hvilke disposisjoner som skal regnes som 

offentlig myndighetsutøvelse, kan det 

være nærliggende å hente veiledning fra 

forvaltningslovens definisjon av vedtak.  

Utgangspunktet er at regulære 

eierdisposisjoner ikke betraktes som 

enkeltvedtak. Dersom det er innslag av 

regulering i disponeringen over 

eiendommen, vil disposisjonen kunne 

anses som vedtak. En avtale mellom en 

offentlig og privat part om kjøp eller salg 

av et utmarksområde vil derimot måtte 

betraktes som en privatrettslig avtale, og 

ikke som enkeltvedtak. 

Videre vil utarbeidelse og gjennomføring 

av ulike administrative retningslinjer, 

beslutninger og lignende også omfattes av 

ordlyden. Det er ikke et krav om at det må 

dreie seg om nye tiltak. Også tiltak som 

innebærer en endring eller utvidelse av et 

tidligere tiltak kan være 

konsultasjonspliktig.  

Særskilt om enkeltvedtak 

Ordlyden i forslaget til § 4-4 første ledd 

"andre beslutninger og tiltak" tilsier at dette 

også omfatter enkeltvedtak. 

Boks 1.17 Begrepet enkeltvedtak 

Med enkeltvedtak menes et vedtak som 

gjelder "rettigheter og plikter til en eller 

flere bestemte personer", jf. fvl. § 2 første 

ledd bokstav b). 

 [Boks slutt] 

Bestemmelsen må imidlertid leses i lys av 

forslag til sameloven § 4-1 om at 

konsultasjonsplikten gjelder i saker "som 

vil kunne påvirke samiske interesser 

direkte". Dette betyr at saken må ha en 

viss generell interesse for samisk kultur for 

at reglene skal komme til anvendelse.  

I praksis vil det dermed kun unntaksvis 

være aktuelt å konsultere med samiske 

interesser om enkeltsaker.   

Dersom en part eller annen med rettslig 

klageinteresse ønsker å klage på et 

forvaltningsrettslig enkeltvedtak, må de 

alminnelige klagereglene i 

forvaltningsloven benyttes. 

Eksempelvis vil det ikke være aktuelt å 

konsultere om en avgjørelse om en elevs 

rett til spesialundervisning etter 

opplæringslova. Det vil heller ikke være 

aktuelt å konsultere om enkeltvedtak 

knyttet til for eksempel tildeling eller avslag 

på søknad om byggetillatelse eller 

sykehjemsplass. 



UTKAST 

Side 21 av 24Side 21 av 24 

Eksempler på enkeltsaker hvor det kan bli 

tale om konsultasjonsplikt er enkeltvedtak i 

form av tillatelser, konsesjoner mv., særlig 

fordi tradisjonelle samiske næringer da 

kan bli berørt.   

Boks 1.18 Skolenedleggelse 

En beslutning om å legge ned en skole er 

ikke et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, og reglene i 

forvaltningsloven kan ikke anvendes 

direkte. Men de som blir direkte berørt av 

vedtaket, blant annet foreldre, må få 

anledning til å uttale seg før vedtak treffes. 

I den grad skolenedleggelsen i særlig grad 

rammer samiske elever/foreldre, kan 

kommunen ha konsultasjonsplikt.  

[Boks slutt] 

Geografisk område for 
konsultasjonsplikten 

I saker som gjelder naturgrunnlaget for 

samisk kultur gjelder konsultasjonsplikten 

for tiltak og beslutninger som planlegges 

iverksatt i "tradisjonelle samiske områder", 

eller som kan få virkning på samisk 

materiell kulturutøvelse i disse områdene. 

Når det gjelder det siste, kan det for 

eksempel dreie seg om et naturinngrep 

nær grensene for området, men som har 

virkning (støy, forurensing mv.) også 

innenfor området. 

Uttrykket "tradisjonelle samiske områder" 

skal forstås på samme måte som "det 

samiske reinbeiteområdet" etter 

reindriftsloven § 4. Det samiske 

reinbeiteområde defineres i § 4 som de 

delene av fylkene Finnmark, Troms, 

Nordland, Trøndelag, og Hedmark der 

reindriftssamene fra gammelt av har 

utøvet reindrift i.  

Videre omfattes også områder som faller 

inn under lov om reindrift i kommunene 

Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, 

Rindal, Sunndal og Surnadal, jf. 

Trollheimenloven § 1.  

I øvrige sakstyper, slik som f.eks. språk og 

kultur, vil konsultasjonsreglene komme til 

anvendelse i hele landet.  

Avgrensning mot tildeling av 
tilskudd  

Sametinget har forvaltningsansvar for 

tildeling av tilskudd til ulike samiske formål. 

Andre offentlige myndigheter, slik som 

fylkeskommunene, forvalter også 

tilskuddsmidler hvor samiske formål 

tilgodeses.  

Tilskuddsforvaltning reguleres av 

Reglement for økonomistyring i staten 

med tilhørende bestemmelser. Fordeling 

av tilskudd omfattes ikke av 

konsultasjonsplikten. 

Fastsettelse av fylkeskommunens og 

kommunens økonomireglement mv. faller 

også utenfor konsultasjonsplikten.  

Saker om budsjett 

Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv 

årsbudsjettet og eventuelle endringer i 

budsjettet. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra formannskapet eller 

fylkesutvalget. Ved parlamentarisk 

styreform skal rådet avgi sin innstilling.  

Det legges derfor til grunn at kommunene 

og fylkeskommunene i utgangspunktet 

ikke har konsultasjonsplikt i forbindelse 

med vedtakelse av budsjett eller endringer 

i dette.  

Her vil det imidlertid finnes enkelte 

grensetilfeller. Det kan variere fra sak til 

sak om et tiltak som har en budsjettmessig 

side, fremmes direkte i forbindelse med 

budsjettet, eller om det er en forutgående 

prosess med utredning, høring og 

konsultasjoner. Et tiltak vil ikke falle 

utenfor konsultasjonsplikten alene fordi det 

har en budsjettmessig side.  
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Når kan konsultasjonsprosessen 
avsluttes? 

Forslag til sameloven § 4-6 tredje ledd 

bestemmer at konsultasjonsprosessen 

ikke skal avsluttes så lenge partene "antar 

at det er mulig å oppnå enighet" om 

saken.  

Det er myndighetene som har den rettslige 

kompetansen til å fatte de endelige 

beslutningene i saken. Dersom saken er 

tilstrekkelig opplyst, partenes vurdering 

har kommet klart fram, og det til tross for 

konsultasjonene ikke er mulig å oppnå 

enighet i saken, kan en av partene 

avslutte konsultasjonene. 

Referat fra konsultasjonene 

Den foreslåtte bestemmelsen i sameloven 

§ 4-7 inneholder krav til at det skal føres 

protokoll fra konsultasjonene.  

Boks 1.19 Forslag til § 4-7 Protokoll  

Det skal føres protokoll fra 

konsultasjonene. I protokollen skal det 

redegjøres for hva saken gjelder, partenes 

vurderinger og standpunkter, og konklusjonene 

i saken. Det skal tydelig framgå om det er 

oppnådd enighet.  

Den samiske partens vurderinger i saken 

skal følge saken fram til endelig beslutning. 

[Boks slutt] 

Bestemmelsen er ikke gitt direkte 

anvendelse på kommuner og 

fylkeskommuner, jf. § 4-4 andre ledd. 

Departementet legger til grunn at kravene 

til protokoll ikke bør gjelde fullt ut for 

kommuner og fylkeskommuner. 

Departementet antar at det vil være 

tilstrekkelig at det føres referat fra møtene, 

for å dokumentere sakens historie.  

Referatet bør imidlertid angi hva saken 

gjelder, hvilke vurderinger og standpunkt 

partene har inntatt og konklusjonene i 

saken. Det bør også angis om partene 

kom til enighet eller ikke. Uten slik 

dokumentasjon kan det være vanskelig i 

ettertid å få etterprøvd om det faktisk har 

foregått konsultasjoner. 

Dette vil være særlig viktig i saker der det 

ikke oppnås enighet. Dersom saken skal 

avgjøres politisk, bør den samiske partens 

vurderinger knyttet til konsultasjonspliktige 

tema følge saken fram til endelig 

beslutning. Referatet bør være omforent 

mellom den samiske part og 

kommunen/fylkeskommunen.  

Saker som legges fram for folkevalgte 

organer skal være forsvarlig utredet. 

Dersom kommunedirektøren foreslår å 

legge ned en skole, hvor kommunestyret 

har vedtaksmyndighet, et det viktig at 

kommunestyret får den informasjonen som 

er nødvendig for å kunne treffe vedtak i 

saken, herunder få synliggjort f.eks. det 

samiske foreldrenettverkets vurderinger og 

synspunkter under konsultasjonene. Det 

er bare vurderinger knyttet til 

konsultasjonspliktige temaer som skal 

følge saken. 

Virkning av brudd på 
konsultasjonsreglene 

Etter forslaget til § 4-9 kan brudd på 

konsultasjonsreglene i enkelte tilfeller føre 

til at et vedtak underkjennes som ugyldig 

etter alminnelige forvaltningsrettslige 

prinsipper.  

Boks 1.20 § 4-9 Virkning av brudd på 

konsultasjonsregler 

Brudd på reglene om konsultasjoner i 

kapitlet her kan gi grunnlag for ugyldighet i 

samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige 

prinsipper. 

[Boks slutt] 

I forvaltningsloven § 41 lovfestes 

prinsippet om at visse vedtak kan være 

gyldige, tross sine saksbehandlingsfeil, 

dersom det er grunn til å regne med at 
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feilen "ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold."  

Formuleringen i forvaltningsloven § 41 kan 

ikke forstås antitetisk. Det vil si at visse 

avgjørelser anses gyldige til tross for at de 

lider av tilblivelsesfeil som kan ha virket 

inn på utfallet.  

Spørsmålet om når et vedtak anses 

ugyldig, avhenger av en konkret 

helhetsvurdering, der feilens art, relevans 

og konsekvens må vurderes. Det vil også 

ha betydning om det i tillegg er gjort andre 

feil i forberedelsen av saken.  

Ser en på ulike betraktninger i forhold til 

bestemte saksbehandlingsregler, skal det 

for eksempel mye til for at et vedtak ikke 

underkjennes som ugyldig ved inhabilitet.  

Når det gjelder mangelfull utredning etter 

forvaltningsloven § 17, står betraktningen 

langt på vei i samme stilling som ved 

inhabilitet. Det vil ofte være nærliggende 

at mangelfull opplysning kan ha ført til feil 

bedømmelse, slik at det er grunn til å 

statuere ugyldighet.3  

Når det gjelder forvaltningens plikt til å gi 

vedtaket en begrunnelse, vil en slik 

mangel sjelden kunne sies å ha en rimelig 

mulighet for å ha virket inn på vedtaket. 

Dette har sammenheng med at det er 

vanlig å bestemme seg for hva vedtaket 

skal gå ut på før begrunnelsen skrives. 

Konsultasjonsplikten vil, som tidligere 

nevnt, være en del av forvaltningens plikt 

til forsvarlig saksbehandling, herunder at 

forvaltningen må utrede og opplyse saken 

så godt som mulig før vedtak treffes. Hva 

som skal til for at brudd på reglene om 

konsultasjoner gir grunnlag for ugyldighet, 

må også her bero på en helhetsvurdering. 

Det er imidlertid viktig å presisere at det er 

en viss terskel for at brudd på 

konsultasjonsplikten fører til at vedtaket 

eller beslutningen kjennes ugyldig. 

Dersom et tiltak senere viser seg å ha stor 

betydning for samiske interesser, og det er 

sannsynlig at feilen kan ha virket inn på 

innholdet i den endelige beslutningen, skal 

det mindre til før beslutningen kjennes 

ugyldig. Og motsatt, dersom tiltaket viser 

seg å ikke "få direkte betydning" for 

samiske interesser, vil eventuelle feil 

vanskelig kunne føre til ugyldighet.  

  

                                                
3 Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett, 11. utgave 

(2018) s. 469. Samtidig finnes det eksempler 

fra rettspraksis på at vedtaket ikke kjennes 

ugyldig på grunn av manglende utredning, se 

for eksempel Rt. 2009 s. 1661 (USAs 

ambassade) og HR-2017-2247-A (Reinøy). 
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Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg øst 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette prosjekt «Etablering av Blålysbygg og utvikling 
av næringsareal Terminalveg øst» som beskrevet i sak med følgedokument. 
Finansieringsplan ifølge oppsett i sak under «Finansiering». 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før en eventuell oppstart. 

 
 
Vedlegg: 
26.03.2018 Etablering av nytt Teknisk driftsbygg og blålysbygg for Fauske kommune 1374763 

05.03.2018 A.45.02 Fasade Nord og Vest 1375228 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Arealer nybygg 1375229 

20.01.2020 Fauske Kommune tomter Sjøgata - Eiaveien 1431401 

20.01.2020 Fauske Kommune Terminalveien Øst 1431402 

20.01.2020 Saksfremlegg styringsramme 2020 1431404 
 
Sammendrag: 
 
Prosjektet med «Teknisk driftsbygg/Blålysbygg» ble startet opp i 2014, der den første fasen ble utvidet 
fra å være et rent teknisk driftsbygg, inkludert brannstasjon, og da til å få med hele 9 avdelinger under 
samme tak. 
Det har vært lagt ned et stort og betydelig arbeid over år, og dette prosjektet har vært politisk 
behandlet flere ganger. 
På grunn av at dette prosjektet ble lagt på is i 2015, gikk det nesten et år før prosessene kom videre, og i 
etterkant har det vært gjort et mer detaljert og enda mer grundig arbeid i prosjekteringsfasen. 
Prosjektet har vært ute på anbud vinteren/våren 2019, men det kom ikke inn noen tilbud, dette 
tilskrives den situasjonen som har vært i forhold til at de aller fleste firma har mye arbeid i regionen, og 
derfor ikke har kapasitet til nye prosjekt. Det ble endret noe på anbudsformen, ved at prosjektet ble delt 
inn i 3 ulike totalentrepriser, en for grunn/infrastruktur, en for teknisk og en for bygg. 
Dette har resultert i at det kom inn flere tilbud som da ga en reell konkurranse på prosjektet, men dog 
hadde det vært fordelaktig med flere interessenter. 
 
Saksopplysninger: 
 
Dette prosjektet er viktig av flere grunner. Synergitenking mellom beredskapsetater, kraftsamling av 
ressurser, og ikke minst muligheter for samhandling mellom flere avdelinger, har vært et overhengende 
mål i utredningene og planleggingen av et nytt og moderne bygg. 
I tillegg åpner dette opp for særdeles viktig næringsutvikling, både med at det kan selges unna 
kommunal eiendom på Søbbesva og sentrum som kan frigis til ny utvikling.  



Planlegging av et nytt boligfelt (når Eiavegen selges) som kan gi sårt tiltrengt område for nyetableringer, 
da sett i kontekst av nye etableringer av arbeidsplasser til Fauske i den senere tid, vil også telle positivt 
da det kan se ut som dette behovet vil øke i årene fremover. Ser man frem mot mulig datasenter som 
kan komme, og da med flere arbeidsplasser, er dette en viktig strategi for å trekke til seg tilflyttere. 
Ikke minst vil etablering av boligområder der billigere alternativ for ungdom, selvbyggertomter, og andre 
alternativ som kan oppstå, kunne være kritisk sett i boligsosial sammenheng. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er som før nevnt lagt ned et enormt arbeid med dette prosjektet, og mange har vært delaktig i å 
utvikle et positivt prosjekt som igjen vil kunne gagne innbyggerne i Fauske kommune. Sett i samfunn 
sikkerhetsperspektiv er det ha moderne og effektive lokaliteter til disse viktige avdelingene, et 
samhandlings- og sikkerhetsaspekt som både vil, og kan, ha store synergier. 
 
Innkomne anbud viser at prisene på etablering av et slikt bygg er blitt dyrere. Noe av forklaringen ligger i 
at markedet, og da med relativt lav tilgang på firma som vil gi anbud, reagerer med høyere pris. 
Tidsaspektet ved at det er gått veldig lang tid siden dette ble først planlagt, medvirker også på 
prisstigning generelt på varer som skal brukes under bygging. 
 
I tillegg har økte krav fra Statens vegvesen i rekkefølgekrav, gjort at etablering av en rundkjøring, gang- 
og sykkelveg for å nevne noe, medført en ekstra kostnad på vel MNOK 10 i prosjektet. I utgangspunktet 
vil dette legges på kostprisen på tomteareal, noe som igjen medfører økt selvkost. Fauske kommune er 
av den klare oppfatning av at det må jobbes opp mot Statens vegvesen for å kunne dekke inn noen av 
disse økte rekkefølgekrav.  
Fauske kommune er i prosess med initiativ mot Statens vegvesen, der problemstillingen tas frem. 
Kontakten har vært veldig positiv fra begge parters hold, og Fauske kommune håper på en positiv 
innstilling fra Statens vegvesen. 
 
Gjennom den lange prosessen er det gjort mange politiske vedtak, og konsekvensen av dette er at det er 
gjort betydelige grunnlagsinvesteringer, som oppkjøp av areal for å etablere nytt attraktivt næringsareal 
er gjort, avtaler vedrørende økt trafikksikkerhet er etablert for å sikre myke trafikanter, samt at hele 
dette området vil ligge meget sentralt i den videre utvikling av Fauske kommunes næringsareal. 
 
ISE har også gjort klar innførsel av infrastruktur til området med kraft, der også Fauske kommune har 
bidratt til anleggsbidrag for å få dette til, og for å klargjøre området. 
Disse kostnadene har vært nødvendig å ta undervegs for å sikre prosjektet, og vil da være nærmest tapt 
på kort sikt hvis prosjektet ikke realiseres. Det er selvsagt mulig å utsette realisering av prosjekt 
Terminalveien øst ut i tid, men det må da utlyses ny konkurranse for igangsetting. 
 
 
Finansiering: 
 
Teknisk driftsbygg og blålysbygg består av to delprosjekter. Det ene er kommunal infrastruktur som 
etableres for hele næringsområdet Terminalveien øst samt Teknisk driftsbygg som planlegges etablert 
på en av tomtene på næringsområdet. Saksfremlegget deler derfor opp prosjektet i to budsjetter. 

Kommunal infrastruktur planlegges finansiert gjennom salg av tomter på næringsområdet. Det er 
sannsynlig at Fauske kommune må delfinansiere prosjektet gjennom midlertidige låneopptak. 

Teknisk driftsbygg og blålysbygg planlegges finansiert gjennom låneopptak, VA-selvkost området og salg 
av kommunale eiendommer. 



For hele prosjektet under ett, Blålysbygg samt Terminalveien øst, vil det utarbeides en likviditets plan i 
tråd med markedsaktiviteter i forhold til salg av eiendommer undervegs i prosjektet. 

 
 
 
 

kOMMUNAL INFRASTRUKTUR 
 

· Prosjektkostnad på 49 MNOK planlegges finansiert gjennom: 
·  Salg av tomter:          49 MNOK eksklusive mva 

 

Teknisk driftsbygg og blålysbygg 
 

· Prosjektkostnad på 160 MNOK planlegges finansiert gjennom: 
· Selvkost VA:                              46,7 MNOK eksklusive mva 
· Prosjektreserver*:                    7,2 MNOK eksklusive mva 
· Inntekt salg eiendommer:          27,7 MNOK eksklusive mva 
· Inntekt tomtesalg:                    5,8 MNOK eksklusive mva 
· Netto låneopptak:                    72,6 MNOK eksklusive mva 

 

* Prosjektreserver på 9,0 MNOK omdisponeres fra prosjektet utvikling av Løkåsåsen, Valnesfjord. 

Selvkostområdet VA: 

Låneopptak gjennom VA selvkostområde har økt med 8 MNOK fra siste vedtak i mars 2018. Dette 
gjelder gjennomføring eksklusive opsjon. Vi har ikke fått kalkulert hva denne økningen vil utgjøre i økte 
gebyrer, men estimerer en økning i størrelsesorden 30-40 kr per år. 

 
Ved å innlemme opsjonsdel som innebefatter kaldgarasje VVA og grov bilvask vil økt låneopptak 
gjennom selvkostområdet VA øke med ca 12 MNOK i forhold til vedtaket i 2018. Tillegg i årsgebyr vil øke 
tilsvarende, grovt estimert 50-60 kr per år. Dette må gjøres en mer konkret vurdering på i Momentum – 
beregningsprogrammet for vann/avløpsgebyr. 

 
 
Bortfall av MVA-kompensasjon for leietaker ambulanse: 

Moms inklusive forventede tillegg er beregnet til ca 5 MNOK.  

Andel og lånekostnader for bortfall av momskompensasjon dekkes inn gjennom husleie til Ambulanse. 

Ved kostnadsreduksjoner i prosjektet kan dette også redusere momsbeløpet noe. 

 

Midlertidig likvide behov vil oppstå i utførelsesfasen. Men kostnaden dekkes inn når leieforholdet 
starter. 



 

Økonomiske oppsider 
 
Potensielle oppsider i prosjektet beregnes til ca 49 MNOK utover de prosjektkostnadene som er oppgitt. 
Det er grunn til å tro at en stor del av disse er reserver som kan benyttes til å betale ned låneopptak 
eller dekke inn midlertidige likvide behov. Vi anser at prosjektet har en profil hvor uforutsette kostnader 
kan minimeres gjennom potensielle kostnadsreduserende tiltak. 

 

Avsetning til forventede tillegg/usikkerhet er ca 16,9 MNOK i prosjektet, inkludert i prosjektkostnaden. I 
tillegg foreligger det et potensielt kostnadskutt i størrelsesorden inntil 16,5 MNOK. Totalt potensiale i 
kan da utgjøre 33,4 MNOK.  

Kostnadskutt innebefatter forenkling i utførelse og kutt av enkelte funksjoner i bygget der dette er 
mulig. Kostnadskutt må avklares ved kontrahering og detaljprosjektering, slik at vedtaket må ta stilling 
til om kostnadskutt skal gjennomføres før eventuell gjennomføring. 

 

Opsjon: Det er viktig å merke seg at opsjonsbygget er trukket ut av prosjektet og inngår ikke i 
prosjektkostnaden på 160 MNOK. Opsjonen innebefatter grovvaskeanlegg for kjøretøy og kaldgarasje til 
VVA-avdelingen. Kostnad 9,9 MNOK. Det er et stort ønske å realisere kaldgarasje til VVA-avdelingen og 
eventuelt en forenklet grov bilvask. 

 

1. Konsekvenser av å forkaste prosjektet 
 

Fauske Kommune har en utfordrende økonomisk situasjon og en investering av denne størrelsen kan 
virke vanskelig å gjennomføre. Det er derfor viktig å belyse konsekvensene av å forkaste prosjektet.  

Leietakere 

Nordlandssykehuset og ambulansetjenesten har uttalt at de trekker seg fra intensjonsavtalen hvis 
prosjektet ikke blir vedtatt i denne runden. Man mister da en leietaker til bygget og synergiene av 
samlokaliseringen med blant annet legevakt og brannstasjon, som var en viktig faktor. 

Lokaler 

Som nevnt innledningsvis i saksfremlegget, har levetiden på eksisterende lokaler til leietakerne utløpt og 
det vil være behov vesentlige oppgradering. Samtidig ser man at generelle bygningsmessige og tekniske 
oppgraderinger ikke er nok, da utformingen av byggene ikke er tilfredsstillende til dagens bruk. Dette vil 
medføre behov for investeringer i eksisterende bygningsmasse og med omfattende bygningsinngrep vil 
dette være kostnadsdrivende. 

FDVU-kostnader 

Ved etablering av nytt bygg antas det at kostnadene forbundet med drift- og vedlikehold av 
bygningsmassen vil reduseres. Dette spesielt knyttet til energiforbruket. Man må også se dette i 
sammenheng med samlokalisering og at drift- og vedlikehold for hver aktør vil bli billigere i et 
livsløpsperspektiv.  

 



Utviklingsområde Krokdalsmyra 

Hvis prosjektet ikke realiseres vil det oppstå usikkerhet til hva man skal gjøre med Krokdalsmyra. 
Nødvendig infrastruktur til øvrige tomter vil ikke etableres og således må man regne med en lavere 
salgspris. Selges hele planområdet ut, mister Fauske kommune kontrollen et vesentlig 
byutviklingsprosjekt. Videre vil etableringen av teknisk driftsbygg kunne fremskynde utviklingen av 
øvrige tomter. I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan utviklingen av øvrige tomter generere flere 
arbeidsplasser i Fauske Kommune, både på kort sikt i form av byggearbeider og lang sikt i form av 
nyetableringer på de øvrige tomtene.  

 

Teknisk driftsbygg og blålysbygg med tilhørende kommunal infrastruktur har en svært sentral rolle i 
videre samfunnsutvikling i Fauske kommune. Foruten at det er umiddelbare behov for oppgradering av 
eksisterende bygningsmasse for aktuelle enheter som skal inn i nytt samlokaliseringsbygg vil dette også 
generere nye muligheter for utvikling av næring både på Krokdalsmyra, men også viktig utvikling av 
sentrum. Krokdalsmyra er også et svært strategisk knutepunkt innen distribusjon. 

 

Prosjektet har en klar kommersiell strategi som må gå parallelt med byggeprosessen. Det er et stort 
prosjekt som legger til grunn en stor del selvfinansiering. Det er viktig å styre planlagte aktiviteter opp 
mot kontantstrøm og den likvide situasjonen til Fauske kommune. En god gjennomføring gir et godt 
økonomisk scenario i tidlig fase av prosjektet. I tillegg er det rom for gode oppsider når ny 
kommunedelplan, samt prosjektet med sentrumsutvikling begynner å ta form med nye Fauske på kartet. 

Det vil, etter utbygging av Blålysbygget, være 5 ledige næringstomter i et svært attraktivt 
næringsområde med meget strategisk plassering. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Etablering av nytt "Teknisk/Blålysbygg" for Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.03.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på valgte 
kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 

Låneopptak: Selvkost VA 43 434 927 Eksklusive mva 

 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. Da vi vet 
at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har vi gjort en avsetning 
for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av midler til forventede tilleggs- og 
lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at kostnadsrammen for prosjektet kan 
settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan benyttes til 
å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på valgte 
kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 

Låneopptak: Selvkost VA 43 434 927 Eksklusive mva 



 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. Da vi vet 
at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har vi gjort en avsetning 
for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av midler til forventede tilleggs- og 
lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at kostnadsrammen for prosjektet kan 
settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan benyttes til 
å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
Behandling: 

Kommunalsjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 021/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på valgte 
kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 

Låneopptak: Selvkost VA 43 434 927 Eksklusive mva 

 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. Da vi vet 
at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har vi gjort en avsetning 
for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av midler til forventede tilleggs- og 
lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at kostnadsrammen for prosjektet kan 
settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan benyttes til 
å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  



 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
Behandling: 

Kommunalsjef orienterte. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 022/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på valgte 
kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 

Låneopptak: Selvkost VA 43 434 927 Eksklusive mva 

 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. Da vi vet 
at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har vi gjort en avsetning 
for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av midler til forventede tilleggs- og 
lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at kostnadsrammen for prosjektet kan 
settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan benyttes til 
å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  

 
Vedlegg: 

05.03.2018 A.45.02 Fasade Nord og Vest 1375228 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Arealer nybygg 1375229 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Gebyrer selvkost VA 1375230 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Kart enheter 1375231 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Kontantstrøm 1 1375232 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Kontantstrøm 2 1375233 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - LCC Desentralisert modell 1375234 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - LCC Nybygg sentralisert modell 1375235 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Organisasjonskart 1375236 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Rapport Trafikkanalyse Terminalveien øst 1375237 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Tilstandsgrad eksisterende 
bygningsmasse_mars 2018 

1375238 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg Fauske - Felles brukergruppe medvirkning 
sign 

1375239 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg Fauske - Preliminær 
fremdriftsplan_Saksfremlegg_010318 

1375240 

05.03.2018 A.10.01 Situasjonsplan 1375241 



05.03.2018 A.20.01 Plan 1. Etasje 1375242 

05.03.2018 A.20.02 Plan 2. Etasje 1375243 

05.03.2018 A.20.08 1. etasje med arealer pr. avdeling 1375244 

05.03.2018 A.20.09 2. etasje med arealer pr. avdeling 1375245 

05.03.2018 A.40.01 Snitt A og B 1375246 

05.03.2018 A.45.01 Fasade Sør og Øst 1375247 

06.03.2018 Saksunderlag og analyser Teknisk driftsbygg og blålysbygg _ 05 03 18 1375321 

 

Sammendrag: 
Teknisk driftsbygg/Blålysbygg, har vært gjenstand for et betydelig arbeide med utredninger og analyser 
både med hensyn på økonomi, samt de synergier som ligger i samlokalisering i ett og samme bygg. 
Saken var først tatt opp i 2015 og vedtatt, ny sak var oppe til behandling i juni 2016. Saken ble da 
vedtatt på nytt og arbeidet gikk over fra skisseprosjekt til å bli et forprosjekt. 
Forprosjektet har tatt en detaljert gjennomgang med alle brukere og etater som er ment inn i et nytt 
bygg, samt ivaretar de funksjoner som er sett opp mot dagens krav og forskrifter. 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Det er gjennomført et grundig og godt arbeid med å få verifisert brukerareal samt ført gode og  store 
medvirkningsprosesser.  
Prosjektet har valgt å endre geografisk plassering av teknisk driftsbygg og blålysbygg. Etter 
tomtevurdering i samspill med offentlige etater, brukergruppene og administrasjonen har man valgt en 
av kommunens egne tomter ved Terminalveien øst på Krokdalsmyra. 
Det forutsettes at ny områderegulering av Terminalveien øst blir vedtatt. Saken har ikke blitt lagt fram i 
planutvalget på bakgrunn av pågående høringsfrister, men ut fra de tilbakemeldinger vi har fått fra 
Fylkesmannen og Statens vegvesen er det ingen innsigelser vedrørende høringssak – revidert forslag 
områdeplan Terminalveien øst.   
 
 
Økonomi 
 

Prosjektkostnad (P50) 118 958 963 Eksklusive mva  

Herav forventede tillegg og 
lønns-/prisjustering 

14 420 085 Eksklusive mva 

Herav ekstra avsetninger til 
grunn/fundament 

9 293 400 Eksklusive mva 

  
Ny kalkulering av prosjektet viser en reduksjon fra 131 Mkr eksklusive mva (2014 kroner) til 119 Mkr. 
Bakgrunnen er i hovedsak knyttet til å bygge på egen tomt med forenklet infrastruktur, samt reduksjon 
av det totale arealbehovet.  
  
Da Fauske kommune er inne i en strategisk fase med flere rasjonaliseringsprosjekter har vi lagt frem et 
nedbetalingsscenario hvor man gjennom de 16 første årene kan drive investeringen kostnadsfritt. 
Det er også utarbeidet tidligere en bedriftsøkonomisk analyse hvor det ble bestilt en gjennomgang av de 
økonomiske effektene ved å samle alle kommunens tekniske etater og «blålysetater» i et felles 
driftsbygg. Alternativene som ble utredet var å beholde dagens løsninger, og nytt felles driftsbygg. 
Analysen la til grunn en rekke vurderingsfaktorer, hvorav samtlige konkluderte med positive effekter for 
et nytt felles driftsbygg og blålysbygg. Å beholde dagens løsninger konkluderte da med utelukkende 
negative effekter. 



Med bakgrunn i «Plan for strategisk arealforvaltning», prosjektgruppens arbeid, og den 
bedriftsøkonomiske analysen, la rådmannen frem en sak med innstilling for formannskapet og 
kommunestyret juni 2016. 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 
«VEDTAK: 

· Arbeid med et felles driftsbygg videreføres. Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet 
inntil 131 mill. 2014 kroner, inklusive tomte- og prosjekteringskostnader.  

· Formannskap og kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge frem i 
egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering. 

· Sørfold og Saltdal kommuner inviteres til å delta i arbeidet med å realisere et felles 
«blålysbygg». Rådmannen foretar organiseringen og har ansvaret for samarbeidet mellom de 
nevnte kommuner.» 

 
 
 
 
Interkommunalt legevaktsamarbeid Fauske, Saltdal og Sørfold 
 
Forhandlingene mellom de tre deltakerkommunene er avsluttet og har som mål å ha på plass et 
interkommunalt legevaktsamarbeid innen 1.mai 2018. 
Saltdal kommunestyre og Sørfold kommunestyre har politisk vedtatt ett samarbeid, det skal også 
politisk behandles i Fauske kommune. Fauske kommune blir da vertskommune. 
 
Interkommunalt samarbeid brann 
 
Dagens situasjon med hensyn på brann er at både feier- og brannstyrken er samlet på Fauske, og 
plassert sammen på brannstasjonen. Det er i dag et utstrakt samarbeid på feiertjenesten på flere av de 
omkringliggende kommunene, blant annet Saltdal, Sørfold, Hamarøy og Steigen for å nevne noen. Det 
bør ses på om fordelingen av kostnader med å være vertskommune er riktig fordelt, dette har ikke vært 
mulig å få konkretisert videre i denne saken. 
Det har også vært diskutert en videre etablering av av en større enhet i indre Salten der også 
nærliggende kommuner har sin brannstasjon. Dette må løftes videre til eierkommunene hvorvidt en slik 
ordning skal etableres, og i dette ligger det da en mulighet for kasernering av brannmannskap. 
Prosjektet har tatt hensyn til at dette kan skje i fremtiden ved at det er utvidelsesmuligheter. 
 
Samlokalisering Politi 
 
Det er rettet forespørsel på et tidligere tidspunkt til Politiet om det var interessant å samlokaliseres med 
de andre «blålys» etater. Tilbakemeldingen har vært at det ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt, da 
Politiets leieavtale der de er i dag ennå har mange års varighet før utløp. 
Prosjektet har likevel tatt med i betraktningen at en slik mulig utvidelse kan skje. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Fauske kommune har over år hatt behov for regulering av egne definerte områder for utvikling og 
klargjøring både til industri og forretningsformål. Det er ingen tvil om at Fauske kommune står overfor 
en meget viktig strategisk periode for å kunne videreutvikle kommunen, herav nevnes spennende 
prosjekt som «Ny by – ny E6» som er i startgropa. På samme tid jobbes det nå for å se utviklingen av 



infrastruktur i forhold til både næringsutvikling, men også i form av byromstenking og fortetting. 
Fauskes strategiske plassering i forhold til infrastruktur, er viktig sett i forhold til å kunne posisjonere seg 
i regionen for øvrig. 
 
Fauske by har en unik bystruktur, og med sin orientering mot havet vil det levnes liten tvil om at i det 
kommende tiår vil det skje en urbanisering i samfunnet som krever en tilpasset arealdelplan for å 
imøtekomme utviklingen.  
Fauske har en geografisk plassering og en strandpromenade som innbyr til bypuls i ypperste klasse. 
Avhending av eiendommene i Sjøgata 52/54 vil være en betydelig bidragsyter for prosjektet «Ny E6 - Ny 
by». 
Utfordringer med at tungtransport i dag loses gjennom sentrum, brøyteutstyr/biler/maskiner har tilhold 
i sentrum, samt at utrykning av brannstyrken også skjer i kjernen av Fauske, bidrar til at man har et 
større risikobilde i form av ulykker knyttet til dette. Det å få plassert disse mer strategisk riktig er et 
viktig mål for sikkerhet, og også videre utvikling av de mest attraktive områdene i bykjernen for utvikling 
av handel, næring og fortetting. 
 
 
 
Valg av entrepriseform 
 
Ved valg av entrepriseform må en ta i betraktning hvilken kunnskap og kompetanse byggherren innehar, 
og hvilke administrative ressurser som er tilgjengelig. Dette gjelder både i prosjekterings- og 
gjennomføringsfasen. Med påvirkningsmulighet og ansvar følger også risiko. Det er derfor vurdert 
hvilken risiko byggherren ønsker å ta på seg opp mot grad av påvirkningsmulighet. I risiko ligger både en 
mulig gevinst, og også en mulig nedside med tanke på endringsarbeider og fremdrift.  
Administrasjonen har, basert på egne erfaringer på Vestmyra skole og Valnesfjord skole, vurdert at en 
NS 8407 – Totalentreprise, vil være hensiktsmessig entrepriseform på bakgrunn av denne type og 
størrelse på bygg og for å minimere økonomisk risiko for Fauske kommune. For å ivareta nødvendige 
behov av bygningsmessige detaljer og teknisk infrastruktur bør et «beskrevet» romfunksjonsprogram fra 
brukerne ligge til grunn.  
 
Forenklet alternativanalyse: 
 
Vi har gjort en enkel simulering av aktuelle scenarier om man skulle velge en desentralisert modell ut fra 
dagens situasjon.  
 
Alternativ 0 – Desentralisert modell 
 
En direkte oppgradering av dagens bygningsmasse er ikke et alternativ. Dagens arealer tilfredsstiller ikke 
nødvendige minimum arealbehov og funksjoner sett i lys av lov- og forskriftskrav, noe som igjen vil 
utløse behov for tilbygg. 
 
Alternativ 1.0 – Desentralisert modell 
 
En oppgradering av dagens bygningsmasse vil i realiteten bety å rive eksisterende og bygge nytt i 
henhold til nødvendig arealbehov. Vi benytter sentralisert modell som referanse og dette vil medføre et 
økt arealbehov på bakgrunn av at en desentralisering ikke får samlokaliseringsgevinsten av fellesarealer. 
En slik modell vil også medføre behov for midlertidige lokaler i utførelsesfasen. Økte arealer vil igjen øke 
FDV kostnadene, samt man oppnår ikke samme driftsoptimalisering.  
 
Alternativ 2.0 – Sentralisert modell 
 



Foreslått alternativ for teknisk driftsbygg og blålysbygg, samlokalisert modell. En slik modell vil eliminere 
behov for midlertidige lokaler da man kan flytte direkte fra eksisterende bygg og inn i nytt. Man oppnår 
en samlokaliseringsgevinst i form av fordeling av fellesarealer. Man oppnår en markant 
driftsoptimalisering med et stort potensiale for FDV gevinster. 
 
Forenklet alternativanalyse mellom Alt 1.0 og Alt 2.0: 
  

1.0 Desentralisert modell INKL mva 

01 - 11 Prosjektkostnad (P50) 170 910 068  

FDVU 66 Mkr 

  
· Arealer 4101 BTA bygg (økt arealbehov for bortfall av samlokaliseringsgevinst) 
· Avhending tilgjengelige kommunale tomter 6, 27 mkr (Krokdalsmyra (300/m2)) 
· Leie av midlertidige lokaler i byggeperioden 1,5 mkr (moderat leie for 1 år lagt inn) 
· FDVU arealdrevet samt justert for driftspotensiale (renhold og drift justert med en 

rasjonaliseringsfaktor på 2 som er moderat) 
 
  

2.0 Sentralisert modell INKL mva 

 
01 - 11 Prosjektkostnad (P50) 

 
144 402 845  

FDVU 49 Mkr 

  
· Arealer: 3692 BTA bygg 
· Avhending tilgjengelige kommunale tomter: 27,65 mkr 
· FDVU arealdrevet samt justert for driftspotensiale 

 
 
Beregningen viser helt tydelig at en desentralisert modell vil være langt mer kostnadsdrivende enn en 
sentralisert modell. Det er i hovedsak huskostnadene som er prisdrivende på bakgrunn av arealene. 
Man har vært relativt moderate i beregningene og en fullskala analyse vil trolig gi ytterligere utslag i 
kostnadene i favør sentralisert modell. For årlig kostnad henvises det til eget dokument «Teknisk 
driftsbygg og blålysbygg – kontantstrøm 2» 
  
Videre er tilstandsgraden av dagens bygningsmasse i en kritisk fase hvor FDV kostnader vil øke markant i 
tiden som kommer. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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AREALBEREGNING NYTT FELLES BYGG, ALT-1

Brann Ambulanse Legevakt Sivilforsvaret FK-VVA FK-Vedl.hold FK-Drift FK-P&I FK-Renhold TOT EID LEID

Eierforhold E E E E E E E E E 100 % 0 %

BTA: Adm/gard/Felles 222,3 246,3 378,8 49,4 363,8 13,0 1343 1343

BTA: Gar varm 330,6 146,2 37,5 681,2 18,3 1306 1306

BTA: Gar halvklimatisk 175,7 187,5 59 685 685

BTA: Gar kald 357,5 358 358

BTA: TOT BYGG 728,6 392,5 416,3 236,9 1461,5 31,3 3691 3691 0

Leietakerandel 20 % 11 % 11 % 6 % 40 % 1 % 100 %

UMA: UTEAREALER 1543 482 269 241 3550 6327 6327 0

69,0

92,6

424,0

241

262,4

11 %
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Fauske Eiendom KF 
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Att.: Trond Heimtun og Jan Roger Hegli, HR Prosjekt AS    17. januar 2020 

 
SAK: Verdivurdering eiendom- oppdatering 

 
Jeg viser til dialog samt befaring vedr. verdivurdering av eiendommene i Eiaveien, gnr. 103, bnr. 491, 
og Sjøgata 52, gnr. 103, bnr. 11. 
 
Vi har på bakgrunn av tilsendte opplysninger, tegninger, samt befaring, vurdert eiendommenes 
markedsverdi ved et fritt salg. Vi har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon 
mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. 
 
Eiendommens verdi er en funksjon av anvendelse, attraktivitet, og den kontantstrøm som kommer fra 
leieinntektene fratrukket eierkostnader. Sistnevnte spesielt for næringseiendom. Risiko ved leietakere, 
markedssituasjon, herunder ledighet i eiendommen og i området, standard, funksjonalitet og 
beliggenhet er andre faktorer som tas i betraktning ved verdivurderingen. Vurderingen er gjort under 
forutsetning av fornuftig utnyttelse, etablert infrastruktur og alternativ anvendelse, og at eiendommene 
kan reguleres for å maksimere prisen ut i fra etterspørsel og bruk. 
 
Vår vurdering av markedsverdien for eiendommen er gjort på bakgrunn av den kompetanse Nord-
Megler AS har med omsetning og utleie av næringseiendom i Bodø, Salten og Nord Norge. 
 

Beskrivelse og Prisvurdering 
 
Sjøgata 52  
 
Eiendommen har en unik beliggenhet med nærhet til sjøen, utsikt og strandpromenade. Et kombinert 
nærings- og leilighetsbygg kan være en attraktiv kombinasjon.  Kommunen bør selv gjennomføre en 
regulering av eiendommen til ønsket type bebyggelse og volum, alt. legge klare føringer for hva 
rammen/begrensning vil være. Ved at reguleringsrisikoen er fjernet vil en kjøper være tryggere på 
utbyggingspotensialet og sitt regnestykke fon sin investering. Vi har lagt til grunn en utnyttelsesgrad 
BYApå minimum 80 % og byggehøyde 21,5 m. Jo mer volum som tillates bebygd, jo høyere pris kan 
forventes. 
 
Eiendommen har et areal på ca. 4,75 dekar. Ser av plankart er arealet oppgitt til 5,2 dekar. 
Vi har ikke tillagt selve bygninger noe verdi da de må rives ved en utbygging. Det som evt. er av verdi 
oppveies av rivekostnadene. Evt. forurensning i grunn, og tiltak her, vil komme som fradrag i 
vurderingen. 
  
Vi vurderer eiendom til en grunnpris på ca. kr. 2000 pr. m², eller ca. kr. 9,5 – 10. mill.  
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Eiendommen ligger nært rv. Storgata/E 6 og rv. 80 mot Bodø. Tekniske krav og konsekvenser i f. m. 
evt. bruksendringer og bygningsmassen er ikke vurdert. 
 
Eiaveien 7 A, 7 B, 7 C 
 
Eiendommen, Eiaveien 7 A, B og C, gnr. 103, bnr. 491 er vanskelig å vurdere. Hvis reguleringsplanen 
sier en utnyttelsesgrad på 35 % (eller 40 % inkludert parkeringsareal) og mønehøyde på 8,50 meter, 
bør tomten kunne få plass til mange boliger. 
 
Når man ser områdene rundt, er det i hovedsak småhusbebyggelse med enebolig og vertikaldelte 
boliger. Beliggenheten må regnes som svært attraktiv med sin umiddelbare nærhet til barnehager, 
skoler og mange arbeidsplasser. Fauske har ikke vært noe «pressområde», og boligprisene er derfor 
relativt gunstige. Tilbudet av nye prosjekter har i de senere år vært begrenset, spesielt på enebolig og 
2-mannsboliger. Det kan man igjen se på at betalingsvilligheten kan være mer enn 2 ganger større for 
nye boliger, enn brukte.  
 
Vi registrerer etterspørselen etter selveiertomter, hvor kjøperne har muligheter for egeninnsats er stor. 
Når det gjelder Eiaveien 7 A, 7 B, 7 C som på over 28 mål, og vil vi anbefale å regulere området og 
utnyttelse med boligtype, størrelser, BYA, og vurdere å dele opp eiendommene, og selge noe som 
selvbyggertomter og noe som mindre leilighetsbygg. Ja mer som er ferdig regulert, mindre usikkerhet 
og enklere produkt å selge. 
 
Vi antar at tomtekost pr. bolig bør ligge rundt kr 350.000 - 450.000,-. Graden av opparbeidelse av 
infrastruktur, adkomstveier, vann/avløp og klargjøring og fordelingen av disse kostnadene på 
tilgjengelige tomter, kan øke denne prisen. Ved tomter på ca. 700 m² inkl. andel adkomstveier, vil man 
kunne få ca. 40 tomter til en pris på totalt kr. 14 – 18. mill. Hvis deler av arealet benyttes til mindre 
leilighetsbygg vil prisen kunne økes. 
 
Ovennevnte prisantydninger er beheftet med stor usikkerhet, og vil kunne bli mer nøyaktig ved 
tydeligere rammebetingelser og plangrunnlag. 
 
”Meglers verdivurdering” er meglers vurdering av brutto prisnivå for eiendommene i dagens marked, 
og må ikke oppfattes som verken minimums- eller maksimumspris. Ovennevnte prisantydning er også 
under forutsetning av villig kjøper/selger. Vurderingen er basert på skjønn på verdsettelsestidspunktet 
og er ikke en fasit på fremtidig verdiutvikling. 
 
Vi håper vurderingen svarer til deres forventninger. Dersom det er spørsmål til ovennevnte, er det bare 
å ta kontakt 
 
Med vennlig hilsen 

Nord-Megler AS 

 
Martin Tjærandsen     
Eiendomsmegler MNEF, Partner   
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Fauske Kommune 
Fauske Eiendom KF 
8201 Fauske 
Att.: Trond Heimtun og Jan Roger Hegli, HR Prosjekt AS    20. januar 2020 

 
SAK: Verdivurdering eiendom Terminalveien Øst 
 
Jeg viser til dialog vedr. verdivurdering av og marked for utviklingsområde Terminalveien Øst, som 
omfatter flere teiger, bl. a. og deler av gnr. 103, bnr. 2, 103 med flere, se plankart under. 
 
Vi har på bakgrunn av tilsendte opplysninger, tegninger, samt befaring, vurdert eiendommenes 
markedsverdi ved et fritt salg, betinget investering i nødvendig infrastruktur. Vi har ikke foretatt noen 
verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at 
informasjonen er korrekt. 
 
Områdets verdi er en funksjon av anvendelse, attraktivitet, og den kontantstrøm som kommer fra 
eiendommene i området, antatt aktivitet og kostnadsnivå, leieinntektene som kan skapes fratrukket 
eierkostnader. Sistnevnte spesielt for næringseiendom. Markedssituasjon, herunder ledighet i 
eiendommen og i området, standard, funksjonalitet og beliggenhet er andre faktorer som tas i 
betraktning ved verdivurderingen. Vurderingen er gjort under forutsetning av fornuftig utnyttelse, 
etablert infrastruktur og alternativ anvendelse, og at eiendommene kan reguleres for å maksimere 
prisen ut i fra etterspørsel og bruk. 
 
Vår vurdering av markedsverdien for eiendommen er gjort på bakgrunn av den kompetanse Nord-
Megler AS har med omsetning og utleie av næringseiendom i Bodø, Salten og Nord Norge. 
 

Beskrivelse og Prisvurdering 
 
Tomtearealene fremstår som ubebygd områder og kan relativt raskt opparbeides til ønsket formål. 
Det er planer for å etablere en ny trase for RV 80 og E 6 utenom Fauske sentrum i nær tilknytning til 
dette området. Tomtene fremstår som småkupert og som naturtomt. 
 
Område til kombinert kontor, forretning og industri, F/K/T/I. Forretningsvirksomheten er ikke avgrenset 
til bestemte typer virksomhet eller vareslag. Bygninger antas kan føres opp med maks. mønehøyde 11 
m over gjennomsnittlig planert terreng, som er gjengs i området. Takvinkelen kan være 0 - 25 °. 
Bebygde areal (BYA) er satt til 65%. 
Det skal på egen grunn være opparbeidet oppstillingsplasser for bil i et antall som tilfredsstiller 
parkeringsvedtektene for Fauske kommune. 
Det antas at det ikke tillates etablert virksomheter som vil være til vesentlig ulempe ved støv, støy og 
andre forurensninger eller trafikk. 
Det tillates heller ikke etablert virksomhet som kan medføre forurensning som vil være til skade for 
annen næringsvirksomhet i området. 
 
Se skisse: 
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Fauske ligger sentralt langs E6 og god veiforbindelse til Bodø over RV 80. 
Fauske har jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og Oslo og en velfungerende intermodal 
godsterminal for omlasting mellom tog og bil. Posten Norge/Bring har også en pakke sorteringssentral 
på Fauske. På Finneid har kommunen en dypvannskai og det er sjøveisforbindelse via Saltstraumen 
til resten av landet, Europa og verden. Det er kort vei (ca. 55 km) fra Fauske til Bodø lufthavn. Det 
vurderes ny E6 utenom sentrum, og som legges øst for dette området som da vil bli meget attraktivt. 
 

Fauske kommune planlegger å etablere kommunal infrastruktur for området som: 

 Rundkjøring 

 Vei inn til nytt planområde (avsluttes etter andre innkjøring mot nord) 

 Gang og sykkelveier  

 Busslommer 

 Gatebelysning 

 Elkraft og fiber. Etableres 2 stk trafoer på området koblet i sløyfe (1 på hver side av 
planområdet i sør og nord). 

 Etablering av avløp og spillvann inklusive pumpestasjon med kapasitet for hele området. 

 Etablering av overvann hovedledning med kapasitet for hele området. 
 

Påkobling ved innkjøring til alle tomter. Tomtene leveres som råtomter med myr og må opparbeides 

av hver enkelt kjøper. 
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Salgbare arealer er oppgitt som følger: 

Tomt Fordelingsnøkkel Størrelse 

F/K/I-1 19,67% 14,4 daa. 

F/K/T-2 13,25% 9,7 daa. 

F/K/I-4 17,62% 12,9 daa. 

F/K/I-3 24,18% 17,7 daa. 

F/K/I-2 25,41% 18,6 daa. 

SUM 100 % 73,3 daa.  

 

 
Nord-Megler AS har hatt oppdrag på salg av tomter i umiddelbar nærhet, og det er gjort takster for 
tomter av tilsvarende standard. Tomtene vurderes som attraktiv i dagens marked. Sammenlignet med 
tomtepriser ellers i Salten, så ligger prisene i Bodø uforholdsmessig høyt pga. mangel på tomter. Det 
forventes at prisene her vil normalisere seg når arealene fra Ny by – ny flyplass kommer på markedet. 
Innover mot Fauske faller prisene pga. økt tilgjengelighet, og f. eks. i Vikan ved Tverlandet lå prisen 
rundt kr. 700 pr. kvm på ikke eller lite opparbeidet tomt. 
 
Videre i Fauske har det vært tilbudt tomter fra kr. 100-200 og oppover, litt avhengig av beliggenhet og 
tilstand. En kjøper av tomten vil måtte bruke ressurser på utskifting og tilførsel av masser for å få en 
byggeklar tomt. Dette betyr at reel tomtekostnad vil bli høyere enn regnestykket under. For kommunen 
vil det være av stor verdi å få ny aktivitet til området, og man vil få tilbake for investeringen som gjøres, 
over tid. 
 
Terminalveien Øst vil ha en attraktiv beliggenhet, med nærhet til E6 og kjøpesenter, byggevare-
butikker, og logistikk/lageraktivitet. Det er betydelig transportaktivitet nord-sør i landsdelen, samt 
nærhet til jernbane er viktig.  
 
Vi vurderer eiendommen/tomteområdet til en grunnpris på ca. kr. 300 pr. kvm, som råtomt. I tillegg vil 
tomtene bli belastet med anleggsbidrag for opparbeidelse av adkomst, strøm og VA, se over, med ca. 
kr. 700 pr. kvm, totalt gir det en markedspris på kr. 1000 pr. kvm.  
 
Det kan tenkes at tomtene nærmest Terminalveien kan oppnå en høyere pris pr. kvm enn de som 
ligger lenger bak. 
 
Tekniske krav og konsekvenser i f. m. evt. bruks- og reguleringsendringer er ikke vurdert. Ovennevnte 
prisantydninger er beheftet med stor usikkerhet, og vil kunne bli mer nøyaktig ved tydeligere 
rammebetingelser og plangrunnlag. 
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”Meglers verdivurdering” er meglers vurdering av brutto prisnivå for eiendommenei dagens marked,
og må ikke oppfattes som verken minimums- eller maksimumspris. Ovennevnte prisantydning er også
under forutsetning av villig kjøper/selger. Vurderingen er basert på skjønn på verdsettelsestidspunktet
og er ikke en fasit på fremtidig verdiutvikling.

Vi håper vurderingen svarer til deres forventninger. Dersom det er spørsmål til ovennevnte, er det bare
å ta kontakt

Med vennlig hilsen
Nord-Megler AS

Martin Tjærandsen
Eiendomsmegler MNEF, Partner
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1 Innledning 
1.1 Kort beskrivelse av prosessen 

fra siste vedtak til utlysning av 
konkurranse for totalentreprise 

 

Etter vedtaket den 22.03.2018 var bestillingen fra Fauske kommune at man ønsket å sette 
spaden i jorden raskest mulig og komme i gang med den kommunale infrastrukturen. Videre 
kontrahere totalentreprenør for selve bygget. 

Det ble straks gjort avrop på rammeavtale med COWI på vei, vann, avløp og elkraft for 
prosjektering og utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse på grunnarbeid. Det ble 
også iverksatt anskaffelse av prosjekteringsgruppe på bygg og Sweco ble kontrahert i august 
2018 til dette formålet. 

Det ble gjennomført forprosjektering med særmøter/brukermedvirkning for utarbeidelse av 
endelige planskisser og kravspesifikasjon for anskaffelse for bygg. I oktober 2018 var stort 
sett alle kravspesifikasjoner ferdig for utlysning. Det ble imidlertid besluttet å utlyse 
konkurransen som en samlet totalentreprise for kommunal infrastruktur og bygg basert på 
juridiske innspill og kravspesifikasjoner ble tilpasset dette. 

Under forprosjekteringen økte det totale arealomfanget for bygget på bakgrunn av 
detaljering av arealbehovene fra brukere og krav til universell utforming.  

Første gangs utlysning av totalentreprise ble gjort i mars 2019. Denne utlysningen ble avlyst 
i mai 2019 da man ikke kom i mål med endelige tilbud i konkurransen.  

På bakgrunn av avlysning av anskaffelse ble det besluttet at kravspesifikasjon og 
entrepriseform måtte vurderes på nytt. Det ble besluttet å dele inn totalentreprisen med 3 
delkontrakter. Dette med bakgrunn i å redusere risiko for tilbydere, samt å åpne opp for flere 
tilbydere. 

Ny utlysning ble gjennomført i august 2019 og konkurransen er gjennomført med tildeling 
av aktuelle delkontrakter. 

 

1.2 Tidligere vedtatt 
kostnadsramme 

Den tidligere rammen for Teknisk driftsbygg og blålysbygg var 119 mNOK eks. mva. Denne 
kostnaden ble beregnet ut fra et samlet areal (BTA) for bygget på 3.586 m2. Tabell b viser en 
oppsummering av finansieringsformen for bygget, slik det var tenkt etter skisseprosjektet i 
2018.  
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Selvkost VVA 43.434.927 NOK 
Inntekter tomtesalg (ikke planområdet) 27.650.000 NOK 
Låneopptak  47.874.036 NOK 
Total 118.958.963 NOK 

Tabell a - Investeringsramme 2018 
 
 

1.3 Oppsummering tidligere 
saksfremlegg 

1.3.1 Trender 
Trenden i samfunnet med interkommunalt samarbeid initierer behov for en mer strategisk 
arealforvaltning, dette tvinger fram nye samlokaliseringsformer sett i et økonomisk og 
miljømessig perspektiv. Flere og flere såkalte samlokaliseringsbygg bygges i Norge. 
 
Prosjekt «Teknisk driftsbygg og blålysbygg på Fauske» er et unikt prosjekt i sitt slag da 
administrasjonen har jobbet frem en modell med mange flere brukergrupper under samme 
tak enn vanlig, hele 9 etater og avdelinger. Og dermed et større potensial til 
samlokaliseringsgevinst. 
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1.3.2 Tilstandsgrad dagens 
bygningsmasse 

Det er gjennomført en overordnet tilstandsvurdering av bygg, teknisk anlegg og 
funksjonalitet for å visualisere status og hvor man er i livsløpet for bygningsmassen. 
Generelt vurderes alle bygninger til en tilstandsgrad som er kritisk, dette verifiserer de 
tidligere beslutninger i kommunestyret for bygg av nytt teknisk driftsbygg og blålysbygg. 
 

 

 

For legevakt er situasjonen at bygget i seg selv er tilfredsstillende byggteknisk, men layout 
og funksjonalitet er ikke tilfredsstillende. Blant annet kan nevnes felles toalett med 
pasienter, ikke tilfredsstillende sikkerhet for personal om situasjoner oppstår med pasienter, 
om midterste akuttstue er opptatt må man ut av bygget for å komme inn på andre rom, 
mottak ambulanse ikke tilfredsstillende osv. 
 

1.3.3 FDV kostnader (Forvaltning, Drift, 
Vedlikehold) 

Dagens bygningsmasse tilfredsstiller ikke «Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene». Både når det gjelder strømforbruk og bruk av fyringsolje. 
Ny kommunedelplan for Fauske: klima og energi, som planlegges lagt fram for 
kommunestyret i Fauske i desember 2018 vil et nytt samlokalisert bygg vil være i tråd med 
kommende planprogram.  
Et nybyggalternativ vil gi en energigevinst på 55% basert på nye energikrav ref TEK17, noe 
som tilsvarer en bespart energikostnad på ca 9,9 millioner kroner gjennom livsløpet. 
Beregnet på dagens situasjon opp mot nytt bygg.  
En samlokalisering vil også legge til rette for en mer rasjonell drift og dermed et potensial 
for mer fremtidsrettede administrasjon. 
 

1.3.4 Brukergruppene/leietakere 
Det har vært gjennomført en prosess med stor brukermedvirkning. Dette for å skape et 
funksjonelt bygg for samspill, men også for å tilrettelegge for en fremtidig effektivisering av 
administrasjon av alle funksjoner.  
 
Brukergruppene er svært tydelige på at dagens situasjon ikke er akseptabel på bakgrunn av 
de forhold enkelte av brukergruppene driver under. 
  
Et moment som er viktig å merke seg er at Nordlandssykehuset og ambulansetjenesten som 
signerte en intensjonsavtale for samlokalisering i 2014 trekker seg fra prosjektet om ikke 

Brann   

Sjøgata 54

Ambulanse  

Eiaveien 7B

Legevakt 

Helsetunet 1

Sivilforsvaret 

Follaveien 91

FK-VVA 

Sjøgata 54

FK-VVA  

Vikaveien 62 

FK-Vedl.hold 
Håndtverksv 4

FK-Drift 
Håndtverksv 4

FK-P&I 

Sjøgata 52A

FK-Renhold 

Torggata 11

Alder bygg 1978 1952 2003 1978 1977 1977 1978 1953

Alder tekn anlegg 1978 1998 2003 1978 1977 1977 1978 1953

Tilstandsgrad Byggtekn TG 2,5 TG 2,0 TG 1,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5

Tilstandsgrad Funksjon TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5
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prosjektet blir vedtatt realisert. Dette er svært uheldig ut fra foreliggende interkommunal 
samarbeidsavtale for Legevakttjenesten mellom Sørfold, Saltdal og Fauske, med Fauske som 
vertskommune. Det er viktig å merke seg at Ambulansetjenesten  
 
Denne type organisering av etater vil også imøtekomme forskrifter som påvirker en bedring 
av sikkerhet for innbyggerne, men også de ansatte selv. For akutte uttrykninger for 
ambulanse er det et mål om at 75% av uttrykningene skal ha med legevaktslege i henhold til 
NOU2015-Først og fremst. I dag er dette vanskelig å gjennomføre på bakgrunn av 
lokalisering. 
I dag mangler det i tillegg fasiliteter som ivaretar HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) for flere av 
de ansatte og spesielt innføring av rene og urene soner og garderobefunksjoner har vært 
viktig ved utforming av nytt bygg. 
 

1.3.5 Utvikling 
Fauske står ovenfor en meget strategisk periode for utvikling av kommunen, infrastruktur 
næringsutvikling og fortetting. Også sett i forhold til å posisjonere seg i regionen for øvrig.  
 
Fauske by har en unik bystruktur. I det kommende tiår vil det skje en urbanisering i 
samfunnet som krever en tilpasset arealdelplan for å imøtekomme utviklingen. Fauske har 
en geografisk plassering og en strandpromenade som innbyr til bypuls i ypperste klasse. 
Avhending av eiendommene i Sjøgata 52/54 vil være en betydelig bidragsyter for prosjektet 
«Ny E6 - Ny by». 
 
Det er også i overensstemmelse om at utrykning og tungtransport skal flyttes ut fra Fauske 
sentrum.  
 
Ved å etablere teknisk driftsbygg og blålysbygg på Krokdalsmyra vil man umiddelbart 
initiere en mulighet for ytterligere utvikling av handel og næring i dette området. 
Terminalveien Øst bør også være et av de viktigste knutepunktene i forhold til 
godshåndtering i regionen. 
 
Videre kan kommunen frigjøre noen av de mest attraktive områdene i bykjernen for 
utvikling av dette området.  
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Handels- og næringsområde Krokdalsmyra-Terminalveien øst. 
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2 Usikkerhetsanalyse 
I dette kapitlet har vi visualisert usikkerhetene som har eksistert i prosjektet, herunder risikoer og 
muligheter. Vi har delt prosjektet opp i to ulike faser, innledende og dagens situasjon, for å 
visualisere ulike usikkerheter, samt vise om enkelte usikkerheter har blitt større eller redusert 
gjennom prosjektets faser.  

 

2.1 Metode 
 

Det er gjennomført en kvalitativ usikkerhetsanalyse, med score, i form av en Spider-analyse.  

Ut ifra åtte gitte fokusområder, vurderer gruppen hvor komplisert eller mindre komplisert 
det enkelte fokusområdet er. Fokusområdene som vurderes i Spider-analysen per alternativ 
er:  

• Omfang 
• Tid 
• Kompleksitet prosjekt 
• Prosjektmodenhet 
• Entreprenørmarked  
• Prosjektorganisasjon 
• Finansiering 
• Mål 

 
Hvert fokusområde gis en score fra 0-6. Scoren er ment å beskrive hvordan fokusområdet 
oppleves for dette prosjektet relativt til andre kjente eller komparative prosjekter som 
prosjektgruppen kjenner til. Skalaen for scoring av fokusområdene tar følgende form.  

Tabell 2. Scorings-skala for Spider-analyse 

 

Spider-analysen gir et overordnet bilde av hvilke deler av prosjektet som oppfattes 
utfordrende. Visualiseringen vil være i et Spider-diagram. Desto mer markert, jo mer 
utfordrende oppleves det aktuelle fokusområdet.    

 

 

2.2 Innledende fase 
 

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Score 6 
Ikke 
relevant 

Uproblematisk Litt under 
gjennomsnitt 

Gjennomsnitt  Litt over 
gjennomsnitt 

Problematisk Svært 
problematisk 
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Usikkerheter

Område Score

Omfang 5 Problematisk

Tid 3 Gjennomsnitt

Kompleksitet prosjekt 4 Litt over gjennomsnitt

Prosjektmodenhet 2 Litt under gjennomsnitt

Entreprenørmarked 5 Problematisk

Prosjektorganisasjon 4 Litt over gjennomsnitt

Finansiering 4 Litt over gjennomsnitt

Mål 3 Gjennomsnitt

Omfang

Tid

Kompleksitet
prosjekt

Prosjektmode
nhet

Entreprenørm
arked

Prosjektorgani
sasjon

Finansiering

Mål
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Omfang 

Score 5 Problematisk 

Usikkerheter som er lokalisert under kategorien omfang, innebærer rekkefølgekravene fra 
Statens Vegvesen i planbeskrivelsen, interessentenes behov og plassering av bygget.  

Rekkefølgekravene fra Statens Vegvesen omhandler en fordyrende kostnad, da det kreves at 
det etableres rundkjøring, gang- og sykkelvei og nye busslommer i Terminalveien. 
Usikkerheten knytter seg til hvem som skal betale for oppgraderingen av veien med de nye 
tiltakene.   

Videre pekes det på interessentenes behov, herunder leietakerne som skal inn i bygget. 
Flerfunksjonsbygg med leietakere med ulike behov, er en risiko i prosjekt, da arealer kan øke 
hvis man ikke finner optimale løsninger for sambruk.  

I den innledende fasen var ikke detaljreguleringen gjennomført og man hadde usikkerhet i 
forhold til plassering på tomt og løsninger.  

Tid 

Score 3 Gjennomsnitt 

Det var et ønske om å starte byggingen så raskt som mulig, men i den innledende fasen ble 
ikke tiden sett på som en stor risiko for prosjektet. Man anså det som overkommelig å 
opprettholde ønsket fremdrift. 

Kompleksitet prosjekt 

Score 4 Litt over gjennomsnitt 

Grunnforholdene var en usikker faktor i den innledende fasen, da området man skal utvikle 
er i dag bestående av myr. Dette vil kreve spesielle tiltak til bæreevne og fundamentering.  

Videre pekes det på usikkerhet knyttet til reguleringen og tomteerverv som måtte 
gjennomføres, for å kunne utvikle planområdet.  

Prosjektet er en flerfunksjonsbygg bestående av flere leietakere med ulike behov. Dette gjør 
prosjektet noe mer komplekst enn en standard bygning for én leietaker. Samtidig har enkelte 
leietakere plasskrevende virksomhet og kan dermed sees på som noe mer utfordrende enn 
andre flerfunksjonsbygg.  

Prosjektmodenhet 

Score 2 Litt under gjennomsnitt 

Prosjektet oppleves som modent i den innledende fasen. Det er også grunnlag for å anta at 
det er aksept i befolkningen for prosjektet og at innbyggerne har forståelse for at prosjektet 
må gjennomføres.  

Entreprenørmarked 

Score 5 Problematisk 

Markedet i Fauske oppleves som lite og dynamisk. Det vil med andre ord være vanskelig å 
forutse markedsituasjonen ved utlysning av konkurransen.  
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Prosjektorganisasjon 

Score 4 Litt over gjennomsnitt 

Prosjektorganisasjonen besto i innledende fase av flere innleide rådgivere fra ulike 
selskaper. Dette kan medføre en risiko for prosjektet, da man ikke nødvendigvis har arbeidet 
sammen før og har ulike interesser i prosjektet.  

 

Finansiering 

Score 4 Litt over gjennomsnitt 

Finansieringen av prosjektet var i orden i denne fasen av prosjektet, men tålte ikke store 
kostnadsøkninger. 
 
Det var også usikkerhet knyttet usikkerhet i forhold til prisene som var lagt til grunn for salg 
av øvrige tomter i planområdet. Salg av disse tomtene skal bidra til å finansiere kommunal 
infrastruktur og rekkefølgekrav.  
 
Fauske kommune hadde i denne fasen en anstrengt økonomisk situasjon. Dette utgjorde 
således en risiko i forhold til om man tålte markedssvingninger og øvrige risikoforhold.  
 
Samtidig er det bedre grunnforhold på tomtene sør i planområdet, som kan medføre at 
tomtene er mer attraktive for salg.  
 

Mål 

Score 3 Gjennomsnitt 

De overordnede målene for prosjektet i denne fasen er antatt å være kostnad og tid. Målene 
opplevdes ikke å særlig problematisk i denne fasen.  
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2.3 Dagens situasjon

Usikkerheter

Område Score

Omfang 5 Problematisk

Tid 5 Problematisk

Kompleksitet prosjekt 4 Litt over gjennomsnitt

Prosjektmodenhet 2 Litt under gjennomsnitt

Entreprenørmarked 5 Problematisk

Prosjektorganisasjon 4 Litt over gjennomsnitt

Finansiering 5 Problematisk

Mål 4 Litt over gjennomsnitt

Omfang

Score 5Problematisk

Omfang

Tid

Kompleksitet
prosjekt

Prosjektmode
nhet

Entreprenørm
arked

Prosjektorgani
sasjon

Finansiering

Mål
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Rekkefølgekravene er fortsatt gjeldende i prosjektet. Dagens situasjon er at 
rekkefølgekravene må bekostes av kommunen. Det er ikke inngått gjennomføringsavtale 
mellom Fauske Kommune og Statens Vegvesen på nåværende tidspunkt, noe som naturlig 
nok skaper usikkerhet. Denne avtalen må også være på plass før man kan gi 
igangsettingstillatelse til Teknisk driftsbygg og blålysbygg.  

Usikkerhet knyttet til interessenters behov, herunder leietakerne, ansees som sterkt redusert 
i denne fasen av prosjektet. 

Deler av bygget er lagt som en opsjonsdel ved utlysning av konkurranse. Dette skaper en viss 
usikkerhet i forhold til om man får bygget hele bygget, som ønsket, eller om man må 
redusere omfanget for å kunne realisere prosjektet med hensyn på finansiering. 

Tid 

Score 5 Problematisk 

Det har tidligere vært utlyst konkurranse på byggingen, som totalentreprise, men man kom 
ikke i mål med leverandører og konkurransen ble avlyst. I etterkant delte man oppdraget i 
tre totalentrepriskontraker, grunnarbeider, bygningsmessige arbeider og tekniske arbeider.  

Byggingen skulle i utgangspunktet vært påbegynt i 2019, men grunnet avlysning av 
konkurranse blir arbeidene tidligst startet opp i 2020. Forsinkelser er fordyrende for et 
prosjekt og blir det ytterligere forsinkelser kan dette medføre at leietakere trekker seg fra 
prosjektet og vil se på andre løsninger. 

Kompleksitet prosjekt 

Score 4 Litt over gjennomsnitt 

Usikkerheten knyttet til regulering og tomteerverv er håndtert i prosjektet og fraværende i 
denne fasen av prosjektet. Man føler også at prosjektet har god kontroll på grunnforholdene 
til tomten.  

Det er noe usikkerhet knyttet til den valgte entrepriseformen og hvordan dette vil slå ut ved 
gjennomføringen av prosjektet. Det oppleves at det vil oppstå noen gråsoner mellom de 
ulike kontraktene og håndteringen av disse kan skape både risiko og muligheter.  

 

Prosjektmodenhet 

Score 2 Litt under gjennomsnitt 

Prosjektet oppleves fortsatt som modent. Det oppleves fortsatt at prosjektet har aksept i 
befolkningen, noe som potensielt kan være en oppside.  

 

Entreprenørmarked 

Score 5 Problematisk 

Entrepriseformen kan skape økte kostnader i prosjektet, enn hvis man hadde én 
totalentreprise for alle fagene. Dette fordi en totalentreprise brukes for å redusere risiko for 
byggherren, men er mer kostbart. Når man har tre totalentrepriser i ett prosjekt, kan 
risikoen som er priset inn høyere enn hvis én aktør bar risikoen alene. Det ble vurdert å 
gjennomføre en samspillsentreprise, for å håndtere risikoen og muligheter i samarbeid med 
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entreprenør i en tidlig fase, men dette var ikke ønskelig. Denne type prosjekter kan med 
fordel gjennomføres som samspillsentrepriser for å inkludere entreprenør tidligere i 
prosjekteringsfasen. 

Usikkerheten knyttet til markedssituasjonen i den innledende fasen gjør seg gjeldende i 
dagens situasjon, da man kun har én tilbyder på de tekniske totalentreprisene. For å oppnå 
en god markedskonkurranse bør man ha minst tre tilbydere.  

 

Prosjektorganisasjon 

Score 4 Litt over gjennomsnitt 

Entrepriseformen gjør seg også gjeldene under denne kategorien. Usikkerheten knyttet til 
entrepriseformen baserer seg på oppfølging av tre totalentreprisekontrakter i samme 
prosjekt. Styringen i byggeprosessen kan ligne byggherrestyrte delentrepriser, men uten 
mulighet for den samme påvirkningskraften fra byggherres side.  

Det har vært kommunevalg i hele landet i løpet av høsten 2019. Dette kan påvirke prosjektet 
Teknisk driftsbygg i form av nytt politisk styre.  

 

Finansiering 

Score 5 Problematisk 

Tilbudene som kom inn i konkurransen, ligger samlet over kostnadsrammen som er vedtatt i 
prosjektet. Med bakgrunn i at den finansielle situasjonen til Fauske Kommune er anstrengt 
og er i ferd med å havne på ROBEK-listen, skaper dette stor usikkerhet for prosjektet. Det er 
forholdsvis stor risiko knyttet til om Fauske Kommune klarer å håndtere en kostnadsøkning.  

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til salg av øvrige tomter i planområdet. Usikkerheten ligger 
i markedet, om man får solgt, og til hvilken pris. Tomtene er tenkt solgt til kostpris for 
kommunen, men med en høyere kostnad til infrastruktur og rekkefølgekrav, vil naturlig 
prisene for disse tomtene øke. Det er en mulig oppside å selge tomtene til markedspris, 
fremfor kostpris.  

Prosjektet skal delfinansieres med selvkost VA. Usikkerheten knytter seg her til 
opsjonsdelen til bygget. Denne delen tilhører utelukkende VA og hvis opsjonen ikke utløses, 
vil således deler av selvkostfinansieringen reduseres. Hadde opsjonsdelen tilhørt en annen 
leietaker, ville man redusert lånefinansieringen fremfor selvkost.  

 

Mål 

Score 4 Litt over gjennomsnitt 

Det oppleves som noe mer usikkert i dagens situasjon om man klarer å oppnå målsetningen 
om kostnad.  
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2.4 Oppsummering usikkerhet 
 

Usikkerheter      

Område Score 
innledende 
fase 

Score 
dagens 
situasjon 

 Skala Definisjon 

Omfang 5 5  0 Ikke relevant 

Tid 3 5  1 Uproblematisk 

Kompleksitet 
prosjekt 

4 4  2 Litt under 
gjennomsnitt 

Prosjektmodenhet 2 2  3 Gjennomsnitt 

Entreprenørmarked 5 5  4 Litt over 
gjennomsnitt 

Prosjektorganisasjon 4 4  5 Problematisk 

Finansiering 4 5  6 Svært 
problematisk 

Mål 3 4    

 

Tabellen over viser hvordan usikkerheten har endret seg gjennom prosjektets forløp. Vi ser 
at usikkerheten på generelt grunnlag har økt fra den innledende fasen til dagens situasjon. 
Dette gir derimot noe feil bilde, da usikkerhetene under hver kategori har endret seg etter 
hvert som prosjektet har utviklet seg. Prosjektorganisasjonen har håndtert og redusert flere 
risikoer fra den innledende fasen, men nye usikkerheter har tilkommet som har vært utenfor 
prosjektets kontroll. På generelt grunnlag oppleves det at prosjektorganisasjonen har 
håndtert usikkerheter godt i prosjektet.  
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3 Dagens situasjon 
Teknisk driftsbygg og blålysbygg består av to delprosjekter. Det ene er kommunal 
infrastruktur som etableres for hele næringsområdet Terminalveien øst samt Teknisk 
driftsbygg som planlegges etablert på en av tomtene på næringsområdet. Saksfremlegget 
deler derfor opp prosjektet i to budsjetter. 

 

Kommunal infrastruktur planlegges finansiert gjennom salg av tomter på næringsområdet. 
Det er sannsynlig at Fauske kommune må delfinansiere prosjektet gjennom midlertidige 
låneopptak. 

 

Teknisk driftsbygg og blålysbygg planlegges finansiert gjennom låneopptak, VA-selvkost 
området og salg av kommunale eiendommer. 
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4 Kommunal 
infrastruktur 

 

Kommunal infrastruktur 

Den kommunale infrastrukturen er arbeidene som skal utføres utenfor tomten til Teknisk 
driftsbygg og blålysbygg. Dette er infrastruktur for alle tomtene på nytt næringsområde på 
Krokdalsmyra.  

Rekkefølgebestemmelser 

I henhold til vedtatte planbestemmelser for Terminalveien øst ligger det 
rekkefølgebestemmelser før bygget kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, samt 
krav om gjennomføringsavtale før det gis IG.  

Gjennomføringsavtalen skal inngås mellom Statens Vegvesen og Fauske Kommune. Etter vår 
tolkning er denne avtalen mellom Statens Vegvesen og kommunen som plangodkjenner og 
ikke dette prosjektet konkret. Det må således inngås en utbyggingsavtale mellom Fauske 
Kommune og prosjektet Teknisk driftsbygg hvis det skal belastes prosjektet.  

4.1.1 Budsjett 
Basert på innkomne tilbud er det satt opp et forventet budsjett for utviklingen av den 
kommunale infrastrukturen som ligger utenfor tomten til teknisk driftsbygg og blålysbygg.  

 

Prosjektnedbrytningsstruktur % Kostnad eks.mva. 

01 - Felleskostnader   - 
02 - Bygning   - 
03 - VVS-installasjoner   - 
04 - Elkraft   - 
05 - Tele & automatisering   - 
06 - Andre installasjoner   - 
Sum 01-06 Huskostnad   - 
07 - Utendørs   32 670 806 
Sum 01-07 Entreprisekost*   32 670 806 
08 - Generelle kostnader   5 000 000 
Sum 01-08 Byggekostnad   37 670 806 
Generelle kostnader   1 483 552 
Tomtekjøp   3 000 000 
Anleggsbidrag elkraft   4 000 000 
Erverv Gunvald Johansen gs-vei   600 000 
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-   - 
09 - Spesielle kostnader   9 083 552 
10 - Mva 25 

% 
- 

Lønns- og prisstigning   - 
01 -10 Basiskost ekslusiv 
byggelånsrente 

  46 754 358 

Byggelånsrente*   - 
01 -10 Basiskost inkl. 
byggelånsrente 

  46 754 358 

11 - Forventede tillegg 5 
% 

2 337 718 

01 - 11 Prosjektkostnad   49 092 076 
 

Prosjektkostnaden for kommunal infrastruktur og rekkefølgekrav planlegges dekket inn 
gjennom salg av salgbare arealer. Vi vil i de kommende delkapitlene redegjøre for hvilken 
tomtekostnad dette vil innebære.   

4.1.2 Tomtesalg salgbare arealer 
 

Under følger en oversikt over størrelsen på tomtene i planområdet, iht. plankartet.  

 

Tomt Størrelse 

F/K/I-1 14,4 daa. 

F/K/T-1 (Teknisk driftsbygg)  20,9 daa. 

F/K/T-2 9,7 daa. 

F/K/I-4* 12,9 daa.* 

F/K/I-3* 17,7 daa.* 

F/K/I-2 18,6 daa. 

SUM 94,1 daa. 

* I plankartet er hele tomtestørrelsen oppgitt, men Fauske kommune eier ikke hele tomten. 
Eksterne tomter er målsatt i kommunens karttjeneste og fratrukket tomtestørrelse i 
plankart. 

 

Under følger oversikt over salgbart areal for øvrige tomter i planområdet, deler av tomt 
F/K/I-3 og F/K/I-4 er eid av andre grunneiere. Grå farge indikerer salgbart areal. 
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4.1.3 Fordelingsfaktor 
 

Kostnadene for den kommunale infrastrukturen fordeles ut på de salgbare tomtene, med 
følgende fordelingsnøkkel per areal.  

 

Tomt Fordelingsnøkkel Størrelse 

F/K/I-1 19,67% 14,4 daa. 

F/K/T-2 13,25% 9,7 daa. 

F/K/I-4 17,62% 12,9 daa. 

F/K/I-3 24,18% 17,7 daa. 

F/K/I-2 25,41% 18,6 daa. 

SUM 100 % 73,3 daa.  

 

Teknisk driftsbygg og blålysbygg er holdt utenfor denne beregningen, da det kan 
argumenteres for at denne tomten har skapt muligheter for etablering av de øvrige tomtene 
og således tatt kostnadene for utvikling av området i prosjektet.  
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4.1.4 Salgspris salgbare tomter 
 

Under følger en beregning av salgspris for de salgbare tomtene, gitt en forutsetning om salg 
til selvkost. Selvkost blir da kostnadene til kommunal infrastruktur og som følge av 
rekkefølgekrav.  

 

Tomt Salgspris  Tomtestørrelse  Kr/m2 

F/K/I-1 9 644 282 14 400 m2 670 

F/K/T-2 6 496 496 9 700 m2 670 

F/K/I-4 8 639 670 12 900 m2 670 

F/K/I-3 11 854 430 17 700 m2 670 

F/K/I-2 12 457 198 18 600 m2 670 

SUM 49 092 076 73 300 m2 670 

 

4.1.5 Sensitivitet salgspris 
 

Velger kommunen heller å selge til markedspris, kan man oppnå en gevinst. Under følger 
sensitivitetsberegning, gitt at man klarer å oppnå en høyere pris en selvkost.  

 
Tomt Areal 670 

kr/m2 
700 kr/m2 750 kr/m2 800 kr/m2 850 kr/m2 

F/K/I-1              
14 400  

                     
-    

              432 000             1 152 000               1 872 000               2 592 000  

F/K/T-2                
9 700  

                     
-    

              291 000                776 000               1 261 000               1 746 000  

F/K/I-4              
12 900  

                     
-    

              387 000             1 032 000               1 677 000               2 322 000  

F/K/I-3              
17 700  

                     
-    

              531 000             1 416 000               2 301 000               3 186 000  

F/K/I-2              
18 600  

                     
-    

              558 000             1 488 000               2 418 000               3 348 000  

Netto 
inntekt 

             
73 300  

                     
-    

           2 199 000             5 864 000               9 529 000             13 194 000  
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4.1.6 Kostnad som følge av 
rekkefølgekrav 

 

Statens Vegvesen sine krav vedrørende etablering av rundkjøring, GS-veier og to 
bussholdeplasser i Terminalveien er en kostnadsdriver i den kommunale infrastrukturen og 
dermed fordyrende i forhold til kvadratmeterprisen per tomt som skal selges.  

 

ESTIMAT REKKEFØLGEKRAV FRA STATENS VEGVESEN 

Rundkjøring 5 500 000 

Veier tilknyttet GS-veier  1 000 000 

GS-veier (vest og langs Terminalveien) 1 000 000 

Erverv på grunn av rekkefølge krav 600 000 

Bussholdeplasser 500 000 

Gatebelysning 
 

Generelle kostnader 1 500 000 

TOTAL 10 100 000 

KR/KVM 138 

 

 

4.1.7 Salg av tomter gitt kostnadskutt 
 

Som vist under kapittel 3.1.4, vil kr/m2 for salgbare tomter i planområdet være 670 NOK. 
Dette er basert på dagens kostnadsnivå og innkomne tilbud for å utføre arbeidene med 
kommunal infrastruktur og rekkefølgebestemmelser.  

Vi ser at det kan være muligheter for kostnadskutt, gjennom kutt av tiltak i kommunal 
infrastruktur samt økonomisk bidrag fra Statens Vegvesen på rekkefølgekrav.  

• Grove beregninger tilsier at man kan oppnå 3,0 mNOK i kutt av tiltak på kommunal 
infrastruktur. 

• Samt 5,0 mNOK kutt gjennom kostnadsfordeling med Statens vegvesen på 
rekkefølgebestemmelser.  

 

  

Opprinnelig kostnad 49 092 076 

Redusert kostnad kommunal 
infrastruktur 

3 000 000 

Redusert kostnad 
rekkefølgebestemmelser 

5 000 000 
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Ny kostnad 41 092 076 

Salg til selvkost  561 kr/m2 

 

I tabellen under har vi laget en scenarioanalyse for salg av de øvrige tomtene med kuttet 
kostnad for kommunal infrastruktur og rekkefølgebestemmelser.  

 
Tomt Areal 561 

kr/m2 
650 kr/m2 700 kr/m2 750 kr/m2 800 kr/m2 

F/K/I-1              
14 400  

                     
-    

           1 281 600             2 001 600               2 721 600               3 441 600  

F/K/T-2                
9 700  

                     
-    

              863 300             1 348 300               1 833 300               2 318 300  

F/K/I-4              
12 900  

                     
-    

           1 148 100             1 793 100               2 438 100               3 083 100  

F/K/I-3              
17 700  

                     
-    

           1 575 300             2 460 300               3 345 300               4 230 300  

F/K/I-2              
18 600  

                     
-    

           1 655 400             2 585 400               3 515 400               4 445 400  

Netto 
inntekt 

             
73 300  

                     
-    

           6 523 700           10 188 700             13 853 700             17 518 700  

 

Vi ser at det er muligheter for ytterligere inntjening ved kostnadskutt i utførelsen, hvis man 
selger tomtene til markedspris.  

 

4.1.8 Kjøp av tomter 
 

Som nevnt under kapittel 3.1.2, eier ikke Fauske kommune tomtene i bakkant av F/K/I-3 og 
F/K/I-4. Basert på oppmåling i kommunekartet utgjør disse tomtene, samlet, ca. 5450 m2. 
Det bør gjøres en vurdering hvorvidt det vil være gunstig å kjøpe disse tomtene for å utvide 
arealene til tomtene F/K/I-3 og F/K/I-4 til å være likt som gjeldende reguleringsplan for 
planområdet.  

 

Eksempel: 

Hvis man erverver disse tomtene til kr 300 kr/kvm og innlemmer disse i det totale 
regnskapet for utvikling av området vil man oppnå en gevinst på kr 2,1 MNOK ved salg hvis 
man legger til grunn 700 kr/kvm salgspris. 

 

4.1.9 Tilknytning vann og avløp 
omliggende tomter 
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Fauske Kommune har per 2019 tilknytningsgebyr for vann- og avløp pålydende 4873,9 NOK 
for vann og 4114,49 NOK for avløp per bygg.  

Oslo kommune m.fl. opererer med et tilknytningsgebyr til vann- og avløp per kvadratmeter 
tomt som skal utvikles. For større tomtestørrelser benytter Oslo kommune en 
utregningsmodell med bruksareal relativt sett i forhold til tomt. Modellen bør også være 
progressiv slik at avgiften minsker jo større tomtestørrelsen er.  

Vi vil anbefale Fauske kommune vurdere tilsvarende modell for ekstern tilkobling til den 
kommunale infrastrukturen. Under følger en scenarioberegning som viser inntekter ved bruk 
av denne modellen.  

Tomtestørrelse Vann kr/m2 Avløp kr/m2 Inntekt 

1000 m2 49,75 74,6               124 350  

2000 m2 49,75 74,6               248 700  

5000 m2 49,75 74,6               621 750  

10000 m2 49,75 74,6            1 243 500  

15000 m2 49,75 74,6            1 865 250  

20000 m2 49,75 74,6            2 487 000  

 

Næringsområdet som ligger i bakkant av Krokstadmyra er område for potensiell stor 
utvikling i fremtiden, gnr. 103 og bnr. 1451. En slik utvikling vil være krevende for vann- og 
avløp og bør således gebyrlegges ytterligere enn dagens satser per bygg. Gitt en 
tomtestørrelse på 225 600 m2, i henhold til kommunekart, kan dette generere rettmessige 
økte inntekter for kommunen.  

4.1.10 Tilknytning vei og gang- og 
sykkelvei 

 

Rekkefølgekravene fra Statens Vegvesen som ble påført utviklingen av planområdet, er 
dimensjonert for en større belastning enn det utbyggingen av Krokdalsmyra vil medføre. 
Dette argumenteres med større belastning i fremtiden, når områdene rundt Krokdalsmyra 
utvikles.  

Det er ikke rettmessig at utviklingen av Teknisk driftsbygg og blålysbygg og øvrige tomter i 
planområdet skal ta hele denne belastningen, hvorpå fremtidige utviklere kun blir belastet 
veier og gang- og sykkelveier på egen tomt. Dette vil skape uheldig skjevfordeling med 
«gratispassasjerer» på eksisterende utbyggete tomter og utvikling av nye. Eksempelvis vil 
Fauske Næringspark få stor glede av opparbeidelsen av Terminalveien, mens kostnaden 
havner på andre grunneiere.  
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5 Teknisk driftsbygg 
og blålysbygg 

 

Teknisk driftsbygg og blålysbygg er bakgrunnen for at man nå realiserer nytt næringsområde 
på Krokdalsmyra, Terminalveien øst. Hvis man skiller ut prosjektkostnad utenom kommunal 
infrastruktur kommer vi frem til følgende: 

5.1.1 Budsjett eksklusive opsjonsdel 
Nytt areal uten opsjon er: 3852 BTA. Opsjon: 720 BTA. 

Prosjektnedbrytningsstruktur % Kostnad eks. mva.  

01 - Felleskostnader   - 
02 - Bygning   - 
03 - VVS-installasjoner   - 
04 - Elkraft   - 
05 - Tele & automatisering   - 
06 - Andre installasjoner   - 
Sum 01-06 Huskostnad   - 
07 - Utendørs   - 
Sum 01-07 Entreprisekost*   136 803 126 
08 - Generelle kostnader   9 000 000 
Sum 01-08 Byggekostnad   145 803 126 
-   - 
-   - 
-   - 
-   - 
-   - 
09 - Spesielle kostnader   - 
10 - Mva 25 % - 
Lønns- og prisstigning   - 
01 -10 Basiskost ekslusiv 
byggelånsrente 

  145 803 126 

Byggelånsrente*   - 
01 -10 Basiskost inkl. 
byggelånsrente 

  145 803 126 

11 - Forventede tillegg 10 % 14 580 313 
01 - 11 Prosjektkostnad    160 383 439 
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Budsjettet baserer seg på innkomne tilbud og leverandørene som er innstilt, eksklusiv 
opsjonsdel. På generelt grunnlag oppleves prisene som høye og spesielt VVS.  
 
Videre er også kapittel 01 Felleskostnader kostnadsdrivende for prosjektet, da alle tre 
leverandører har priset inn egne løsninger som kunne vært samkjørt mellom de tre aktørene. 
01 Felleskostnader i denne sammenheng representerer kostnader forbundet med rigg og 
drift av byggeplass, byggeplassadministrasjon, prosjektering, provisoriske tiltak og 
risikoavsetning. Dette kapitlet utgjør nærmere 13% av entreprisekostnaden for prosjektet. 
Til sammenligning tilsier erfaringstall at dette kapitlet utgjør mellom 8-9% av 
entreprisekostnaden.  
 
Det er i budsjettet også satt av 14.580.313 NOK i forventede tillegg. Dette er en 
usikkerhetsavsetning som prosjektleder i gjennomføringsfasen har tilgjengelig for å kunne 
håndtere risiko i form av endringsordre underveis i prosjektet. Selv om dette er tilgjengelig i 
budsjettet, skal det være høy terskel for å bruke av avsetningen og målsetningen er at den 
ikke behøver brukes i det hele tatt.  
 
Opprinnelig vedtatt kostnadsramme i prosjektet er 140 mNOK eks. mva. Vi ser av 
prosjektbudsjettet for Teknisk driftsbygg og blålysbygg, at kostnadsrammen i 
utgangspunktet har økt med ca. 20 mNOK. I kommende delkapittel vil vi ta gjennomgang av 
mulige tiltak for å redusere kostnadsrammen i prosjektet.  
 

5.1.2 Potensielle besparelser 
 

Reduksjon i omfang 

I henhold til kontrakt med entreprenører kan prosjektet reduseres med inntil 10%, basert på 
kontraktsverdi. Man bør etterstrebe samarbeid med entreprenører for å se på muligheter for 
kutt. Et kutt på 10% på kontraktsverdiene utgjør ca. 13,5 mNOK.  

 

Forventede tillegg (usikkerhetsavsetning) 

Det er i budsjettet også satt av 14.580.313 NOK i forventede tillegg (risikoavsetning) (se 
post 5.1.1) 

 

S e r  m a n  p o t e n s i e l l e  b e s p a r e l s e r  o p p  m o t  p r o s j e k t k o s t n a d e n  u t g j ø r  
d i s s e  p o t e n s i e l l e  b e s p a r e l s e n e  c a  2 8  M N O K  o g  v i l  g i  e n  
« p r o s j e k t k o s t n a d »  p å  1 3 2  M N O K .   
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5.1.3 VA-kostnader/Selvkostområde 
 

Det legges til grunn delfinansiering gjennom selvkostområdet VA. 

For etablering av Teknisk driftsbygg og blålysbygg beregnes en kostnadsøkning med ca 8 
MNOK fra skisseprosjektet til nå. 

 Da har vi ikke medregnet opsjonsdel som består av kaldgarasjer til VVA-avdeling. Det vil 
tilkomme som et ytterligere tillegg. 

Økningen er et resultat av arealøking og høye markedspriser. 

 
Forventede tillegg årsgebyrer (Beregningsgrunnlag 38,9 mkr) 

 
 

5.1.4 Opsjonsdel 
 

Opsjonsdel  NOK eks mva   NOK eks 
mva  

 NOK eks 
mva  

 NOK eks 
mva  

Delsum                             
2 417 999  

                      
6 040 000  

                      
1 422 331  

                       
9 880 330  

 

Opsjonsdelen omhandler kalde garasjer til Vei Vann og Avløps avdelingen. Disse inngår 
dermed ikke i prosjektkostnaden. 

Det er godtatt av felles brukergruppe at vi kan ta ut denne opsjonen for å kunne realisere 
prosjektet. Men det er viktig å påpeke at dette også er en viktig del av 
samlokaliseringsbygget.  

O p s j o n s d e l e n  e r  e n  v i k t i g  f u n k s j o n  a v  b y g g e t  o g  k a n  d e l f i n a n s i e r e s  
g j e n n o m  V A  s e l v k o s t o m r å d e  g j e n n o m  ø k t e  k o m m u n a l e  a v g i f t e r .  
 

1. Gebyr uten blålysbygg 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vann Årsgebyr 3 193,00 3 759,00 3 832,00 3 766,00 3 821,00 3 767,00 3 739,00

Avløp Årsgebyr 2 774,00 2 635,00 2 872,00 2 898,00 2 944,00 2 991,00 3 025,00

SUM 5 967,00 6 394,00 6 704,00 6 664,00 6 765,00 6 758,00 6 764,00

3. Gebyr med blålysbygg, 
uten husleie

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vann Årsgebyr 3 193,00 3 824,00 3 928,00 3 857,00 3 910,00 3 853,00 3 818,00

Avløp Årsgebyr 2 774,00 2 719,00 2 991,00 3 015,00 3 058,00 3 101,00 3 125,00

SUM 5 967,00 6 543,00 6 919,00 6 872,00 6 968,00 6 954,00 6 943,00

Tillegg årsgebyr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0,00 149,00 215,00 208,00 203,00 196,00 179,00

Beregning foretatt pr 28.02.2018 av EnviDan Momentum AS. Antatt halvårseffekt i 2019 og full effekt i 2020.

Gebyrene kan variere avhengig av areal bolig eller om det er basert på vannmåler.
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6 Konklusjon 
6.1 FINANSIERING OG 

LÅNEOPPTAK 
 

KOMMUNAL INFRASTRUKT UR 
 

• Prosjektkostnad på 49 MNOK planlegges finansiert gjennom: 

o  Salg av tomter: 49 MNOK eksklusive mva 

 

TEKNISK DRIFTSBYGG OG BLÅLYSBYGG 
 

• Prosjektkostnad på 160 MNOK planlegges finansiert gjennom: 

o Selvkost VA:   46,7 MNOK eksklusive mva 

o Prosjektreserver:  7,2 MNOK eksklusive mva 

o Inntekt salg eiendommer: 27,7 MNOK eksklusive mva 

o Inntekt tomtesalg:  5,8 MNOK eksklusive mva 

o Låneopptak:   72,6 MNOK eksklusive mva 

 

Finansiering gjennom selvkost VA er eksklusive opsjonsdel av bygget. 

Prosjektreserver på 9,0 MNOK omdisponeres fra prosjektet utvikling av Løkåsåsen, 
Valnesfjord. 

Inntekter salg eiendommer (basert på verdivurdering fra Nordmegler): 

• Sjøgata 52 9,5 MNOK 

• Eiaveien 16 MNOK 

• Søbbesva 2,2 MNOK 

Inntekter salgbare tomter basert på en tomtepris på kr 750/kvm: 

• Terminalveien øst 5,9 MNOK 

Inntektene er nøktern beregnet da det foreligger en viss usikkerhet i hvor fort og andel av tomtene 
som vil omsettes. 

Låneopptaket baserer seg på inntekter fra tomtesalg pålydende 33,5+49=82,5 MNOK for hele 
prosjektet og er en vesentlig del av finansieringen. 
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De kommunale eiendommene som planlegges solgt er attraktive og vil være en viktig del av 
videre utvikling av Fauske. Det er også lagt til grunn en nøktern beregning av inntektene for 
salgbare arealer på Terminalveien øst for å veie opp en del av usikkerheten. 

 

ØKONOMISKE OPPSIDER 
 

• Kostnadskutt i prosjektet:      ca 16,5 MNOK 
• Forventede tillegg (usikkerhetsavsetning):    ca 16,9 MNOK 
• Tomtesalg Terminalveien øst-salgspris 850/kvm.   Ca 6,0 MNOK 
• Erverv av andre tomter i planområdet for salg:   ca  2,1 MNOK  

(Legges til grunn 300 kr/kvm for kjøp og 700 kr/kvm ved salg) 
• Statens vegvesen finansierer rekkefølgebestemmelser  ca 5,0 MNOK 
• Tilknytning til vann og avløp fra nabotomter   ca 2,5 MNOK 
• Tilskudd til Fauske kommune gjennom Interkommunalt samarbeid 

 

De totale oppsidene i prosjektet beregnes til ca 49 MNOK. Det er kanskje ikke realistisk å 
innfri alle økonomiske oppsider, men om det legges til grunn at en vesentlig del kan innfris 
vil dette redusere usikkerhet knyttet opp mot egenfinansiering. 

 

Det er viktig å merke seg at opsjonsdelen som er trukket ut av prosjektet og innebefatter 
grovvaskeanlegg for kjøretøy og kaldgarasje til VVA-avdelingen er ønskelig å realisere. 
Kostnad 9,9 MNOK.  

6.2 Konsekvenser av å forkaste 
prosjektet 

 

Fauske Kommune har en utfordrende økonomisk situasjon og en investering av denne 
størrelsen kan virke vanskelig å gjennomføre. Det er derfor viktig å belyse konsekvensene av 
å forkaste prosjektet.  

Leietakere 

Nordlandssykehuset og ambulansetjenesten har uttalt at de trekker seg fra 
intensjonsavtalen hvis prosjektet ikke blir vedtatt i denne runden. Man mister da en 
leietaker til bygget og synergiene av samlokaliseringen med blant annet legevakt og 
brannstasjon, som var en viktig faktor. 

Lokaler 

Som nevnt innledningsvis i saksfremlegget, har levetiden på eksisterende lokaler til 
leietakerne utløpt og det vil være behov vesentlige oppgradering. Samtidig ser man at 
generelle bygningsmessige og tekniske oppgraderinger ikke er nok, da utformingen av 
byggene ikke er tilfredsstillende til dagens bruk. Dette vil medføre behov for investeringer i 
eksisterende bygningsmasse og med omfattende bygningsinngrep vil dette være 
kostnadsdrivende. 
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FDVU-kostnader 

Ved etablering av nytt bygg antas det at kostnadene forbundet med drift- og vedlikehold av 
bygningsmassen vil reduseres. Dette spesielt knyttet til energiforbruket. Man må også se 
dette i sammenheng med samlokalisering og at drift- og vedlikehold for hver aktør vil bli 
billigere i et livsløpsperspektiv.  

 

Utviklingsområde Krokdalsmyra 

Hvis prosjektet ikke realiseres vil det oppstå usikkerhet til hva man skal gjøre med 
Krokdalsmyra. Nødvendig infrastruktur til øvrige tomter vil ikke etableres og således må 
man regne med en lavere salgspris. Selges hele planområdet ut, mister Fauske kommune 
kontrollen et vesentlig byutviklingsprosjekt. Videre vil etableringen av teknisk driftsbygg 
kunne fremskynde utviklingen av øvrige tomter. I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan 
utviklingen av øvrige tomter generere flere arbeidsplasser i Fauske Kommune, både på kort 
sikt i form av byggearbeider og lang sikt i form av nyetableringer på de øvrige tomtene.  

 

Teknisk driftsbygg og blålysbygg med tilhørende kommunal infrastruktur har en svært 
sentral rolle i videre samfunnsutvikling i Fauske kommune. Foruten at det er umiddelbare 
behov for oppgradering av eksisterende bygningsmasse for aktuelle enheter som skal inn i 
nytt samlokaliseringsbygg vil dette også generere nye muligheter for utvikling av næring 
både på Krokdalsmyra, men også viktig utvikling av sentrum. Krokdalsmyra er også et svært 
strategisk knutepunkt innen distribusjon. 

 

Prosjektet har en klar kommersiell strategi som må gå parallelt med byggeprosessen. Det er 
et stort prosjekt som legger til grunn en stor del selvfinansiering. Det er viktig å styre 
planlagte aktiviteter opp mot kontantstrøm og den likvide situasjonen til Fauske kommune. 
En god gjennomføring gir et godt økonomisk scenario i tidlig fase av prosjektet. I tillegg er 
det rom for gode oppsider når ny kommunedelplan begynner å ta form med nye Fauske på 
kartet. 

 

D e t  e r  l e d i g e  a r e a l e r  p å  b l å l y s t o m t a  f o r  y t t e r l i g e r e  k o m m u n a l  
u t b y g g i n g  o g  s a m l o k a l i s e r i n g  i  f r e m t i d e n .  
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Behov for tilleggsfinansiering ombygging Valnesfjord barnehage underetasje 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til ny barnehage i underetasjen 
Valnesfjord barnehage etter den finansieringsplan som er vedlagt i saken. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
Sammendrag: 
Angående arkivsakID 18/2871 Tilpasning Valnesfjord barnehage underetasje  foreligger vedtak basert på 
et foreløpig kostnadsoverslag på 7,2 mill kr inkl mva. 
 
Etter forhandlinger på innkommende tilbud i desember 2019 er kalkulert total kostnad for 
gjennomføring av dette ombyggingsprosjektet 12,35 mill kr inkl mva 
Det må vedtas et ekstra låneopptak på 5,15 mill kr inkl mva for å kunne gjennomføre prosjektet. 
 
 
Saksopplysninger: 
En realisering av dette prosjektet  har avhengighet i forbindelse med salg av området Løkåsåsen, (gamle 
Sentralskoletomta i Valnesfjord). Hvis prosjektet med ombygging av Valnesfjord barnehage underetasje 
ikke gjennomføres vil dette hindre salg av området Løkåsåsen. Dette pga at det gjenstående skolebygget 
nå brukes til midlertidig barnehage, og dermed er uteområdene til barnehagen omfattet av et fremtidig 
ombyggings- anleggsområde. 
 
Eksisterende uteområde/lekeplass ved barnehagen forutsettes å brukes som det er i dag. Dette er en 
fordel kostnadsmessig. En etablering av barnehage et annet sted enn det som er planlagt nå ville kreve 
ekstra investering i uteområde/lekeplass. 
 
Det er gjennomført en konkurranse vedr «Tilpasning Valnesfjord barnehage underetasje» i forbindelse 
med etablering av ny avdeling.  
Oppdraget er lyst ut jfr regler for offentlig anskaffelse som en totalentreprise for alle fag dvs samlet i en 
kontrakt inklusive detaljprosjektering. 
I forbindelse med konkurransen ble det foretatt ei befaring på eksisterende bygg for interesserte 
tilbydere på totalentreprisen for dette oppdraget. 
 
Kun 2 firma kom med tilbud innen tilbudsfristens utløp.  



Ombyggingsarbeidet er omfattende på grunn av alder på eksisterende bygg. 
 
 
Prosjektets totale kostnadsoverslag er høyt pga: 

· Lang og krevende planleggingsprosess i forkant av / før utlysning av konkurransen. 

  
· Krevende å bygge om i eksisterende lokaler med samtidig drift i tilliggende etasje. 

Når et bygg som dette skal bygges om, skal alle de nye bygningsdelene tilfredsstille dagens 
gjeldende krav og forskrifter.  
Det blir mange utfordrende grensesnitt mellom nye og eksisterende bygningsdeler for å ivare ta 
de nevnte krav pluss at bygget skal oppnå nødvendig brukbarhet mange år frem i tid. 
· Noe høy pris fra tilbydere basert på erfaringstall fra lignende prosjekt.  

I de siste års tilbudskonkurranser, spesielt i forbindelse med ombyggingsprosjekter er det kun få 
lokale entreprenørfirma som gir tilbud. Entreprenørene i Bodø og andre byer / tettsteder viser 
liten eller ingen interesse for disse oppdragene. Dette gir liten eller ingen konkurranse i 
tilbudsprosessene for disse oppdragene og dermed høyere priser. 

 

 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Utforming og løsninger av underetasjen i bygget er utført av arktitekt i samarbeid med 
brukergruppen. Arealet er optimalt utnyttet for å få plass til hver funksjon i den nye 
barnehageavdelingen. 
 
 
Dette ombyggingsarbeidet omfatter betydelige oppgraderinger for i tilfredstille  
gjeldende krav og forskrifter for følgende faggrupper: 

· Brannsikring 



· Universell utforming 
· Akustikk/lydforhold 
· Inneklima og belysning 

 
Netto behov for låneopptak er 2,775 mill kr inkl mva. Netto låneopptak etter mva-kompensasjon er 2,22 
mill kr. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Utbedring av avvik etter tilsyn i barnehager av Helse- og miljøtilsynet 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra Helse- og 
miljøtilsyn Salten snarest mulig. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 
 

 
Sammendrag: 
Helse- og miljøtilsyn Salten, heretter kalt HMTS, er hvert år på tematilsyn i skoler, barnehager, basseng 
med videre. Disse kontrollene baserer seg på flere punkt som omfatter arbeidsmiljø, sikkerhet i bruk, og 
ikke minst; vedlikeholdet av de byggene som brukes til disse tjenestene. 
HMTS har vært på flere tilsyn i 2019, der tilstanden på de bygg som ikke er bygd nye de siste år, har vært 
gjenstand for tilsyn og kontroll av tilstand. 
 
Saksopplysninger: 
I de senere år, og med tiltagende hyppighet, ser vi at HMTS poengterer manglende vedlikehold på de 
kommunale bygg de går tilsyn på. De nye byggene er selvsagt ikke dette et tema i økende grad nå, men 
vi ser også her at det kommer inn kommentarer på vedlikehold (ikke avvik). 
Det som er fakta nå, er at HMTS gir Fauske kommune avvik som må utbedres, og da at det i særdeleshet 
går mye på manglende vedlikehold.  
Som noen eksempel går dette mye på råtne og dårlige gjerder, manglende maling, dårlige vinduer, 
utvendig solavskjerming som er utslitt, dårlig drenering, taklekkasjer og så videre. 
Det har hvert år vært advart mot at kommunens manglende vedlikeholdsmidler, en gang vil føre til at 
bygg eller områder blir stengt for bruk. 
De 4-5 siste år har  vi klart å nødreparere, og «fikse» ting med minimale midler, men tilstanden bare 
forverrer seg år for år, og nå er det en del alvorlige feil og mangler basert på manglende vedlikehold, og 
tilstanden gjør at det ikke er mulig lengre å reparere dette mer. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Manglende vedlikehold over tid fører til forfall, der man kommer til et punkt der avvikene blir av en slik 
kategori at bygg må rett og slett tas ut av bruk. 
Temaet er behørig belyst i økonomimeldinger, budsjettprosesser og så videre, men det har dessverre 
blitt satt av lite penger til vedlikehold. 
De byggene som ikke er ny, bærer et sterkt preg av et stadig akselererende forfall, og vi ser at dette, på 
enkelte bygg, begynner å nærme seg et nivå som tvinger frem bruk av midler for å kunne bruke disse 
byggene videre. Herunder nevnes tak, kledning, maling, drenering, vinduer og så videre som noen av 
disse bygningsdeler som etter hvert har nådd et kritisk nivå. 



Det skilles i regnskapet på om tiltaket er vedlikehold eller investering. 
 
Noen av disse tiltakene er rene vedlikeholdsoppgaver, som ikke er utført på grunn av manglende midler, 
mens noen er investeringstiltak som krever ekstra låneopptak. 
Manglende eller bortfall av vedlikehold over tid, medfører at vedlikeholdsetterslepet blir så stort, at 
dette medfører store tiltak som da må lånefinansieres ekstra. 
 
Finansiering: 
 
Det er beklagelig at behandlingen av nevnte avvik ikke økonomisk ble medtatt i budsjettbehandlingen 
for 2020. Dette ville dog uansett ha medført at avvikene måtte ha blitt medtatt i budsjett 2020, da det 
ikke er midler i budsjett for å ivareta disse avvikene. 
 
Fauske kommunale eiendommer har ikke vedlikeholdsmidler til utførelse av de nevnte avvikene som er 
omhandlet av HMTS. Finansieringen må derfor skje ved overforbruk på vedlikehold for 2020. 
Overforbruket vil kunne avstedkomme i størrelsesorden 400.000,- inkl mva. 
 
Det er gunstig å få ut konkurransene på vinteren, da det er større sannsynlighet for bedre priser fra 
interesserte entreprenører.  
 
Investeringstiltak: det er enkelte avvik som er basert på direkte utskifting, disse må/kan tas som 
investeringstiltak med ekstra låneopptak. 
Ekstra låneopptak for 2020 blir på 2.375.000,- 
Det er satt opp en plan på de resterende tiltakene som er anmerket (ikke som avvik ennå) for 
prioritering utført i 2021 og 2022. Disse tiltakene blir innarbeidet i budsjett for nevnte år. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum - regnskap 2019 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen videreføre parkeringsordningen som den er i dag, og da 
med å fortsatt ha avgiftsfri parkering på lørdager som fast ordning. Overskudd fra 
parkeringsdrift brukes til å bedre vedlikeholdet i Fauske sentrum. 

 
 

 
Vedlegg: 
13.01.2020 Regnskap og budsjett 2019 1430642 

13.01.2020 Kart over brøytearealene Fauske parkering 1430643 

14.01.2020 2008-2018 Omsetning detaljhandel 10 byer pr innbygger 1430853 
 
Sammendrag: 
 
Handelsstanden, da representert ved Fauske næringsforum og Amfi kjøpesenter, har i lengre tid hatt 
utfordringer med at flere butikker har flyttet ut av senteret noen på grunn av nedleggelser, mens andre 
har flyttet til andre handelssentra. 
 
Parkeringsavgift har vært fremholdt som en utfordring for at endringen i handelsmønster hos 
befolkningen gjør at det prioriteres å handle der det ikke er avgiftsparkering. 
Politisk er det ønske om å utrede ordningen med parkeringsavgift, og da med ønske fra handelsstanden 
om å fjerne avgiftsparkeringen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Historikk: 
 
Ref sak nr 100/3, 075/04, 083/04 og 143/04 vedrørende parkeringsordning i Fauske sentrum. 
Fauske kommunestyre  vedtok i kommunestyresak 083/04 den 26 februar 2004, å gjeninnføre 
parkeringsavgift i Fauske kommune. Ordningen skulle opprettes i et kommunalt aksjeselskap, og skulle 
få navnet Fauske parkering AS. 
 
Fauske parkering AS disponerte 555 parkeringsplasser i Sone 1 (sentrumsnært) og 92 plasser i Sone 2 
(ytterkant av sentrum). 
 
Selskapet skulle drive parkeringsvirksomheten på en slik måte at den er selvfinansierende, og at 



inntekter skal gå til et prosjekt for forskjønning av sentrum. 
 
I 2016, i sak 173/16, ble det vedtatt at det skulle innføres en prøveordning med gratis parkering på 
lørdager, som igjen skulle evalueres som ordning etter en tid. Prøveordningen har nå vart fra desember 
2016, og er fortsatt gjeldende inntil et eventuelt nytt vedtak kommer. 
 
 
Overføring fra AS til kommunal drift 
 
I 2018 ble det vedtatt i KOM sak 067/18, at Fauske parkering AS, skulle tilbakeføres til kommunal drift, 
der oppgaver og personell ble overført i en direkte virksomhetsoverdragelse. 
Avdelingen skulle legges under samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling, med 
organisatorisk tilknytning Fauske kommunale eiendommer. 
 
Dato for overgang ble satt til 1 januar 2019. 
 

1. Kommunens ansvar juridisk og oppfølging av anlegg: 

 
En kommune har ingen direkte juridisk plikt når det gjelder å sikre tilgang på parkeringsplasser. Men de 
fleste kommuner har erkjent og erfart at bilen er en viktig del av mobiltetskjeden og at det derav er 
nødvendig å tilby parkeringsplasser for å unngå feil parkering og samtidig sikre at lokalsamfunnet kan 
fungere. Parkeringspolitikken varierer mye, og parkeringsregulering kan naturlig nok benyttes både som 
stimulans for å forsøke å tiltrekke seg innbyggere til et definert område, eller i motsatt tilfelle brukes for 
å redusere biltrafikk og derav antagelig også redusere innbyggernes «lyst» til å besøke det definerte 
område. Beslutninger om man skal bruke parkeringsregulering, eventuelt i kombinasjon med 
avgiftsparkering til å stimulere eller begrense, er helt og holdent opp til de lokale folkevalgte. 
 
Dersom en kommune ønsker å tilby parkering på offentlig ferdselsåre har kommunen et særlig ansvar 
for å ivareta trafikale hensyn. Dette fremgår av Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og 
håndheving av private parkeringsreguleringer (heretter kalt parkeringsforskriften) § 7. Dette innebærer 
at man ved parkeringsregulering på veg ikke kan ta hensyn til rene kommersielle forhold, men at man 
også må vurdere andre forhold.  
 
Når det gjelder tilrettelegging for forflytningshemmede fremgår dette særlig i parkeringsforskriftens §§ 
61-64. Bestemmelsene er svært detaljert, og gjengis i vedlagt link. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=parkeringsforskriften 
 
 

2. Flytebrygge og kaiområde 

 
Foruten parkeringsområdene har også kommunen ansvaret for strandpromenaden og flytebryggen, 
herunder også lys og vedlikehold av disse på både parkeringsareal og kai. 
Det har ikke vært avsatt midler til vedlikehold i særlig grad, men noe er vedlikeholdt og dekket innenfor 
budsjett for parkeringsavdelingen. 
 
Manglende pålagt ettersyn og kontroller over mange år, har avdekket mange mangler på elektrisk 
anlegg, kaiområde og flytebrygge. Været har gjort at det er påløpt større skader på anleggene forrige 
vinter, og forsikringsselskapet avslo dekning, neoe som igjen har påført Fauske kommune store 
kostnader. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=parkeringsforskriften


 
Etter at selskapet ble avviklet, har det nå blitt satt opp periodisk kontroll av disse for å systematisere 
kontroller og ettersyn. 
 
 

3. Avtaler Fauske kommune er bundet av: 

 
Fauske kommune har flere avtaler med grunneiere med uttak av strøm samt automatplassering. Det er 
flere strømabonnement knyttet til dette, mens noen er knyttet til fastavtale for årlig dekning rund sum. 
 
For å håndtere avgiftsparkering er det flere juridiske og økonomiske avtaler som er pålagt å ha, både 
med oppfølging av klager, innkreving av misligholdte gebyrer, samt håndtering av innkomne 
parkeringsavgifter. Ikke alle avtaler kan sies opp hvis man skal ha mulighet å utstede gebyr, selv om man 
ikke har avgiftsparkering. 
 
 
Bane NOR kom med en henstilling til Fauske parkering AS i 2018, der de ba om å få vurdert hvorvidt 
parkeringshåndtering ved jernbanestasjonen Fauske kunne innarbeides. Bane NOR betaler Fauske 
kommune for å håndtere parkeringssituasjonen på en god måte. Fauske kommune får for denne jobben 
TNOK 500, i tillegg til de bøter som tas inn på feilparkering. Egen avtale er inngått med basis i dette, og 
gjelder for ett år av gangen. 
 
 

4. Budsjett, inntekter og utgifter etter første driftsår (2019) 

 
Fauske kommune brukte budsjettall direkte fra tiden selskapet var et AS, og måtte bruke 2019 som et 
erfarings år for å kunne få kontroll på alle avtaler og forpliktelser, samt kunne gjennomgå driften mhp 
effektivisering og oppdatering.  
 
Det ble innlagt den nye avtalen med Bane Nor i budsjettet, i og med at dette var en ny avtale, så var 
usikkerheten stor hvorvidt inntektspotensialet utenom gebyrer ville bli. 
 
Av et totalbudsjett på 3.500.000,- pr år, er fjorårets drift kommet bedre ut enn antatt, selv om 
parkeringsavdelingen måtte dekke inn stormskader på flytebrygga på 615.000. 
 
Tallene ser ut som å ende på cirka 3.700.000,- for 2019 (lite forbehold på dato for saksutredning).  
Da er ikke oppjustering av timepris for parkering pr time tatt inn, da automatparken er for gammel og 
dårlig vedlikeholdt for å kunne ta slike oppdateringer. 
 
Det er gjort et stort arbeide med gjennomgang av områdene, effektivisering i form av bedre kontroll, og 
det er nå mulig å kunne planlegge for en utvikling av sentrum. 
 
 

5. Brøytekostnader – rengjøring av sentrumsareal: 

 
Fauske kommune har i dag en gjeldende avtale med ekstern kontraktør vedrørende brøyting av 
kommunal parkeringsgrunn, dette gjelder da de areal som er omfattet av parkeringsordning, inkludert 
bobilparkeringen, ref kartgrunnlag. 



 
I tillegg feies/spyles det i sentrum hver vår, og da til 17 mai som dato for ferdigstillelse. I tillegg tas det 
fortløpende hvis behov dukker opp, typisk utbedringer dekke/asfalthull og så videre. 
Brøytingen og feiing av hele området innebærer en kostnad på NOK 615.000,- pr år. 
 
 

6. Bobilparkering 

 
Bobilparkeringen vest for sentrum er flittig brukt av turister, og da nærmest hele året. Sommerhalvåret 
har stor trafikk av bobiler, der turister kan koble seg til strøm, og også få tømt toaletter i stasjonen som 
er på stedet. Oppfølgingen av denne parkeringen gjøres også av parkeringsavdelingen, med noe støtte 
fra parkavdelingen (blomster osv). 
 
Når kostnadene til diverse utgifter for strøm, beplantning, avfall osv, har kommunen et overskudd på 
cirka 110.000,- pr år (2019 tall). 
 
 

7. Andre oppfølgingsområder – Truck stop 

 
Ansvarsområdet for parkeringsavdelingen er også «Truck stop» nord for Scania. Her er det ekstremt mye 
ulovlig parkering, henlatelser av tilhengere ifm omlasting over flere døgn osv, som gjør at det har vært 
mye klager. Statens vegvesen har flere ganger påtalt manglende oppfølging, men dette er nå ordnet opp 
i med periodiske kontroller av personell. 
 
 

8. Tilstand automatpark 

 
Mye usikkerhet rundt tilstand på automater, anlegg og også de avtaler som gjaldt for selskapet, har 
medført en del kostnader for å få ordnet opp i flere ting i parkeringsområdet. 
 
Det er tydelig at parkeringsautomater ikke har blitt oppgradert tidligere, og selskapet budsjetterte i 
2019 med utskifting av automater for å sikre betalingsmulighetene for publikum, men også fornye 
betalingsløsninger for bruk av VIPPS, samt Easypark.  
 
Det viser seg at det er en viss økning i bruk av disse betalingsordningene, og automater blir mindre brukt 
enn før. 
 
På grunn av at det kom et ønske om utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum, ble 
utskiftingen av parkeringsautomatene satt i bero inntil det er avgjort hva som skal skje videre. 
Ved en videreføring av parkeringsavgift, vil det vurderes tetthet på automater, og da slik at det kan 
skiftes ut et mindre antall til nye oppgraderte automater. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Dagens ordning: 
 
Dagens ordning er betalingsfri parkering på lørdager hele året, og har nå virket siden 2016.  Det er 



avgiftsbetaling fra 0900 til klokken 1700 alle hverdager utenom lørdag, som har vedtatt avgiftsfri 
parkering som belyst tidligere i saken. 
 
Av det empiriske underlaget som er fremkommet, er det vanskelig å trekke en slutning på hvor mye 
dette utgjør i økt tilgang på handlende. 
 
Fauske kommune har også tilrettelagt for et gratis parkeringstilbud, der området vest i sentrum, 
nærmere bestemt i området ved bobilparkeringen, er avsatt til parkering uten parkeringsavgift. 
 
 Alternativer: 
 

1. Differensiert betaling 

 
Det er flere mulige alternativ som kan gjøres med å for eksempel ha 2 eller 3 timers betalingsfri 
parkering i sentrum. 
 
Innføring av slike incentiv er brukt mange steder rundt i Norge, men da i all hovedsak på kjøpesentre 
med egne definerte parkeringshus eller områder. I disse ordningene er det mye brukt skiltgjenkjenning, 
eller også automater. 
 
Ved å innføre 2 – 3 timer avgiftsfri parkering, vil dette medføre anslagsvis opp mot 70 – 85 % tap av 
inntekter, da all handling i store trekk foregår innom et slikt tidsrom. For Fauske kommune vil dette 
medføre et tap anslagsvis opp mot 3 millioner. Dette medfører at nesten hele inntektsgrunnlaget vil 
være borte. 
 

2. Outsourcing av parkeringstjenester: 

 
Parkeringstjenesten kan settes ut på private hender, dog er ansvaret likevel Fauske kommunes i forhold 
til forvaltning av parkeringstjenestens områder for å sikre en forsvarlig tjeneste. I dette ligger en del 
administrasjon som må følges opp av eget personell. 
 
Norpark, fagorganisasjon for parkeringshåndtering, har gitt følgende uttalelse: 
 
«Fra Norpark sin side vil vi fraråde en delt løsning for regulering og håndheving av offentlig veg og 
kommunens øvrige arealer. Dette fordi kommunen i henhold til ovennevnte har en plikt til å bruke egne 
ansatte til håndheving på offentlig veg m.m. Da er det etter vårt syn svært lite hensiktsmessig, og 
antagelig lite lønnsomt å kjøpe parkeringstjenester fra private selskaper til å håndheve øvrige områder.» 
 
Når det gjelder parkeringsregulering og håndheving på offentlig veg, eller håndheving av feil parkering 
etter skiltforskriften og trafikkreglene på andre veger åpen for alminnelig ferdsel, kan dette kun utføres 
av politiet eller av ansatte i kommuner med delegert myndighet til dette. Så dette er tjenester som Ikke 
kan settes bort.  
 
Dette fremgår av parkeringsforskriftens § 7 og av forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 3, jamfør 
vegtrafikklovens § 31a. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-
261?q=Forskrift%20om%20offentlig%20parkeringsgebyr 
 
På andre områder som ikke dekkes av forhold nevnt over, eksempelvis kommunale parkeringsplasser 
utenfor veg, parkeringsplasser ved institusjoner som skoler, barnehager og lignende, kan kommunen 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261?q=Forskrift%20om%20offentlig%20parkeringsgebyr
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261?q=Forskrift%20om%20offentlig%20parkeringsgebyr


sette bort drift og håndheving til private selskaper. Kommunen vil likevel som grunneier ha ansvar for å 
definere parkeringsvilkårene, og vil bli stilt til ansvar dersom den private parkeringsaktøren ikke følger 
opp avtalen som er inngått.  
 
 

3. Avvikling av parkeringstjenesten i sin helhet 

 
En del mindre tettsteder har ingen parkeringstjeneste etablert, og stoler da på at besøkende besørger 
forsvarlig parkering. Dette er en lite anbefalt måte å sikre tilgangen på parkeringsareal på en god måte. 
Feil parkering, bruk av HC plasser, bruk av areal som ikke er avsatt til parkering, er velkjent, og en 
naturlig utvikling hvis tjenesten avvikles i sin helhet. 
 
Sett i kontekst at Fauske kommune er inne i en positiv utviklingsfase med sentrum, skape byrom og 
bedre miljøet i sentra av Fauske, vil en avvikling av tjenesten kunne sette denne utviklingen langt 
tilbake. Erfaring fra tiden det ikke var regulering på parkeringsordning i Fauske, viser at en form for 
regulering og oppfølging er viktig. 
 
 
Oppsummering: 
 
Når det gjelder ønsket fra handelsstanden i Fauske om avvikling av parkeringsavgiften, så er det brukt 
argumentet om at avgiftsparkering gjør det vanskelig med å videreføre, og etablere nye, forretninger i 
sentrum. Dette da begrunnet i at det ikke er avgiftsparkering i andre forretningsarealer i kommunen, og 
da særlig med hentydning til Krokdalsmyra.  
 
Rådmannen ser momentet ved at avgiftsparkering kan være en medvirkende årsak til at 
handelsmønsteret endrer seg og da med hvor man handler. 
Innføringen av avgiftsfri parkering på lørdager var da også et forsøk på å bidra til å kunne dra slutninger 
hvorvidt parkeringsavgiften er viktig for å bidra til økt handel i sentrum. 
 
Rådmannen er likevel i tvil om hvorvidt parkeringsordningen med parkeringsavgift, er den største 
årsaken til at sentrum i Fauske opplever en form for nedskalering av forretningsvirksomhet. 
 
Endring av folks handlemønster, stadig økende netthandel, samt ikke minst sammensetning av 
butikkonsept, fremholdes som de mest fremtredende årsaker til degressiv utviklingen i detaljhandelen. 
Virke Handel, som er en interesseorganisasjon for detaljhandel, påpeker endringen i handelsmønsteret 
over tid.  
 
Utviklingen i detaljhandelen har i Nordland likevel vært i positiv utvikling de siste år. Norconsult har gjort 
en kartlegging av utviklingen i detaljhandelen fra 2008 til 2018. Sett utviklingen i landet for øvrig, er 
Nordland faktisk en av de bedre fylkene når det gjelder positiv utvikling i detaljhandelen. 
For Fauske kommunes del er den positive utviklingen i detaljhandel på 40%, en utvikling som er den 
største av sammenligningsgrunnlaget av 10 utvalgte kommuner i Nordland. 
 
Håndheving av det kommunale parkeringsareal er viktig for å kunne sikre trygge og gode 
parkeringsplasser, sikre fremkommeligheten i sentrum, samt ivareta tilgang på universelt utformet areal 
og parkering for bevegelseshemmede. 
 
Den økonomiske situasjonen Fauske kommune er i for tiden, medfører at det vil bli svært krevende å 
påføres et ytterligere økonomisk tap i størrelsesorden 3 millioner kroner årlig. 
Med videreføring av avgiftsfri parkering på lørdager, samt at Fauske kommune bidrar med brøyting og 



strøing/renhold i sentrum, vil dette være et bidrag for å holde et attraktivt sentrum i bedre stand enn 
før. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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  Buds(end) Regnskap 
  2019 2019 
Ansvar: 5211 PARKERINGSAVDELING 
  1010 FAST LØNN 721.725 916.198 
  1017 T-TRINNSTILLEGG 0 13.720 
  1090 PENSJON KLP FELLESORDNNING 125.479 148.892 
  1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 0 2.430 
  1097 PENSJON SYKEPLEIERE KLP 0 25.239 
  1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 43.207 56.430 
  1100 KONTORMATERIELL 0 9.583 
  1116 BEVERTNING 0 316 
  1125 KLÆR OG SKO 0 16.093 
  1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 2.000.000 42.241 
  1130 TELEFONUTGIFTER 80.000 13.986 
  1132 DATAKOMMUNIKASJON 0 92.882 
  1136 BREDBÅND 0 2.223 
  1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 39.092 
  1142 TRYKKING/KOPIERING 0 6.543 
  1180 ENERGI 35.000 37.161 
  1185 FORSIKRINGER BYGG OG ANLEGG 0 14.907 
  1189 FORSIKRINGER BILER/UTSTYR 20.000 595 
  1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 0 6.000 
  1194 INNFORDRINGSOMKOSTNINGER 0 350 
  1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 30.000 172.499 
  1196 KONTINGENTER 0 9.686 
  1200 INVENTAR OG UTSTYR 0 34.105 
  1230 BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG 0 385.971 
  1231 VEDLIKEHOLD UTEAREALER 0 285.593 
  1232 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 0 149.440 
  1233 VEDLIKEHOLD UTEAREALER/BRØYTING 0 379.000 
  1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 0 103.520 
  1270 KONSULENTTJENESTER/OBS: ikke kjøp av  vikartjenester 0 130.763 
  1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 0 137.804 
  1500 RENTEUTGIFTER 0 39 
  1506 GEBYRER OG MORARENTER 0 1.769 
  1650 AVG.PLIKTIG SALG VARER OG TJENESTER -3.500.000 -3.704.083 
  1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0 -137.804 
  3203 DATA OG IT-UTSTYR 0 10.189 
Sum ansvar: 5211 PARKERINGSAVDELING -444.589 -596.631 
 
T O T A L T -444.589 -596.631 
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BRØYTE-AREALER:

Nr.               Område

1   Bak ADM.BYGGET + veier foran.

2   MELENCIS PLASS  (Rundt Samfunnshuset)

3   Ved RÅDHUSET

Gate/plassP-plasser

AREALER

TOTALT

1.084240 1.324

3.552

Antall

P-plasser (m2) (m2) (m2)

19

91 2.4121.140

1.00622

4   TORGGATA 31990 4097

5   SKIPPERGATA 630130 76010

6   LEITEBAKKEN 787150 93712

7   TORGET + Øvre TORG 1.086 1.086

8   STORGATA 452 45231

9   FOLLAVEIEN

234 23416

11  P-PLASSER STRANDPROM.   ØST 2.2061.080 3.28686

600575 1.17545

1.9821.645 3.627129

14  MEGA - Fridahl 466320 78625

15  BRANNSTASJONEN 1.103320 1.42325

SUM : 13.4016.758 20.159525

stk. m2

m2 m2

12  P-PLASSER STRANDPROM. v/Havnegården
13  P-PLASSER STRANDPROM.   v/ AMFI

280 726
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Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr), etter region, tid og statistikkvariabel
Tab 04776

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Endring Endring % 2018

1870 Sortland 118 794 119 915 117 817 118 492 117 144 110 726 113 963 123 158 125 846 126 569 132 308 13 514 11,4 1870 Sortland 132 308

1820 Alstahaug 92 019 100 909 105 648 105 771 108 376 107 198 107 814 108 243 112 958 115 033 111 706 19 687 21,4 1820 Alstahaug 111 706

1841 Fauske 72 343 78 152 80 250 80 290 78 874 80 992 87 456 90 676 97 731 94 665 101 295 28 952 40,0 1841 Fauske 101 295

1804 Bodø 77 189 77 041 78 184 81 732 85 261 86 431 89 407 93 029 95 369 96 056 96 570 19 381 25,1 1804 Bodø 96 570

1865 Vågan 73 145 74 536 73 702 76 300 78 980 77 826 82 827 88 039 93 255 93 858 95 418 22 273 30,5 1865 Vågan 95 418

1860 Vestvågøy 70 595 71 662 75 691 77 657 80 101 80 862 85 274 84 833 90 199 94 014 94 618 24 023 34,0 1860 Vestvågøy 94 618

1833 Rana 72 533 74 538 77 054 78 272 80 981 83 986 86 392 85 713 88 373 90 198 91 730 19 197 26,5 1833 Rana 91 730

1805 Narvik 75 494 77 073 76 787 77 927 78 792 78 910 81 452 82 554 85 352 85 073 85 269 9 775 12,9 1805 Narvik 85 269

1813 Brønnøy 76 548 76 258 67 460 70 388 78 945 81 133 82 920 83 101 85 826 86 746 85 143 8 595 11,2 1813 Brønnøy 85 143

01 Landet 69 651 70 783 72 014 73 329 75 028 75 802 78 244 80 180 82 379 83 667 84 810 15 159 21,8 01 Landet 84 810

1824 Vefsn 72 316 75 572 76 091 77 581 80 134 80 526 83 062 82 149 85 538 84 728 83 790 11 474 15,9 1824 Vefsn 83 790

18 Nordland 65 709 67 441 68 237 70 257 72 352 73 046 75 314 77 625 81 031 81 966 82 776 17 067 26,0 18 Nordland 82 776
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Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr), etter region, tid og statistikkvariabel
Tab 04776

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1841 Fauske 72 343 78 152 80 250 80 290 78 874 80 992 87 456 90 676

1860 Vestvågøy 70 595 71 662 75 691 77 657 80 101 80 862 85 274 84 833

1865 Vågan 73 145 74 536 73 702 76 300 78 980 77 826 82 827 88 039

1833 Rana 72 533 74 538 77 054 78 272 80 981 83 986 86 392 85 713

18 Nordland 65 709 67 441 68 237 70 257 72 352 73 046 75 314 77 625

1804 Bodø 77 189 77 041 78 184 81 732 85 261 86 431 89 407 93 029

01 Landet 69 651 70 783 72 014 73 329 75 028 75 802 78 244 80 180

1820 Alstahaug 92 019 100 909 105 648 105 771 108 376 107 198 107 814 108 243

1824 Vefsn 72 316 75 572 76 091 77 581 80 134 80 526 83 062 82 149

1805 Narvik 75 494 77 073 76 787 77 927 78 792 78 910 81 452 82 554

1870 Sortland 118 794 119 915 117 817 118 492 117 144 110 726 113 963 123 158

1813 Brønnøy 76 548 76 258 67 460 70 388 78 945 81 133 82 920 83 101

Tallene er 

eksklusiv 

omsetning av 

motorkjøretøyer 

og bensin, og 

eksklusiv 

merverdiavgift.

<br />



2016 2017 2018 Endring Endring % Endring %

97 731 94 665 101 295 28 952 40,0 1841 Fauske40,02046

90 199 94 014 94 618 24 023 34,0 1860 Vestvågøy34,02932

93 255 93 858 95 418 22 273 30,5 1865 Vågan30,45048

88 373 90 198 91 730 19 197 26,5 1833 Rana 26,46657

81 031 81 966 82 776 17 067 26,0 18 Nordland25,97361

95 369 96 056 96 570 19 381 25,1 1804 Bodø 25,1085

82 379 83 667 84 810 15 159 21,8 01 Landet 21,76422

112 958 115 033 111 706 19 687 21,4 1820 Alstahaug21,39449

85 538 84 728 83 790 11 474 15,9 1824 Vefsn 15,86647

85 352 85 073 85 269 9 775 12,9 1805 Narvik12,94805

125 846 126 569 132 308 13 514 11,4 1870 Sortland11,376

85 826 86 746 85 143 8 595 11,2 1813 Brønnøy11,22825
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Trafikksikker kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
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17.01.2020 Faglig Trafikkforum Fauskes mandat og organisering (260315) 1431279 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har nå igangsatt arbeidet med å bli godkjent som Trafikksikker kommune, og 
forventer at godkjenning er på plass i løpet av 2020. 
 
Saksopplysninger: 
Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning laget av Trygg Trafikk, som skal bidra til at 
kommunen gjør et godt trafikksikkerhetsarbeid som gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, 
mindre skader og fornøyde innbyggere. Trafikksikker kommune-konseptet legger opp til kriterier og 
sjekklister for et godt og systematisert trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. 
 
Godkjenningsordningen er kostnadsfri og baserer seg kun på de lover og forskrifter kommunen har plikt 
til å arbeide systematisk med. For å lykkes må alle kommunenes etater involveres i arbeidet, og den 
enkelte etatsleder må ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommes trafikksikkerhetsplan bygger på Trafikksikker kommune-konseptet. Dette er forankret 
hos rådmann, og alle kommunale enheter og instanser. En av planens målsetninger å få godkjenningen 
som Trafikksikker kommune. 
 
Å bli godkjent som Trafikksikker kommune er i tråd med kommunens folkehelsearbeid, og er en 
forutsetning for tildeling av regionale trafikksikkerhetsmidler. Barnehagene i kommunen har allerede 
godkjenningen fra Trygg Trafikk, og de fleste lag og foreninger har etablert en god reisepolicy.  
 
Det gjenstår noe arbeid med etablering av rutiner, retningslinjer og rapportering innenfor enheter og 
avdelinger, men det er en målsetning at Fauske blir en Trafikksikker kommune i løpet av 2020. 
Kommunen har i tillegg et trafikkfaglig forum (FTF) som er involvert i trafikksikkerhetsarbeidet i 
kommunen, og som vil bistå i arbeidet med godkjenningen.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
 



TRAFIKKSIKKER
KOMMUNE

VEILEDER FOR EN



KOMMUNE S. 4 SKOLE S. 9BARNEHAGE S. 6

I N N H OL D
3 › Trafikksikker kommune

- systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø

5 › Kriterier for kommunen

6 › Kriterier for barnehagene

9 › Kriterier for skolene

10 › Kriterier for teknisk avdeling

10 › Kriterier for planavdeling

11 › Kriterier for kulturavdeling

11 › Kriterier for kommunelegen

11 › Kriterier for helsestasjonene

12 › Fra avtale til godkjenning – forslag til prosess

13 › Godkjenning av Trafikksikker kommune

14 › Utdrag fra aktuelle lover og forskrifter

Folk bor og
ferdes i kommuner,

der skjer også trafikkulykkene.
Trafikksikker kommune skal
bevisstgjøre og begeistre,

men først og fremst bidra til å
forebygge ulykker og redde liv.

Mangeårig ordfører i
Nord-Fron kommune, tidligere leder
av KS og fylkespolitiker i Oppland,

Gunnar Tore Stenseng.

“



Ved Stortingets behandling av NTP 2014 – 
2023 ble det besluttet et etappemål om å 
halvere antall drepte og hardt skadde i veg-
trafikken til maksimalt 500 innen 2024. 
Arbeidet inngår i Regjeringens beslutning om 
at trafikksikkerhetsarbeidet skal baseres på 
en visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte og hardt skadde i veg-
trafikken – Nullvisjonen.

Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av en 
bred og samlet innsats der flere sektorer
er involvert for å forebygge og redusere 
trafikkulykker (jfr. St. meld. 16, 2008-2009). 
Samferdselsdepartementet har pekt på 
kommunenes ansvar, der kommunalt 
trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende 
for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall 
drepte og hardt skadde. 

Kommunen er en viktig aktør i trafikk- 
sikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - 
og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport– 
tjenester og ansvarlig for beboernes helse  
og trivsel, har kommunen et stort ansvar for
å forebygge ulykker. Gjennom lover og 
forskrifter har kommunen plikt til å arbeide 
systematisk med ulykkesforebyggende arbeid 
i alle sektorer.

For å lykkes må alle kommunens etater  
involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder 
ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den 
politiske og administrative ledelsen.

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en 
trafikksikker kommune. I løpet av perioden 
2014-2017 vil de fleste fylkeskommuner legge 
konseptet Trafikksikker kommune til grunn 
når kommunene stimuleres til å arbeide  
systematisk med trafikksikkerhet. 

Trafikksikker kommune bygger på en  
godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr 
ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men 
godkjenningen er et kvalitetsstempel for 
godt, målbevisst og helhetlig arbeid med 
trafikksikkerhet.

På nettsiden www.trafikksikkerkommune.no 
finner du mer informasjon om kriteriene,  
flere gode eksempler, og de ulike lover og 
forskrifter som gjelder kommunens ansvar  
for trafikksikkerhet. 

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
- systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø 
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VERKTØYHEFTE
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Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, 
færre skader og fornøyde innbyggere.
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“Denne veilederen er
et nyttig og oversiktlig

hjelpemiddel i det
kommunale trafikk-
sikkerhetsarbeidet

Rådmann Rolf Kåre Jensen,
Bodø kommune
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Kommunen har forankret ansvaret for tra kksikkerhetsarbeidet hos ordfører
og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.

Kommunen har et utvalg med ansvar for tra kksikkerhet.

Kommunen har innarbeidet tra kksikkerhet i H M S/internkontrollsystemet som
inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av
transporttjenester.

Tra kksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AM U).

Kommunen har oppdatert oversikt over tra kkulykker og tra kkuhell
(materiellskader) i kommunen.

Tra kksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.

Kommunen har en tra kksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og
rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både tra kantrettede og fysiske tiltak.

Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga.
særlig farlig skolevei.

Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene.
I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig:

• Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen om at alle kriteriene er oppfylt

• Kommunens tra kksikkerhetsplan

• Retningslinjer for ansattes ferdsel i tra kken (i tjeneste)

• Rutiner for kjøp av transporttjenester

• Dokumentasjon fra barnehagene (se krav til dokumentasjon under barnehage side 6)

• Dokumentasjon fra skolene (se krav til dokumentasjon under skole side 9)

• Dokumentasjon fra teknisk avdeling (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)

• Dokumentasjon fra planavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)

• Dokumentasjon fra kulturavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

• Dokumentasjon fra kommunelegen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

• Dokumentasjon fra helsestasjonene (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

All dokumentasjon (samlet) må være tilsendt elektronisk til Trygg Tra kks distriktsleder
minimum tre uker før avtalt godkjenningsmøte (se rutiner for godkjenning side 13).
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KRITERIER FOR  
BARNEHAGENE

Trafikksikkerhet i barnehagen

✔  Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og 
 opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.

✔  Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd 
 ved kjøp av transporttjenester.

✔  Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og 
 hendelser på turer.

✔  Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, 
 med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæringen i barnehagen

✔  Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.

✔  Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.

✔  Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

Samarbeid mellom barnehage og hjem

✔  Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens  
 parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.

✔  Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.

✔  Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig bekreftelse fra styrer på at alle kriteriene er oppfylt

• Årsplan hvor trafikk er integrert

• Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport

• Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef/barnehagesjef og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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4

“Kriteriene for Trafikksikker
barnehage har vært nyttig

for oss for å sjekke ut kvaliteten
på vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Anne Gundersen, Styrer i
Furunabben barnehage,

Våler kommune
(Landets første Trafikksikre

barnehage)
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4

“Anerkjennelsen vi fikk
ved å bli godkjent som

Trafikksikker skole har vært
med på å bevisstgjøre skolens

ledelse om betydningen av
helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Rektor Astrid Aase Hodneland,
Sunde skole, Stavanger

kommune (landets første
Trafikksikre skole)



Tra kksikkerhet i skolen generelt

Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.

Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel,
i bil og med kollektivtransport i skolens regi.

Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Tra kkopplæringen i skolen

Skolen har integrert tra kkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med
Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid mellom skole og hjem

Skolens læreplan for tra kk er årlig tema på foreldremøte.

Foreldre blir involvert i skolens tra kksikkerhetsarbeid for eksempel
gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt

• Årsplan hvor tra kk er integrert

• Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport

• Oversikt som viser at tra kk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef og
kommunens koordinator for Tra kksikker kommune.
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KRI TE RI E R FO R TE K NI SK AVD E LI N G
Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske tra kksikkerhetstiltak
på kommunal vei.

Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for tra kksikkerhetstiltak
på fylkes- og riksvei.

Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske
tra kksikkerhetstiltak.

Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien.

Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre tra kksikkerheten i forbindelse med
anleggsvirksomhet i kommunen.

Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på tra kksikkerhetstiltak
fra andre etater, organisasjoner og publikum.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig bekreftelse fra enhetsleder på at alle kriteriene er oppfylt

• Skriftlige rutiner for hvordan tra kksikkerheten ivaretas i forbindelse med
kommunens drift og vedlikehold på vegnettet

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og
kommunens koordinator for Tra kksikker kommune.

10

KRI TE RI E R FO R P L AN AVD E LI N G E N
Tra kksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

Tra kksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlige rutiner for hvordan tra kksikkerhet ivaretas i arbeidet med kommune-
planens arealdel og ved behandling av reguleringsplaner.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og
kommunens koordinator for Tra kksikker kommune.
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KRITERIER FOR KULTURAVDELINGEN
✔  Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for   
 sikker transport innenfor egen virksomhet.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig oversikt for hvordan kommunen skal påvirke lag og foreninger  
   til å integrere trafikksikkerhet i virksomheten.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

KRITERIER FOR KOMMUNELEGEN 
✔  Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

✔  Kommunelegen medvirker til at kommunes fastleger har tilstrekkelig kjennskap  
 til vegtrafikklovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko  
        for trafikkulykker.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig dokumentasjon på hvordan kommunelegen medvirker til at fastlegene får   
   tilstrekkelig kjennskap til veitrafikklovens § 34.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

KRITERIER FOR HELSESTASJONENE
✔  Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet  
 integreres i møte med foreldre og barn. 

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig oversikt over hvordan helsestasjonene integrerer trafikksikkerhet  
   i sitt arbeide.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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FR A AVTALE TI L G O D K J E N N I N G
– forslag til prosess (i samarbeid med Trygg Trafikk)

1 (2.)

Inngåelse av
intensjonsavtale med

ordfører/rådmann

2 (1.)

Møte med
kommunens
ledergruppe

3
Kommunen utpeker
en kontaktperson/

koordinator

4
Arbeidsmøter/ workshops. Separate møter med de ulike sektorer:

Barnehage (styrer/pedagogisk leder) 2-4 timer

Skole(rektor/undervisningsinspektør) 2-4 timer

Helse(ledende helsesøster) 1-2 timer

Teknisk/Plan (enhetsleder) 1 time

H R/administrasjon (enhetsleder) 1 time

Kultur (enhetsleder) 1 time

5
Arbeidsperiode hvor de respektive

sektorer innarbeider kriteriene og utarbeider
nødvendig dokumentasjon

6
Godkjenning
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GOD K JE N N I N G AV
TR AFI K K SI K KE R KO M M U N E
Godkjenningen foretas av et team fra Trygg Tra kk. Godkjenningsteamet settes sammen av
prosjektleder for Tra kksikker kommune i samarbeid med Trygg Tra kks distriktsleder og
eventuell representant for fylkeskommunen.

Før godkjenningen
Når kommunen har oppfylt alle kriteriene og dokumentasjonen foreligger,
avtaler kommunens koordinator og Trygg Tra kks distriktsleder den praktiske
gjennomføringen av dagen for den formelle godkjenningen.

Nødvendig dokumentasjon skal foreligge og være tilsendt Trygg Tra kk minimum
tre uker før godkjenningsdagen. Dersom dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig utsettes
godkjenningen.

Gjennomføring av godkjenningsdag
Det bør avsettes re timer til følgende møter:
1. Kommunens ledergruppe (etatsledere og rådmann).
2. Ansatte ved valgte etater/avdelinger – minst tre avdelinger.
3. Ved dagens slutt skal godkjenningsteamet møte ledergruppen og de andre som

er blitt intervjuet for en oppsummering i plenum. All tilbakemelding knyttes opp mot
kriteriene i Tra kksikker kommune.

Kommunenes ledelse får en skriftlig rapport etter besøket.
Eventuelle avvik må lukkes innen tre måneder.

Kategorier for tilbakemelding
A. GODKJEN T

Styrke : Smart måte å jobbe på, et eksempel for andre.
Forbedring : Et område det er mulig å bli bedre på.

B. BETI NGET GODKJEN NI NG
Styrke : Smart måte å jobbe på, et eksempel for andre.
Forbedring : Et område det er mulig å bli bedre på.
Avvik : Mangel på oppfylte krav, korreksjon er nødvendig før

endelig godkjenning.

Godkjenningens varighet
Godkjenning for tre år.



FOLKEHELSELOVEN

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
 Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer 
som kan ha negativ innvirkning på helsen.

 Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og 
planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

 Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivare-
tatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje 
blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med 
frivillig sektor.

§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 i kommunen
 Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn 
på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:

a)  opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen 
gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,

b)  kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og

c)  kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn 
som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

 Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordrin-
gene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaks-
forhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

 Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommun-
ens oversikt.

§ 6. Mål og planlegging
 Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for ar-

beidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens 
folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygning-
sloven § 10-1.

 Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og 
bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier 
for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer 
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 
annet ledd.

§ 7. Folkehelsetiltak
      Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommun-

ensfolkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte 
tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdan-
ning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, 
ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen 
rusmiddelbruk.

 Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den 
enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og 
forebygge sykdom

 Rådmannen er kommunens øverste leder og har ansvar for alle 
kommunalt ansatte.

FORSKRIFT OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG  
SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER
(Internkontrollforskriften)

§ 1. Formål
 Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne 

forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen
 • arbeidsmiljø og sikkerhet
 • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter 

eller forbrukertjenester
 • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling 

av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 
oppnås

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE FRA
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Kap. 3 – fagområder: «Barnehagen skal gi barn grunnleggen-
de kunnskap på sentrale og aktuelle områder». Videre i kap. 3.6 
Nærmiljø og samfunn:
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra 
til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser 
og erfaringer i nærmiljøet.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNE-
HAGER OG SKOLER M.V.

Kapittel 2 og 3
 I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 

skal barnehager og skoler drives slik at skader og ulykker fore-
bygges. I veiledere for internkontrollsystem er trafikk ofte ikke 
nevnt. Derfor må virksomhetsledere selv sørge for at trafikksik-
kerhet inngår som en naturlig del av HMS arbeidet i barnehager 
og skoler.

§ 2-4 Ansvar og internkontroll

§ 3-14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Inneholder kunnskapsmål om trafikk etter 4., 7. og 10 trinn

Kompetansemål etter 4. trinn:
• Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.
 
Kompetansemål etter 7. trinn:
•  Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkom-

stmiddel.

Kompetansemål etter 10. trinn:
•  Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker 

skader ved uhell og ulykker.
•  Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene 

med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er 
knyttet til akselerasjon.

• Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare 
resultatene.

•  Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskad-
er og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge 
helseskadene.

UTDRAG FRA AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER: 

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
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Faglig Trafikkforum Fauskes mandat og organisering  
 
Faglig Trafikkforum Fauske (FTF) er et rådgivningsorgan for trafikksikkerhet. Det er 
flere organer representert i denne tverrfaglige gruppen, som er bestående av 
representanter fra 

– Trygg Trafikk 

– Statens Vegvesen 

– Politiet 
– Trafikkskolene 

– Ungdområdet 
– Kommunalt foreldreutvalg  
– Råd for likestilling av funksjonshemmede 

– Enhetene skole, barnehage, folkehelse og plan i Fauske kommune. 
 

FTF skal arbeide for økt trafikksikkerhet i Fauske kommune, og innsatsen rettes mot 
myke trafikanter; med et spesielt med fokus på skole- og barnehagebarn. 
Forumet har ingen vedtaksmyndighet, men gir råd og eller forslag til løsninger i saker 
som fremmes forumet. 
Saker som fremmes direkte til forumet fordeles kommunal saksbehandler. 
 
Mandatet til Trafikksikkerhetsforumet i Fauske kommune for planperioden 
2020-2023 er: 
- Følge opp trafikksikkerhetsplanen, og etterspørre resultater. 
- Videreutvikle og revidere trafikksikkerhetsplanen – utarbeide og følge opp 
handlingsplan. 
- Arbeide for at Fauske kommune blir re-godkjent som Trafikksikker kommune. 
- Behandle trafikksikkerhetsspørsmål- og saker av prinsipiell karakter. 
- Fremme saker til politisk behandling ved behov. 
- Å avholde fire møter i året 
- Søke regionale trafikksikkerhetsmidler 
 
 
Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
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Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske nettverk 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre gir tilslutning til nettverketes målsetninger, prinsipper og strategier, og 
søker om medlemskap i nettverket Sunne kommuner med virkning fra og med 2020. 
  
Én politisk kontaktperson må utnevnes. 

 
 
Vedlegg: 
17.01.2020 Sunne kommuners vedtekter 1430558 

17.01.2020 Sunne kommuners strategi 2019 - 2024 1430562 
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har over mange år satset sterkt på å styrke sitt folkehelsearbeid. Blant annet har 
kommunen inngått forpliktende samarbeid med Nordland fylkeskommune, og man har igangsatt et 
omfattende systemarbeid for å oppfylle krav om at hensynet til befolkningens helse blir en del av 
kommunens planlegging (§ 5 i folkehelseloven og plan- og bygningsloven).  
Kommunens arbeid blir lagt merke til også utenfor kommunegrensene, blant annet av Sunne kommuner 
– WHOs norske nettverk, som oppfordrer Fauske kommune om å søke om opptak i nettverket.  
 
Sunne kommuner er det norske nasjonale nettverket i WHO European Healthy Cities Network. Healthy 
Cities jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn det er godt, sunt og trygt å leve 
i.  
Nettverket Sunne kommuner ble etablert i 1994, da som Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. 
Per dags dato har nettverket 36 medlemmer, hvorav 4 er fylkeskommuner og 32 kommuner. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Nettverket Sunne kommuner er for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke 
og samfunnsplanlegging.  
Formålet med nettverkssamarbeidet er å bidra til medlemmers arbeid med samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Medlemmene i nettverket har fokus på 
både eget folkehelsearbeid, og bidrar i forbindelse med større nasjonale og internasjonale initiativ og 
prosjekter. 
 
Alle norske kommuner og fylkeskommuner kan søke om medlemskap i Sunne kommuner. 



Hovedkriteriet er at det foreligger en politisk viljeserklæring som støtter nettverksamarbeidet gjennom 
vedtak i kommunestyre eller fylkesting.  
 
 
Hva oppnår Fauske kommune ved å bli medlem av Sunne kommuner?  
 
Nettverket fremhever følgende fordeler:  
 
Verdifulle møteplasser og et utvidet kollegium 
 
Sunne kommuner skaper arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling både nasjonalt og 
internasjonalt. Nettverket er en kobler opp mot organisasjonsliv, forskningsmiljøer, myndigheter og 
sosiale entreprenører. Vi igangsetter og bidrar også med søknadsbistand til bilaterale samarbeid 
gjennom WHO-nettverket og EU/EØS midlene. 
 
Kompetanseheving for nøkkelansatte 
 
Nettverket tilbyr gratis kurs som utvikler ulike kompetanser, deltakelse i nasjonale og 
internasjonale prosjekter, og i temagrupper som fokuserer på aktuelle satsingsområder 
i egen kommune/fylkeskommune. Vi tilbyr rask tilgang til ny viten gjennom 
samarbeidet med WHO, myndigheter og andre sentrale aktører på folkehelsefeltet. 
Medlemmer får i tillegg rabattert, og i noen tilfeller gratis, adgang til konferanser og 
kompetanseutvikling. 
 
Gode tiltak og spennende samarbeidsmuligheter 
 
Våre medlemmer får ofte mulighet til å pilotere ulike tiltak for helse og trivsel, slik som 
gratis sykkel-rickshaws for eldre eller nærmiljøtiltak som skaper matglede for barn og 
unge. 
 
Påvirke nasjonale myndigheter 
 
Sunne kommuner har jevn dialog med nasjonale myndigheter, og har en stemme som 
blir hørt i saker som angår lokalt og regionalt folkehelsearbeid. Vi løfter frem våre 
medlemmers perspektiver, og jobber for å bedre rammevilkårene for å forvalte det 
ansvaret kommuner og fylkeskommuner er gitt på folkehelsefeltet. 
 
Politisk forankring av folkehelsearbeidet 
 
Vi tilbyr gratis veiledning i lokale og regionale politikeres folkehelseansvar. Politikere 
utgjør også nettverkets generalforsamling og er representert i styret. 
 
Et godt omdømme 
 
Medlemskap signaliserer at dere tar folkehelse på alvor. Vi løfter fram historiene og 
passer på at omverdenen får vite om det gode arbeidet dere gjør for å skape gode og 
helsefremmende lokalsamfunn. 
 
Se vedlegg for ytterligere informasjon om nettverket. 
 
 
 



Saksbehandlers vurdering: 
 
Folkehelseloven av 2012 gir kommunen et stort ansvar for utvikling av et folkehelsearbeid 
med høy kvalitet. Det er derfor viktig at vi som kommune hele tiden etterstreber å forbedre oss faglig. I 
kommunen har vi én folkehelserådgiver, og ved å delta i et nasjonalt og internasjonalt nettverk, som 
Sunne kommuner, kan Fauske kommune bli bedre rustet i folkehelsearbeidet.  
Videre vil det gi kommunen tilgang til nyttige arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling. 
 
Det er avgjørende å ha et sektorovergripende perspektiv i folkehelsearbeidet, noe som står sentralt i 
Sunne kommuner-nettverket. Det gjelder både ulike fagsektorer i kommune og fylkeskommune, i 
samarbeid med frivilligheten, sosiale entreprenører og akademia.  
 
Medlemskap i Sunne kommuner vil bidra til kompetanseheving i vår kommune, og ikke minst til 
profilering og synliggjøring av det gode arbeidet vi allerede gjør i Fauske. På denne måten vil vi kunne 
styrke vårt omdømme gjennom fokus på folkehelse, miljø og bærekraft.  
Medlemskap vil også være med å styrke og videreutvikle lokalt helsefremmende arbeid gjennom et 
forpliktende nettverkssamarbeid. 
 
Av våre omkringliggende kommuner er både Bodø, Brønnøy, Gildeskål, Hamarøy, Rana og Vestvågøy 
medlemmer i nettverket. Det samme gjelder for Nordland fylkeskommune. 
 
Kostnad og forpliktelser 
 
Den årlige kostnaden for medlemskap er indeksbasert og bestemmes etter en 
fordelingsnøkkel på innbyggertall x 1,86 kr. (sats per 2019, justeres årlig etter Deflator). 
Kostnaden for Fauske kommune vil derfor være rundt kr 18.000,-  pr. år. I tillegg må det påberegnes 
noen kostnader i forbindelse med reise og evt. overnatting på arrangementer, for eksempel den årlige 
nettverkssamlingen.  
Medlemsavgiften dekkes innenfor budsjett for folkehelsemidler. 
 
 
Administrativ kontakt 
 
Folkehelserådgiver vil være Fauske kommunes administrative kontakt. I dette inngår ansvar for å ivareta 
den løpende kontakten med nettverkets sekretariat. 
 
Politisk kontakt 
 
Fauske kommunes politiske kontakt i Sunne kommuner-nettverket kan være leder eller medlem av et 
politisk utvalg. Plassering i planutvalget vil naturligvis sikre ei særlig solid forankring samt i større grad 
kunne sikre «helse i alt vi gjør». Den politiske kontakten deltar på generalforsamling og sørger for 
utadrettet informasjon om nettverket i kommunestyret, råd og utvalg. 
 
Administrativ kontaktperson blir folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Sunne kommuners vedtekter 
 
 
Sunne kommuners vedtekter ble sist endret under generalforsamlingen på Lillehammer 30. april 
2015. 

§ 1. Navn 

Nettverkets fulle navn er Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Nettverket er 
registrert som forening/lag/innretning/ideell organisasjon i Brønnøysundregisteret. 
Organisasjonsnummeret er 979 628 315. Registrert stiftelsesdato er 31.12.1994. 

§ 2. Formål 

Formålet med Sunne kommuner er å bidra til nettverksmedlemmenes arbeid med 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 
helseforskjeller. 

§ 3. Medlemskap 

o Kriteriet for medlemskap er at kommunen eller fylkeskommunen slutter seg til 
nettverkets målsettinger, prinsipper og strategier gjennom politisk vedtak i 
formannskap/kommunestyre eller fylkesutvalg/fylkesting. 

o Hvert medlem utpeker én administrativ og én politisk kontaktperson. Den 
administrative kontaktpersonen ivaretar den løpende kontakten med nettverkets 
sekretariat, mens den politiske kontakten deltar på generalforsamling og sørger for 
utadrettet informasjon om nettverket i kommunestyre og utvalg. 

o Hvert medlem betaler en årlig kontingent som beregnes ut fra følgende 
utregningsnøkkel: Innbyggertall x 1,86 kr (i 2019). Kontingenten indeksreguleres årlig 
iht. Deflator. Det er satt en øvre ramme for kontingentbeløp på kr. 90 000. 
Fylkeskommuner betaler automatisk maksbeløpet. 

o Medlemmene forplikter seg til å informere om nettverkstilknytningen på sine 
nettsider, og til å rapportere om sitt folkehelsearbeid til nettverkets sekretariat. 

o Eventuell oppsigelse av medlemskapet må meddeles nettverkets sekretariat året i 
forveien, og senest under nettverkets generalforsamling det året. 

§ 4. Generalforsamling 

o Nettverkets høyeste organ er generalforsamlingen. Den består av ordførere eller den 
ordføreren bemyndiger. 

o Generalforsamlingen avholdes årlig, før 1. juli, gjerne i tilknytning til 
nettverkssamlingen. 

o Innkalling med saksdokumenter sendes ut til medlemmene fire uker før forsamlingen. 
o I samsvar med utsendt innkalling og dagsorden skal generalforsamlingen behandle 

følgende saker: 

1. Valg av møteleder og sekretær 
2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
3. Årsrapport med revidert regnskap 



4. 5-årsstrategi og handlingsplan 
5. Orientering om årets budsjett 
6. Fastsette medlemskontingent 
7. Velge leder, nestleder, styre etter forslag fra valgkomiteen, og en valgkomité på tre 
medlemmer etter forslag fra styret. 
8. Vedta styrehonorar etter forslag fra styret. 
9. Innkomne forslag. Forslag som skal behandles må sendes til sekretariatet senest 
to måneder før generalforsamlingen. 
10. Fastsette tidspunkt og sted for neste års generalforsamling. 

o I forbindelse med generalforsamling skal det også arrangeres en konferanse. 
o Medlemmene bytter på å være vertskap for generalforsamlingen og tilhørende 

konferanse. 
o Vertskommunen eller -fylkeskommunen har ansvar for planlegging og gjennomføring 

i samarbeid med sekretariatet, og etter godkjenning av styret. 

§ 5. Styret 

o Styret består av 5 medlemmer med to varamedlemmer, og velges for 2 år, 
korresponderende med den kommunale valgperioden. Henholdsvis to og tre av 
medlemmene er på valg hvert år for å sikre kontinuiteten. Varamedlemmer er på valg 
hvert år. 

o Styret skal bestå av både politiske og administrative kontaktpersoner, representanter 
fra både kommuner og fylkeskommuner, og ellers hensynta demografiske faktorer 
som kjønn, alder og geografi. 

o Andre viktige samarbeidsaktører, som statlige myndigheter, Kommunenes 
sentralforbund (KS), forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, 
interesseorganisasjoner og stiftelser, inviteres inn til styremøter og 
generalforsamlinger som observatør ved behov. 

o Styrets oppgaver: 

a) Ansette daglig leder 
b) Fastsette arbeidsbetingelser, arbeidsavtale og lønn for daglig leder og evt. 
andre medarbeidere 
c) Vedta budsjett. 
d) Være ansvarlig for nettverkets drift og utvikling, herunder å bestemme sekretariats 
sted. 
e) Ansvar for å forberede sakslisten til generalforsamlingen. 
f) Behandle og innvilge søknader om medlemskap. 
g) Påse at sekretariatet forvalter nettverkets målsetting om å rekruttere flere 
medlemmer til nettverket. 
h) Ansvar for å inngå partnerskapsavtaler og formelle samarbeidsavtaler med 
aktuelle folkehelseaktører på vegne av nettverket. 

§ 6. Sunne kommuners sekretariat 

o Daglig leder driver nettverket etter styrets anvisning. Daglig leder er sekretær for 
styret. 



o Daglig leder står for den daglige prioriteringen av arbeidet, og har det daglige 
ansvaret. 

§ 7. WHO Healthy Cities 

Sunne kommuner er medlem av WHO Healthy Cities Network i Europa. Som 
nasjonalt nettverk skal Sunne kommuner oppfylle kriterier for medlemskap i denne 
sammenslutningen. Dette innebærer å følge WHO Healthy Cities’ faseprogram, og 
akkrediteres for hver femårsfase i nettverket. 

§ 8. Strategi og handlingsplan 

Det utarbeides en strategi for hver 5-årsperiode med nettverkets overordnede 
målsettinger og prioriterte satsingsområder. Denne vedtas av generalforsamlingen 
hvert 5 år. 
For hvert kalenderår utarbeides det en handlingsplan som legges fram for 
generalforsamlingen til orientering. 

§ 9. Endring av vedtekter 

Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av generalforsamlingen. Forslag til endringer i 
vedtektene skal fremmes senest 2 måneder før generalforsamlingen. 

§ 10. Nedleggelse av Sunne kommuner 

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta å legge ned nettverket. Forslag om 
nedleggelse skal være fremmet ved utgangen av året før neste generalforsamling. 

Kilde: https://www.sunnekommuner.no/vedtekter 
 
 

 
 
 

https://www.sunnekommuner.no/vedtekter


Sunne kommuners strategi 2020-2024 
 
 
Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt 
virke og samfunnsplanlegging. Nettverket utarbeider strategi for 5 år av gangen. Gjeldende strategi 
ble vedtatt under generalforsamlingen i Asker 29. april 2019 og gjelder til og med 2024. 
 

Strategiske mål 

1. Sunne kommuner setter folkehelse i sentrum for en bærekraftig 
samfunnsutvikling 

Vi støtter medlemmenes innsats for å skape helsefremmende og bærekraftige 
lokalsamfunn ved å: 

 bruke FNs bærekraftsmål som grunnlag for vårt arbeid 

 løfte opp folkehelse som en sentral del av arbeidet for en bærekraftig utvikling 

 bistå i prosesser med å operasjonalisere FNs bærekraftsmål på lokalt nivå 

2. Sunne kommuner er i front i folkehelsearbeidet 

 Vi bidrar aktivt til kunnskapsutvikling som er relevant for våre medlemmer ved å: 

 være et laboratorium for praksisnær kunnskapsutvikling, i tett samarbeid med 
akademia 

 være en god og slagkraftig formidler av kunnskap og erfaringer 

 kontinuerlig forsterke kunnskapsgrunnlaget ved å rekruttere flere medlemmer og 
samarbeidspartnere 

3. Sunne kommuner sikrer helsefremmende politikk 

Vi jobber for at alle politikere har folkehelse i tankene når de fatter beslutninger ved 
å: 

 øke folkevalgtes kunnskap om effektive virkemidler for å utjevne sosiale 
helseforskjeller 

 skape møteplasser hvor politikere og administrasjon samarbeider om å finne de 
beste løsningene 

 ta til orde for økt investering i forebygging og helsefremming i det offentlige 
ordskiftet 

 
Kilde: https://www.sunnekommuner.no/nettverkets-strategi-og-vedtekter 
 

 
 
 

https://www.sunnekommuner.no/nettverkets-strategi-og-vedtekter
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Søknad om feste del av kommunal eiendommen gnr. 103, bnr. 744 - Fauske 
kunstgress/Fauske stadion 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

· Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 tillatelse til omsøkte fradeling av tomt på 
ca 1200 kvm fra eiendommen gnr 103, bnr. 744 som vist på situasjonskart. 

· Fauske kommune bortfester samtidig fradelte parsell til Fauske Sprint, festetid 20 år,   
festeavgift pr.år. kr. 500,- 

· Det gis dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser iht plan-og bygningsloven § 19-2 
under følgende forutsetning: 

· Før oppføring skal det utarbeides situasjonsplan som viser byggets plassering. 

 
 
Vedlegg: 
21.01.2020 0556_001 1431505 

21.01.2020 Situasjonsplan stadion 1431506 
 
Sammendrag: 
Fotballklubben Fauske-Sprint søker om feste del av kommunal eiendom gr. 103, bnr. 744, eiendommen 
er en del av fotballstadion i kommunene.  
De har planer om oppgradere dagens fasiliteter med å sette opp en garderobeanlegg der hvor det gamle 
lagerbygget står i dag. Det søkes samtidig fradeling av areal fra den kommunale eiendommen gnr 103, 
bnr. 744. 
 
Saksopplysninger: 
Fauske-Sprint ønsker å oppgradere dagens fasiliteter ved fotballstadion med et nytt bygg. De har søkt 
om å få overta brakkeriggen ved Erikstad skole for å bygge den om til et garderobeanlegg som skal 
inneholde fasiliteter for begge kjønn. Størrelsen på bygningen vil være B=10 lm og L=30 lm. 
I den forbindelse ønsker de å feste del av eiendommen gnr. 103, bnr. 744. Areal som ønskes festet er på 
ca 1200 kvm, som vist på skisse. Arealet vil grense mot Gymnasveien og mot Kirkeveien. Det søkes om 
en festetid på 80 år med en festeavgift på kr. 1,- 
 
Gjeldende plan for område er ‘’Reguleringsplan for Vestmyra skolesenter, vedtatt 11.mai 2005.  
Område det søkes fradelt er betegnet som I1 i plankartet med følgende bestemmelser:  

4.1.  Idrettsanlegg 11-12. 

Område 11 er avsatt til Idrettsanlegg med tilhørende tribune- og garderobeanlegg. Området kan bare 



opparbeides/bebygges ytterligere i samsvar med godkjent bebyggelsesplan. Område 12 kan bebygges 
med mindre idrettsbygg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 50 %, 

Plan er gammel og begrepet bebyggelsesplan er utgått, det betyr at der det stilles krav til 
bebyggelsesplan for et område som kan utbygges, skal det i stedet utarbeides en detaljregulering. Det 
betyr at det må dispenseres fra denne bestemmelsen, mot at det fremlegges en detaljert situasjonsplan.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
I og med at området er avsatt til idrettsformål ser Fauske kommune positivt på tiltaket i forbindelse med 
fradeling. 
I og med at det i dag står et lagerbygg i tilknytning til banene som skal rives bør det samtidig dispenseres 
fra krav om detaljregulering for oppsett av nytt bygg. Det nye bygget som skal inneholde 
garderobefasiliteter vil da være mer forenlig med planbestemmelsen, men at det fortsatt skal 
utarbeides en detaljert situasjonsplan som viser byggets plassering.  
 
Det er tidligere fra administrativt nivå (også politisk), ytret ønske om ikke å ha lengre avtaler enn 20 år, 
men at det kan gis opsjoner. Dette er nok på en ren basis at det har vært vekslende erfaringer rundt om 
med lange råderettsavtaler, der i praksis kommunen omtrent har «gitt» bort råderett for evig tid. 
I dette ligger det kun at kommunen skal ha muligheten til å komme seg ut av forhold HVIS det skulle 
være ønskelig, eller også samme rettighet for motpart. Fauske kommune setter en festetid på 20 år med 
mulighet for opsjon på ytterligere 20 år. festeavgiften settes til kr. 500,- pr. år.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune

v/Trond Heimtun

8200 Fauske

Vedrørende rivning av eksisterende bygg i

Gymnasveien 1 8207 Fauske.

Bygget som skal rives er trebygning med støpt gulv. trekonstruksjoner & vegger og tak, samt

taktekking bestående av stalpiater. Det er innlagt elektrisk strøm av enkel kvalitet.

Bygget vil i sin helhet bli demontert og levert til Iris avfallsstasjon og til Bethe. avhengig av hvor vi

får best pris.

Massene  fordeler  seg i forhold til vedlagt avfallsplan.

Fauske 7.november 2019

/ I ”j
Tårn Erik
Daglig leder
Fauske/Sprint

Generalsponsor: 99%

Postadr.:  Postboks 142,  8201  FAUSKE Tlf:  99 25 89 SO Org.  nr.:  NO 971 014 482 MVA

E—Post:  tom.erik@fauske—sprint.no Faks:  75 64 93 16 Kontonr.:  4509 34 26197

Internett:  www.fauske-sprint.no
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Fauske kommune

v/ Trond Heimtun

8200 Fauske

/bi FOTBALLKLUBBEN
FAUSKE-SPRINT

Vedrørende  oppsett av bygg ved Fauske kunstgress

Visertil møte avholdt hos Trond Heimtun 19.08.19.

Fauske/Sprint har planer om en oppgradering av fasiliteter ved Fauske kunstgress/Fauske stadion

der et av prosjektene er å sette opp brakkeriggen, som er nevnt i tidligere brev: på tomta der det  i

dag står et lagerlokale eid av Fauske kommune. Denne riggen skal omgjøres til, og brukes som,

fire garderober for lag primært på øvre bane, men til tider også for nedre bane.

Dette  gjør vi for å dekke opp dagens behov, da spesielt med tanke på garderober for begge kjønn.

lforbindelse  med  denne  oppgraderingen av området foreslår vi følgende avtale mellom oss

og Fauske kommUne:

1 Fauske/Sprint overtar dagens lagerbygning mot at vi bekoster rivning av bygget.

2 Fauske/Sprint setter opp brakkeriggen på tomta som blir tilgjengelig. Brakkeriggens

størrelse er 10m * 30 meter.

3  Fauske/Sprint Ieiertomt fra Fauske kommune i 80 år mot en leiepris på kr. 1,—

Håper på en positiv og hurtig behandling av vår søknad.

Vedlegg:
Brev rivning av bygg
Avfallsplan for rehabilitering og rivning
Situasjonsplan
Nabovarsel  — brev
Nabovarsel bekreftelse på rekommandert sending

.U'PF-ONH

Fauske 7.november 2020
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' Tom Erik Lu d
Daglig Ieder
Fauske/Sprint

Postadr.:  Postboks 142, 8201 FAUs—KE Tlf:  99 25 89 50
E—Post: tom.erlk@fauske—sprint.no Faks:  75 64 93 16

Internett:  www.fauske—sprint.no

Generalsponsor: 66$

Org.  nr.:  NO 971 014 482 MVA
Kontonr.:  4509 34 26197



21.01.2020Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient

1:1000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 33N

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Tegnforklaring



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/797     
 Arkiv sakID.: 20/126 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
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Sentralt lønnsoppgjør 2020 
 
 

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

 
Vedlegg: 
17.01.2020 Debatthefte 2020 - KS spør 1431268 
 
Rådmannens vurdering og anbefaling i forhold til sentralt lønnsoppgjør 2020: 
 
KS inviterer sine medlemmer til dialog om mål og prioritering ved vårens hovedtariffoppgjør. Det skal 
forhandles om sentralt lønnsoppgjør. 
I vedlagte “Debatthefte 2020 – KS spør” ligger både anbefalinger og spørsmål.  
KS oppfordrer til at problemstillingene/spørsmålene behandles politisk av den enkelte kommune i 
forkant av de regionale strategikonferansene.  
På konferansene vil det bli presentert mer utfyllende og oppdatert informasjon som grunnlag for debatt. 
Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår fylkesvise oppsummeringer 
og vedtak som en viktig del til KS’ forhandlingsmandat. 
 
 
Til de konkrete sprøsmålene fra KS anbefaler rådmann følgende: 
 

· Hva bør kommunen/fylkeskommunen selv prioritere innenfor realistiske økonomiske 
rammer for å styrke bærekraften i omsorgstjenestene – på kort og lang sikt?  

1. Medisinske-, helse og sosialfag 
2. Endrings- og prosessarbeid 
3. Støttefag som helseøkonomi, driftsplanlegging og logistikk 
4. Teknologi, IT og andre relevante ingeniørfag 

 
Kommunene bør sørge for tilstrekkelig antall ansatte og rett kompetanse blant ansatte innenfor: 

· Medisinske-, helse og sosialfag 
· Endrings- og prosessarbeid 
· Støttefag som helseøkonomi, driftsplanlegging og logistikk 
· Teknologi, IT og andre relevante ingeniørfag 

Tilstrekkelig omfang av egnet bygningsmasse utfra demografiske forhold. 
 

2. Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraften i omsorgstjenestene, 



innenfor de økonomiske rammer som staten selv har signalisert er realistiske?  

 
· Frigivelse av personell fra spesialisthelsetjenesten og andre ytre etater gjennom 

kraftig effektivisering og produktivitetsheving, blant annet gjennom å ikke være 
lønnsledende i en arbeidsmarkedsregion. 

· Dreining av utdanningsinstitusjoners fokus fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenesten 

· Samordne innkjøp av IKT løsninger herunder standardisering av 
integrasjonsplattformer både i kommunal sektor og mellom kommunal sektor og 
statens etater 

· Likestilling av partssamarbeidet mellom helseforetak og kommunen, blant annet 
ved å fjerne betalingen av overliggerdøgn i Helseforetak. Det har vist seg å ikke 
være mulig å få til ett likestilt samarbeid over tid.  

 
3. Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal kunne 

forvente av offentlige tjenester – og hva som bør kunne forventes av den enkelte 
innbygger for å forebygge og forberede et liv med behov for omsorgstjenester?  

 
· En må arbeide sammen med å definere hvilke tjenester som faktisk skal gis både mellom 

1. tjeneste-giver og mottaker 
2. helseforetak og kommune 

· tjeneste-giver og mottaker 
· helseforetak og kommune 

 
4. Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens arbeid for å sikre bærekraftige 

velferdstjenester i fremtiden? 
· Sikre forutsigbare rammer til kommunene 
· Sikre at kommunene blir kompensert for meroppgaver delegert fra Staten 
· Bidra til rekrutteringstiltak 

 
 

5. Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og 
oppgaveløsing i samarbeid med andre? 

 
Organisering:  

· Stimulere til ytterligere organisering av tjenester på tvers av kommunegrensene 

 
Kompetansebehov: 

· Stimulere til at høgskoler/universitet endrer sitt utdanningstilbud i takt med kommunenes 
behov. Eks 

3. Sykepleierutdanningen bør få en mer spesialisert utdanning rettet mot det 
medisinsk faglige (og få annen stillingsbenevnelse). Omsorgsarbeiderne er de 
fagpersonene som bør utøve den pleien som ikke spesifikt fordrer 
medisinskfaglig/klinisk kunnskap. 

· Bidra til at kommunene gis gode rammer til å gi ufaglærte ansatte mulighet til å ta fagbrev 



uten egen kostnad 

 
Oppgaveløsing i samarbeid med andre: 

· Stimulere til at kommunene bedre kan nyttiggjøre seg kompetanse på tvers av kommuner, eks 
· Barnevern 
· Arkiv 
· Lønn 
· Personal 
· Regnskap 

 
6. Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og innovasjon på 

arbeidsgiverområdet?  

 
· Sikre arbeidstidsordninger som bidrar til å kunne øke stillinger fra deltid til heltid 

1. Økt helgebelastning slik AML åpner for 
 

· Sikre at arbeidstidsavtalen for lærere åpner for økt bunden arbeidstid 

 
 
 

· Bør KS i Hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral 
lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en 
sterkere prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke» 

1. Følge protokoll fra 2019 
2. Øke differansen mellom ufaglærte og fagarbeidere slik at den vil stimulerer 

ufaglærte til å ta fagbrev 
3. Ansatte med 3- og 4-års høgskoleutdanning og med 16 års ansiennitet bør 

prioriteres. I dag er differansen mellom 10 og 16 års ansiennitet for disse på kr 
5000,- og 10 000,- 

4. Stillingskodene 7003/arbeidsleder, 7453/fagleder, 7451/leder, 7951/rektor og 
7954/ass.rektor og inspektør bør prioriteres da disse tillegges stort ansvar med 
store krav til stillingene. 

 
· Følge protokoll fra 2019 
· Øke differansen mellom ufaglærte og fagarbeidere slik at den vil stimulerer ufaglærte til å ta 

fagbrev 
· Ansatte med 3- og 4-års høgskoleutdanning og med 16 års ansiennitet bør prioriteres. I dag er 

differansen mellom 10 og 16 års ansiennitet for disse på kr 5000,- og 10 000,- 
· Stillingskodene 7003/arbeidsleder, 7453/fagleder, 7451/leder, 7951/rektor og 7954/ass.rektor 

og inspektør bør prioriteres da disse tillegges stort ansvar med store krav til stillingene. 
 
 
 
En del sentrale begreper 
Hovedavtalen  er en avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler 
bla om forhandlingsordning, partsforhold og samarbeid i arbeidslivet. 



 
HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, 
inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2020 og regulerer lønns- og 
arbeidsvilkår. 
 
Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke følger av tarifftillegg. 
Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn ved skifte av stilling eller at ny medarbeider får 
høyere eller lavere lønn enn den som sluttet. 
Glidningen regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 
 
Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet 
av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra 
ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. 
Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i 
året. Overhenget regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 
 
Økonomisk ramme angir lønnsoppgjørets kostnad; det vil si hvor mye lønnsveksten øker fra et 
kalenderår til neste. Lønnsoppgjør regnes som årslønnskostnad. 
 
Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordineres i hele arbeidslivet. 
Lønnsveksten for industrien (frontfaget) brukes som «normalutvikling» og legger 
premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer. Profilen på oppgjørene bestemmes innenfor 
den enkelte sektor og blir førende for KS-området 
 
Pott er et sentralt avtalt beløp til rådighet for lokale forhandlinger (hjemlet i HTA pkt.4.2.1) om 
lønnstillegg. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kjaere politikere

Godt fungerende kommuner og fylkeskommuner er avgjørende

for at vi som innbyggere skal kunne leve et godt liv.

Vi trenger gode helsestasjoner, barnehager og skoler. Vi er

avhengige av rent vann i springen og at søppelet blir hentet.

Vi klarer oss ikke uten et effektivt brannvern, dyktige fastleger

og en god eldreomsorg. Vi baserer vår hverdag på moderne

og effektiv infrastruktur, enten det gjelder bredbånd, veier eller

eI-forsyning. Vi krever en pålitelig og moderne kollektivtrans-

port. Og når situasjonen oppstår. må vi ha rask og profesjonell

krisehåndtering.

Å levere på alle disse områdene er utfordrende. Kommune—

sektoren må alltid være  i  forkant, men den vil aldri være i mål.

KS Landsting i  februar 2020 legger det politiske grunnlaget for

KS’ prioriteringer de neste fire årene. FNs bærekraftsmål vil stå

sentralt.

Med dette debattheftet og strategikonferansene vinteren 2020,

ønsker KS å få klare og konkrete tilbakemeldinger fra medlem-

mene på temaer som er viktige nå.

Det ene handler om hvordan vi kan sikre bærekraftige kommu-

nale helse— og omsorgstjenester av god kvalitet i en tid der det

økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større.

Det andre vi ønsker svar på, er hvordan vi skal sørge for at

kommuner og fylkeskommuner blir og forblir attraktive arbeids—

givere for kompetente medarbeidere, og hvilken innretning

hovedtariffoppgjøret bør ha for å stimulere til dette.

FORORD

"=(—

su

'(!

Vårens vakreste eventyr

Noen liker å kalle tariffoppgjøret «vårens vakreste eventyr».

For vår sektor har det i alle fall ikke vært så langt unna de siste

årene: Sammen med våre forhandlingsparter har vi kommet i

mål uten konflikt i de siste fem oppgjørene. Det håper jeg blir

resultatet også denne gangen.

For mange av dere er dette det første tariffoppgjøret etter at

dere ble valgt til å være innbyggernes representanter i kom-

munestyrer og fylkesting. Som folkevalgte har dere mange

oppgaver og roller, en av de viktigste er rollen som arbeidsgiver.

Kommunestyrer og fylkesting i vårt tariffområde er  — formelt og

reelt — øverste arbeidsgiver for 440 000 ansatte i kommuner og

fylkeskommuner. Og for arbeidsgivere er ethveri tariffoppgjør av

stor betydning.

Årets oppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele

Hovedtariffavtalen kan reforhandles. Resultatet av vårens opp-

gjør vil selvsagt ha stor betydning for lønns- og arbeidsforhold

til ansatte i kommunesektoren, men også for handlingsrom-

met til kommunestyrer og fylkesting, og for utviklingen i norsk

økonomi totalt sett.

Itariffspørsmål har medlemmene delegert ansvar og myndighet

til KS. Det innebærer at avtalene KS inngår med arbeidstaker—

organisasjonene er forpliktende for samtlige kommuner og

fylkeskommuner. Derfor er det avgjørende at folkevalgte enga-

sjerer seg i forberedelsene og gir innspill og føringer til KS' ho-

vedstyre, som senere skal vedta mandatet for forhandlingene.

Lykke til med diskusjonene, og lykke til med strategikonferansen!

Oslo, november 2019

Lasse Hansen

Administrerende direktør
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Bærekraftig velferd

BIEREKRAFTIG VELFERD

Vi vet at endringer  i  befolkningssammensetningen vil kreve endringer  i  fremtidens helse— og

omsorgstjeneste. Tjenester til utviklingshemmede og andre grupper med ulike kognitive og

fysiske funksjonsnedsettelser, samt økt aktivitet og kortere liggetid  i  sykehus, er faktorer

som trekker  i  retning av økt behov for helse— og omsorgstjenester  i  kommunene.

Selv om mange av disse utviklingstrekkene er positive  i  seg

selv og for den enkelte, vil de øke kostnadene  i  kommunene.

Utviklingen har vi sett over noe tid allerede, og vi vet at hvis

ikke de faktiske rammene for å løse oppgavene er gode nok,

blir kommunene stilt overfor stadig mer krevende prioriterings—

utfordringer.

Vi vet at mangel på arbeidskraft og kompetanse  i  årene som

kommer vil gjøre det vanskelig å yte tjenester på samme måte

og i  samme omfang som  i  dag.

Den såkalte aldersbæreevnen vil endre seg — færre må pleie

flere eldre og syke med behov for omsorgstjenester. På na-

sjonalt nivå dobles både andelen og antallet som er 80 år eller

mer frem mot 2040. Andelen uføre vokser. Samtidig vil det bli

lav vekst i befolkningen i arbeidsfør alder, særlig i  distriktene.

Likevel er det lyspunkter. Riktignok blir vi stadig flere eldre,

men de eldre som gruppe stadig friskere. Sannsynligvis vil

ikke en like stor andel av morgendagens eldre ha like stort

behov for pleie- og omsorgstjenester som i dag. Ny teknologi

vil gi nye muligheter, også på områder vi i dag har vanskelig

for å overskue.

Vår sektor er og må være sentral i å utvikle nye løsninger  i

årene som kommer. Gjennom satsing på hjemmebaserte

tjenester, kompetansebygging, pårørendestøtte, velferds-

teknologi, god by- og lettstedsplanlegging og samspill med

frivillig sektor, kan kommunene dempe veksten i behovet for

å bygge og bemanne heldøgns omsorgsplasser og helse—

tjenester. Da kan vi sikre at de som uansett må ha dette tilbu—

det. får det til riktig tid og med god kvalitet også i fremtiden.

Samarbeid med skoler, universiteter og høyskoler, nærings-

liv og andre deler av offentlig sektor vil også bli viktig. Ikke

minst utgjør strategisk bruk av innovative anskaffelser et sion

VISSTE  DU  AT....

for at kommunesektoren om ti år skal kunne

tilby tjenester av samme kvalitet som i dag,

trengs om lag 40.000 flere årsverk enn i dag.

Les mer om fremtidig arbeidskraftsbehov:

https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/

sysselsettingsstatistikk/stort—behov-for-nye-medarbeidere-

fremover/
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BEREKRAFTIG VELFERD
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potensial (WWW.innovativeanskaffelser.no), der vi kan bruke

vår innkjøpsmakt til å skape nye løsninger for kommunen  i

samspill med næringslivet.

En rekke nye hjelpemidler og ny teknologi kan gjøre hverda-

gen lettere, og samtidig redusere behovet for praktisk bistand

fra det offentlige. Robotstøvsugere og andre innretninger er

allerede tilgjengelig.

Fylkeskommunene har ikke direkte ansvar for omsorgs—

tjenestene, men har likevel viktige roller. Spesielt gjelder det

i  den langsiktige forebyggingen av omsorgsbehov gjennom

folkehelsepolitikken, og gjennom partnerskap med kommune-

ne om forskning og kompetanseutvikling.

Høy utgiftsvekst

Over flere år har det vært sterk vekst i kostnadene til de kom-

munale omsorgstjenestene, langt sterkere enn hva som kan

forklares av demografi (alderssammensetning), jfr figur foran.

Veksten  i  «yngreomsorgen» — tjenester til brukere under 67 år

— er en hovedårsak til dette.

BEREKRAFTIG VELFERD

Fra 2017 til 2018 økte kostnadene for brukere under 67 år

med nesten ti prosent, mer enn 6,5 milliarder kroner. Denne

høye Utgiftsveksten kommer  i  forkant av at det blir flere eldre,

så det er ingen tegn til at utgiftsveksten for de kommunale

omsorgstjenestene vil avta. i den valgperioden som akkurat er

startet. må man regne med at prioriteringsutfordringene  i  den

enkelte kommune vil bli klan mer krevende enn hva de har

vært i foregående periode.

Det er satt ned flere offentlige utvalg som vurderer behovene

til ulike grupper innenfor kommunal sektor. Vi har fått et utvalg

for autismelidelser, en ny NOU om tvangslovverk, samt en

NOU om utviklingshemmedes situasjon. Det er videre nedsatt

et offentlig utvalg om ordningen med brukerstyrt personlig

assistent (BPA) og et om likeverdsreform.

Anbefalinger fra disse utvalgene kan hjelpe til med å utvikle

ny praksis til beste for brukere og peke på sentrale og viktige

områder som trenger endringer. Men de vil også kunne med-

føre politiske forslag på nasjonalt nivå som vil kreve ytterligere

oppbemanning og økte bevilgninger i kommunebudsjettene

for å kunne gjennomføres.

Omsorgstjenester  — vekst i netto driftsutgifter fra året før i prosent

9,0 %

8,0 %

7,0 %

6,0 % —

5,0  % : —  -

4,0 % '

3,0 % _- . .

2,0 % i
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B/EREKRAFTIG VELFERD

Det er ingen tvil om at kommunal sektor har forbedrings-

muligheter på en rekke områder. Det er heller ikke slik at

alle forbedringer nødvendigvis koster mer. Problemet er at

det hele tiden identifiseres nye områder hvor kommunal

sektor kan, bør eller skal gjøre mer, uten at andre oppgaver

blir fjernet.

Samtidig som det for mange kommuner er krevende å levere

tilstrekkelig med ordinære tjenester til ønsket kvalitet, øker

stadig etterspørselen etter nye kommunale tjenester, for ek—

sempel knyttet til gode fritidsaktiviteter. Det er en utfordring for

mange kommuner å avstemme befolkningens forventninger

med det tilbudet som kommunen er  i  stand til å gi.

En grunnleggende tankegang har vært at en innbygger som

mottar omsorgstjenester, skal være  i  stand til å leve et liv som

er mest mulig likt livet til andre innbyggere  i  samme livsfase.

Statlige bemanningsnormer og kompetansekrav  i  andre sek-

torer, påvirker også handlingsrommet for prioriteringer. Sterke-

re statlig styring også innenfor helse— og omsorgssektoren vil

i seg selv svekke innovasjonskraften lokalt. Det gjør også at

stadig flere midler bindes opp, og gjør det enda vanskeligere

å sørge for tilstrekkelige rammer  i  helse- og omsorgssektoren.

Samtidig vil andre kunne hevde at slike bindinger nettopp

er et tiltak for å forhindre at alle andre sektorer enn helse og

omsorg automatisk nedprioriteres på grunn av det sterke

kostnadspresset  i  denne sektoren.

Grenser for offentlig ansvar?

Kommunesektorens velferdstjenester  — og særlig omsorgs—

tjenestene — står overfor økonomiske rammer og rekrutte-

8

ringsuffordringer som gjør det nødvendig å vurdere nivået vi

har på tjenester  i  dag.

Mer enn noen gang er det viktig at vi klarer å mobilisere res-

surser utenfor de kommunale budsjettene og det kommunale

virkemiddelapparatet til å forme helsefremmende og alders—

vennlige samfunn.

Frivillig innsats må stimuleres og utvikles slik at flere ønsker å

delta. Slik frivillig innsats er også helsefremmende — både for

den som mottar og den som yter. Gjennom god regulering

kan kommunene legge til rette for at flere eldre søker sammen

i felles boligløsninger der hvor dette er ønsket og naturlig.

Aldersvennlige samfunn innebærer at lokalsamfunnet legger

til rette for at eldre er  i  aktivitet og arbeid så lenge som mulig.

innbyggerne i Norge bruker 80 milliarder kroner i året på

oppussing i private hjem. Disse investeringene går imidlertid i

liten grad til å tilpasse private hjem til en (sannsynlig) fremtidig

livssituasjon med større helseutfordringer, mindre bevegelighet

og behov for tildeling av omsorgstjenester i hjemmet. Sam-

tidig er det høye forventninger til hva kommunal og offentlig

sektor for øvrig skal sørge for av tilpasning av hus og hjem.

At innbyggerne skal være «sjef i eget liv» lengst mulig. inne-

bærer at kommunene stimulerer til egenmestring og utsettelse

av omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester, for

eksempel gjennom hverdagsrehabilitering. Men det kan også

innebære at kommunen stiller forventninger om at innbyg-

gerne selv gjør større investeringer for å kunne være hjemme

lengst mulig.
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Hva bør kommunen/fylkeskommunen selv prioritere

innenfor realistiske økonomiske rammer for å styrke

bærekraften  i  omsorgstjenestene  —  på kort og lang sikt?

Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke

bærekraften i omsorgstjenestene, innenfor de

økonomiske rammer som staten selv har signalisert

er realistiske?

Hvordan kan kommune og stat sammen skape

forståelse for hva innbyggerne skal kunne forvente av

offentlige tjenester — og hva som bør kunne forventes av

den enkelte innbygger for å forebygge og forberede et

Iiv med behov for omsorgstjenester?

Hvordan kan KS best støtte opp under

kommunesektorens arbeid for å sikre bærekraftige

velferdstjenester  i  fremtiden?
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GODE ARBEIDSGIVERE SKAPER ATTRAKTIVE ARBEIDSFLASSER

Gode arbeidsgivere skaper
attraktive arbeidsplasser

Kommunesektoren må  i  fremtiden løse oppgaver med ny teknologi og i  samarbeid med andre

aktører. Men også ut over det må sektoren utvikle flere nye strategier for å sikre tilstrekkelig

kompetanse i tjenestene. Riktig rekruttering er viktig, men ikke nok for å møte fremtidens behov.

En strategi vil være å utvikle kompetansen hos de som allerede er  i  sektoren, ved å legge til

rette for at flere tar etter— og videreutdanning.

I  tillegg til kompetanseutvikling, må sektoren legge til rette

for at flere kan jobbe mer. Særlig er det viktig å øke stillings-

sførrelsene og arbeide kontinuerlig og målrettet for at hele

stillinger skal være hovedregelen også  i  vår sektor. At vi lykkes

i å utvikle en heltidskultur er avgjørende både for bærekraften

i tjenestene. for kvaliteten for brukerne og for kommune-

sektorens omdømme som arbeidsgiver.

For fremtidens arbeidstakere er det mange faktorer som

bidrar til å gjøre en arbeidsgiver attraktiv. Kommunesekforen

må være konkurransedyktlg for å kunne sikre tilstrekkelig og

riktig arbeidskraft: God ledelse, gode arbeidsfldsbetingelser,

godt arbeidsmiljø og rikfig bruk av kompetanse er — i tillegg til

konkurransedykfig lønn — viktige elementer i det som samlet

sett beskriver en attrakfiv arbeidsgiver.

For å tiltrekke seg kompetente og innovative medarbeidere,

må kommuner og fylkeskommuner selv være profesjonelle,

moderne og innovative arbeidsgivere. Ny teknologi og digitali-

sering av tjenester vil bidra i enda sterkere grad enn i dag til at

sektoren fremstår som en spennende og attraktiv arbeidsgiver

for fremtidas arbeidstakere.

VISSTE  DU  AT....

l underkant av 12 pst av nytilsatte i helse-

og omsorgssektoren i kommunene i 2019

ble tilsatt i hel stilling

Hvis alle deltidsansatte i sektoren hadde

jobbet heltid, ville det utgjøre om lag

32 700 ekstra årsverk



GODE ARBEIDSGIVERE SKAPER A'ITRAKTIVE ARBEIDSPLASSER

Arbeidsgiverutfordringeri kommuner. N=220

Gevinslrealiseving ved digitalisering

Sykelravaar
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Flekvullaring av fagpersonell —

Ulmkling og erfskhvisering av arbeidsprosesser —

Endringsvilie og omsnllingskompelanäe —

Innløring av ny leknologi —
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Organisatoriske omslillingsprosassar —

krunering av mellumledere  —
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Rukrullering av loppledere  —
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Brukennedvirkning  i ilenesmuMIdingen  —
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Arbeidsgiverutfordringer  i  fylkeskommuner. N=8
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Som ansatt  i  kommunesektoren utgjør man en  viktig del  i

det store oppdraget det er å levere gode velferdstjenester til

innbyggerne. Det er en av de viktigste grunnene til at medar—

beidere trives  i  jobben og er stolt av arbeidsplassen  sin.  Når

unge og nyutdannede  blir  kjent med de viktige samfunns-

oppgavene kommunesektoren har, bidrar det  i  seg seiv til at

sektoren fremstår som en attraktiv arbeidsplass.

l  rapporten Strategisk rekruttering av unge (Fafo2018) ser vi

at unge arbeidstakere legger vekt på:

.  spennende arbeidsoppgaver

'  muligheter for egenutvikling

'  solide fagmiljøer

'  fast  stilling

'  lønn

'  fleksibilitet i stillingen

'  muligheter for videreutdanning

a.  _ i
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GODE ARBEIDSGIVERE SKAPER ATTRAKTIVE ARBEIDSPLASSER

VISSTE DUAT....

Om lag to av tre kommuner og fylkes-

kommuner jobber for å øke innovasjons—

kapasiteten ved å samarbeide med eller hente

ideer og løsninger fra eksterne aktører.

Over 40 prosent utvikler

innovasjonskompetanse hos nøkkel-

personell, og mange samskaper med

innbyggerne  i  tjenesteutviklingen (sitat fra

Arbeidsgivermonitoren 2019)

' m

n
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.i. .; o  I

__ a -

 

-  J. A -  i

‘13

useldsun uo setuloH maul liq moud



GODE ARBEIDSGIVERE SKAPER ATFRAKTIVE ARBEIDSPLASSER

Nye løsninger

Rekruttering av fagpersonell, høyt sykefravær og en høy andel

deltidsansatte er vedvarende utfordringer for kommunene.

Behovet for å løse oppgaver på nye måter, bl. a. gjennom

digitalisering, er stort. De siste årene har derfor gevinstrealise-

ring ved digitalisering, nye arbeidsprosesser og behov for om-

stillingskompetanse kommet opp som utfordringer kommune-

ne må løse. Å tenke nytt om hvordan kommunen organiseres

og løser oppgavene, krever både politiske beslutninger og

føringer på hvordan de kan realiseres.

Turnover  —  10 største stillingskoder:

Stillingskode Årsverk

Fagarbeider 33 052

Adjunkt m. tilleggsutd. 31 669

Hjelpepleier 31 375

Assistent 31 282

Adjunkt 23 468

Sykepleier 19 148

Rådgiver 14 512

Konsulent 18 895

Lektor m. tilleggsutd. 10 801

Pedagogisk leder 9 824

VISSTE  DUAT....

nesten en av tre ansatte i kommuna! sektor

(28,7  prosent) har særaldersgrense?

gjennomsnittsalderen for ansatte  i

kommunal sektor går ned? I 2018 var

gjennomsnittsalderen 44,8 år.

Turnover fra 2017 til 2018

9,0  %

6,6 %

9,3  %

23,2  %

7,3  %

11,2 %

9,0 %

9,0  %

8,4 %

8,0 %

Gjennomsnittsalder

45

47

47

41

44

41

48

49

46

42

Kilde: PAl-registeret

Tabellen viser antall årsverk for de ti stillingskodene med flest årsverk i KS—området, samt turnover og gjennomsnittsalder. Til

sammenligning er turnover  i  hele kommunesektoren 12,2 prosent. Med turnover menes her andelen ansatte som sluttet  i  kom-

munal sektor mellom 1.12. 2017 og 1.12. 2018. Høy turnover blant assistenter skyldes at mange unge jobber  i  korte perioder,

for eksempel  i  barnehager.
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KS  SPØR

Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om

organisering, kompetansebehov og oppgaveløsing

i  samarbeid med andre?

Hvilke endringer  i  lov- og avtaleverk kan

støtte opp under nytenkning og innovasjon på

arbeidsgiverområdet?
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TARlFFOPPGJØFiiz—F 2020

Tariffoppgjøret 2020

Vi har alt slått fast at det er mer enn lønn som skal til for å rekruttere arbeidskraft til sektoren.

Likevel er det utvilsomt slik at rammene som legges  i  tariffoppgjørene og innholdet  i  hovedtarifi-

avtalen er avgjørende virkemidler for kommuner og fylkeskommuner når de ut fra lokale behov

skai rekruttere og beholde medarbeidere.

Oppgang og usikkerhet

Tre år med oppgang har brakt norsk økonomi inn  i  det vi kan

kalle en konjunktumøytral situasjon, som ventes å fortsette.

Arbeidsledigheten ligger omtrent på gjennomsnittet for de sis-

te 20—30 år, kapasitetsutnyttelsen er normal og Norges Bank

signaliserer uendrede renter  i  lang tid.  Fall i oljeinvesteringene

kan bli motvirket av økt privat konsum. inflasjonen ser ut til

å falle  litt, mens den nominelle lønnsøkningen kan bli om lag

den samme som  i  år. Det betyr at reallønna, som knapt har

økt på fem år, ligger an til å øke med vel én prosent  i  2019,

og enda  litt  mer  i  2020.

Et stort usikkerhetsmoment er den internasjonale utviklingen,

Den økonomiske veksten har falt, utsiktene er svake og kon-

fliktene mange. Et kraftigere internasjonalt tilbakefall enn det

som  i  dag legges til grunn  i  de fleste prognoser, vil kunne

vippe norsk økonomi inn  i  en ny konjunkturnedgang.

2019 ser ut til å bli femte år på rad med høyere kommunal

skatteinngang enn det som var lagt til grunn  i  statsbudsjette-

ne. Det har styrket kommuneøkonomien. investeringsvekst

har imidlertid økt gjeldsbyrden, og kommunesektorens øko-

nomiske handlingsrom reduseres av tidsforsinkede effekter

av økningen  i  styringsrenta fra høsten 2018 til høsten 2019

på til sammen 1,0 prosentpoeng.

Lønnsvekst  i  pst. og reallønn 2014=100

Regnskap og prognose

4,0 102

3.5

3.0 101

2,5

1,5 l E: ' ; 'l ..  l... ..

100

l. i '
0,5 ‘ ' l

l : .  : 980.0  - .
2014 2015 2018 2020

.  '. Nomineiliønnsvekst  —  Reaiiønn01.a)

Kilde: TBU/KS

Økonomisk ramme

KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet bidra til å

gjennomføre et ansvarlig og moderat lønnsoppgjør, der resul-

tatet  i  frontfaget — konkurranseutsatt industri — legges til grunn
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TAFIIFFOPPGJØRET 2020

for den økonomiske rammen også  i  kommuneoppgjøret. Be-

regnet overheng og anslått iønnsglidning (se Ord og uttrykk til

slutt  i  debattheftet) er på om lag 1,5 prosent. Dette gir panene

i  KS-området et visst økonomisk handlingsrom  i  2020.

lmeilomoppgjøret 2019 ble alle disponible iønnsmidler

brukt til sentrale iønnstiltak, intet til lokale. Kommunenes og

fylkeskommunenes klare «bestilling» om å bedre rekrutterings-

situasjonen for sykepleiere og andre arbeidstakere med 3— og

4-årig universitets- og høgskoleutdanning bie innfridd. Innen—

for samme økonomisk ramme som  i  privat sektor (frontfaget)

fant KS en forhandlingsløsning med LO og YS. og en senere

meklingsiøsning med Unio og Akademikerne.

Panene ble i mellomoppgjøret også enige om at det  i  2020

skal settes av om lag en tredel av disponible midler til lokale

lønnsforhandiinger. Det har ikke væn avsatt lønnsmidler til

lokale lønnsforhandiinger siden 2017. Partenes enighet om Io—

kale pottforhandlinger  i  2020 er derfor  viktig for kommunenes

og fylkeskommunenes eget handlingsrom  i  lønnspolitikken.

Kommunene og fylkeskommunene har  gitt  tilbakemeldinger

om at det er behov for en romslig lokal pott, blant annet for å

kunne bruke lønn målrettet for å rekruttere og beholde kom-

petanse, og for å utjevne utilsiktede lønnsskjevheter.

Den allerede avtalte lokale potten til lokale lønnsforhandlinger,

kombinen med partenes prioriteringer av utvalgte stillings-

grupper ved de siste lønnsoppgjørene, kan  tilsi  at det sentrale

lønnsoppgjøret for 2020 bør ha hovedfokus på å gi alle

arbeidstakere med sentral lønnsdanneise en så god generell

reallønnsutvikling som mulig, innenfor den disponible økono-

miske rammen.

FAKTA OM PENSJON

Partene ble  i  2019 enige om opprettelse av SGS

2020 Pensjonsordninger. Det vil si at pensjon er  tatt

ut av Hovedtariffavtalen og inn  i  en egen særavtale.

Særavtalen gjøres gjeldende fra 1.1. 2020  — 30.04.

2020. Implementeringen av regler for særaldersgren-

se og andre aktuelle pensjonsspørsmål forhandles  i

forbindelse med hovedoppgjøret pr. 1.5.2020.

Gjennomsnittlig årslønn per 01.12.2018. Stillingskoder  i  HTA med flest årsverk

Lektor m. tilleggsuid.

Rådgiver

Adjunkt rn. tiiieggsutd.

Sykepleier

Adjunkt

Pedagogisk leder

Konsulent

Hjelpepleier

Fagarbeider

Assistent

O 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 Kilde: PAI-registeret

Årslønn : giennomsniitlig månedsfortjeneste per årsverk per 01.12.2018 multiplisert med 12. inkludert faste og variable tillegg.
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Bør KS  i  hovedtariffoppgjøret 2020gå inn for at

alle arbeidstakere med sentral lønnsdannelse får

en så god, generell reallønnsutvikling som  mulig,

eller ønskes en sterkere prioritering av enkelte

arbeidstakergrupper? l så fall hvilke?
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Forhanollinger  i  KS-områolet
— oppgjørets gang

KS er landets største offentlige arbeidsgiver-

organisasjon. KS forhandler som overordnet

tariffpart på vegne av medlemmene med

fire forhandlingssammenslutninger. Oslo

er eget tariffområde, og omfattes ikke av

arbeidsgivervirksomheten i KS.

Vårens tariffoppgjør er et hovedoppgjør, hvor det forhandles

om både lønns— og arbeidsvilkår som er regulert i Hovedtarlff—

avtalen. Medlemmene  i  KS vedtar (eller forkaster) et anbefalt

forhandlings- eller meklingsresultat gjennom uravstemning.

Hovedstyret gir administrasjonen forhandlingsmandat for

forhandlinger med LO Kommune, Unio, YS Kommune, og

20

Akademikerne Kommune. Disse fire hovedsammenslutninge-

ne representerer 89 arbeidstakerorganisasjoner.

Alle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo) har gitt KS

fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtaler på vegne av

medlemmene. lhenhold til vedtektene skal Hovedavtalen og

Hovedtariffavtalen vedtas gjennom uravstemnlng. For KS som

arbeidsgiverorganisasjon er det derfor viktig at medlemmene

faktisk tar stilling til forhandlings— eller meklingsløsningen som

sendes til uravstemning. Hvem som avgir stemme på vegne

av kommunen eller fylkeskommunen vil normalt fremgå av

delegeringsreglementet. Alle medlemmer blir bundet av et

uravstemningsresultat når det foreligger. Det samme gjelder

hovedstyrevedtak der Hovedstyret fatter vedtak om godkjen-

ning av et forhandlingsforslag i  mellomoppgjør og for sentrale

særavtaler.



FOHHANDLINGEFH KS-OMRÅDET — OPPGJØRETS  GANG

Gjennomføring av  tariffoppgjør

— i korte trekk Forberedelser

Debatthefte  og strategi-

konferanser

Vurderinger og
prioriteringer

+
Mandat fra

hovedstyret

+
Forhandlinger

Partene utvekser krav/

tilbud  i  flere runder

KS kostnadsberegner,

analyserer og vurderer
kravene

: l l

I  .  .  .  ' '

Forhandlingene

fører  til enighet '  *  '  '

om ny avtale

"  ‘  *  ".

Enighet Streik

I+ Y
I

!

Når  avtalen  foreligger J
som forhandlingsløsning, _ _  '  °

meklingsløsning eller
etter streik. sendes den

til uravstemning

+
JA i uravstemningen

betyr at avtalen er  vedtatt

og er bindende for

medlemmene
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Hovedavtalen

HTA

Hovedtariffoppgjør

Lønnsglidning

Overheng

Økonomisk ramme

Disponibel ramme

Frontfagmodellen/

forhandlingsmodellen

Særavtaler

22

Ord og uttrykk

Grunnleggende spilleregler, blant annet om forhandlingsordning, pansforhold. med—

bestemmelse og samarbeid. Også omtalt som arbeidslivets grunnlov.

HTA er forkortelsen for Hovedtarih'avtalen  i  KS-området. Hovedtariffavtalen er toårig, og

er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 80. april 2020. Avtalen

regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

HTA inngås for to år. l hovedtariffoppgjør kan det forhandles om hele HTA og det gjennomføres

samtidig sentralt lønnsoppgjør.

Lønnsgiidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke følger av tariff-

tillegg. For eksempel ansiennitetsopprykk, endringer  i  lønn ved skifte av stilling eller at en

ny medarbeider får høyere eller lavere lønn enn personen han/hun erstatter.

Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et år

ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett

år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller gjennomføres strukturendringer i det

andre året.

Viser hvor mye gjennomsnittlig lønn øker fra ett år til et annet. Dette er et felles språk for alle

tariffområdene som gjør det mulig å sammenligne resultatet av oppgjøret.

Er det faktiske handlingsrommet etter at overheng og lønnsglidning er fratrukket den

økonomiske rammen for året.

Frontfagmodellen/forhandiingsmodeilen innebærer at lønnsveksten koordineres i hele

arbeidslivet. Konkurranseutsatt industri (frontfaget) forhandler først, og lønnsveksten her

legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer. Profilen på oppgjørene

bestemmes innenfor den enkelte sektor.

Dette er tariffavtaler som inngås i fredspiikt. Det er tre typer særavtaler. Sentrale generelle

særavtaler  (SGS).  sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) og lokale særavtaler. Saeraviaiene

regulerer spesifikke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet) eller sær-

skilte vilkår for spesifikke yrkesgrupper, som for eksempel leger og undervisningspersonalet.

Forhandlingene om SGS skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene, mens SFS

forhandles mellom KS og de forbund som har interesser  i  saken.
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Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,- 
 

 
Vedlegg: 
21.01.2020 Forskrift Husbanken 1431440 

21.01.2020 Retningslinjer startlån Fauske kommune 1431444 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vi fikk i 2019 tildelt til sammen kr. 40.000.000,- i startlånsmidler fra Husbanken, kr. 30.000.000,- ved 
ordinær tildeling og kr. 10.000.000,- i tilleggsbevilgning. I tillegg hadde vi kr. 7.848.734,- i ikke utbetalte 
midler fra 2018. Det ble også tilbakeført midler fra 2018 tilsvarende kr. 60.669,-. Totalt tilsvarer dette kr. 
47.909.403,-. 
 
Det ble i 2019 behandlet 75 søknader og tildelte midler for 2019 er fult ut disponert ved utbetaling eller 
finansieringsbevis.  
 
Startlån gis med bakgrunn i Husbanken forskrift og kommunens egne retningslinjer som er basert på 
forskriften. Startlånsordningen har hatt en egen forskrift men blir nå innlemmet i den generelle 
forskriften fra Husbanken.  
 
Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer, skal kunne skaffe seg 
en egnet bolig og beholde den. Det er ikke nødvendig med egenkapital, men du må ha tilstrekkelig 
inntekt til å dekke utgiftene på startlånet ved siden av andre utgifter. De overordnede målene er at en 
husstand skal kunne bo trygt og godt og starlånsordningen er et viktig virkemiddel for å bidra til det. 
 
Kommunen gjør en individuell vurdering av lånsøkers behov, og det foretas en bevisst prioritering 
innenfor vår ramme av lån og tilskudd, slik at de mest vanskeligstilte prioriteres først. 
 
De prioriterte gruppene er: 
 

· Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon 
· Barnefamilier/personer som står i fare for å miste boligen – refinansiering 



· Personer med lav, men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet til å spare opp 
egenkapital 

· Personer som mottar trygd/offenlige ytelser 
· Personer med særlige sosiale og helsemessige utfordringer 
· Personer med nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen sin 
· Personer som bor i kommunal bolig 

 
Fauske kommune gir i utgangspunktet bare lån til personer som er bosatt i vår kommune. 
 
Bankene fører en streng utlånspraksis noe som fører til stor etterspørsel etter startlån ved 
boligetablering. Startlån utgjør for det meste full finansiering. 
 
I prosjektet fra «leie til eie» er startlånet et sentralt virkemiddel, et virkemiddel som er brukt i flere av 
sakene. Tilpasning av bolig – boligrådgivning er noe det jobbes kontinuerlig med. 
 
Boligkontoret har et tett samarbeid både internt og eksternt, noe som er viktig for at vi skal lykkes med 
å bidra til at alle kan bo trygt og godt. 
 
Startlån ble innført i januar 2003. Den totale låneporteføljen utgjør nå totalt kr. 106.913.483,86 fordelt 
på 228 lån. Boligtilskudd utgjør kr. 3.188.424,- fordelt på 23 tilskudd.  
 
Det er for Fauske kommune ikke registrert noen tap på lånene siden startlån ble innført. Skulle det 
oppstå tap har Husbanken fastsatt fordelingen av dette i retningslinjer om tapsdeling, tapsfond og 
administrering av startlån. Formålet med tapsfond og tapsdeling er å stimulere kommunene til optimal 
bruk av startlån ved å gi kommunene sikring mot tap på forsvarlige utlån. Tapsdeling innebærer at 
Husbanken og kommunen deler oppståtte tap på startlån. Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 
prosent av gjenstående hovedstol samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pantet. Staten 
har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp etter realisering av pantet. Kommunen må søke om 
tapsdeling innen ett år etter at tapet er konstatert. 
 
Lånene avdras og forrentes etter samme satser som Husbankens lån til kommunene. Mange kommuner 
tar i tillegg et administrasjonsgebyr tilsvarende 0,25% til dekning av administrative kostnader. Det gjør 
ikke Fauske kommune, men det vurderes å innføre dette i forbindelse med revidering av Fauske 
kommunes retningslinjer for startlån. 
 
Flere av tilskuddene som Husbanken tidligere har administrert er nå innlemmet i rammeoverføringen til 
kommunene. Tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og prosjektering er nå 
en ny oppgave for kommunen og er nå innlemmet i kommunerammen for 2020. Dette betyr at 
kommunen må selv sette av midler til tilskuddene i kommunens økonomi- og budsjettplan. Fauske 
kommune har satt av kr. 1.500.000,- i tilskuddsmidler for 2020. Tilskudd til tilpasning er et sentralt 
virkemiddel i kommunens arbeid for at flere innbyggere skal klare seg selv i egen bolig. Ved å se tilskudd 
til utredning og prosjektering i sammenheng med tilskudd til tilpasning, kan kommunen støtte opp om 
og bidra til å realisere hele prosjektet. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Med bakgrunn i Husbankens forskrift, kommunens retningslinjer, nasjonale føringer og basert på 
søkermassen og erfaringer, vil det fortsatt bli stor etterspørsel etter startlån. Vurderingen er også gjort 
med bakgrunn i prisene på boliger i markedet og erfaringer med at startlån i mange tilfeller utgjør full 
finansiering. 
 



Vi mener og anbefaler ut fra en totalvurdering at det er behov for opptak av kr. 30.000.000,- i 
startlånsmidler til videreformidling for 2020.  
 
Startlån er selvfinansierende og har ingen innvirkning på kommunens driftsbudsjett. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
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Forskrift om lån fra Husbanken
Hjemmel: Fastsatt av Kommunal-og moderniseringsdepartementet 18. november 2019 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr. 30
om Husbanken § 1, § 8 og § 10 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for tildeling og forvaltning av lån fra Husbanken.

§ 1-2. Formål

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende
bebyggelse, eller et godt boligtilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet og studenter. Lån fra Husbanken
skal også bidra til finansiering av boliger i distriktene og barnehager.

Lån fra Husbanken skal ikke innebære overkompensasjon. Det vil si at anslåtte økonomiske fordeler
ikke skal overstige anslåtte merkostnader ogen rimelig fortjeneste.

§ 1-3. Forsøk

Husbanken kan gjennom forsøk gjøre avvik fra reglene i denne forskriften. Forsøket kan ikke gjelde
startlån etter kapittel 5 eller lån til barnehager etter kapittel 6.

Kapittel 2. Lån til boligkvalitet

§ 2-1. Formålet med låneordningen

Lån til boligkvalitet skal bidra til å fremme og utvikle boligkvaliteter som fremmer miljø og
tilgjengelighet i nye og eksisterende boliger.

§ 2-2. Hvem som kan få lån

Husbanken kan gi lån til boligkvalitet til enkeltpersoner, foretak, kommuner og fylkeskommuner.

Ved oppføring av bolig for salg kan utbyggeren søke om tilsagn om lånefinansiering. Kjøperen av
boligen kan søke Husbanken om å få overta lånetilsagnet.
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§ 2-3. Lån til oppføring av miljøvennlige boliger 

Husbanken kan gi lån til oppføring av boliger med godt inneklima og miljøvennlige materialer og 
byggemetoder. 

Minst tre av følgende forhold ved boligen og prosjektet må være oppfylt 

a) Produkter som benyttes, kan maksimalt inneholde 0,1 vektprosent av spesifiserte helse- og miljøfarlige 
stoffer slik det fremgår av veilederen. 

 

b) Minimum 70 vektprosent av avfallet som oppstår dersom tiltaket overskrider 100 m², og minimum 80 
vektprosent av avfallet som oppstår dersom tiltaket overskrider 300 m², skal sorteres i ulike avfallstyper og 
leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. 

 

c) Boligen skal kunne endres uten store bygningsmessige inngrep. Rom før og etter endringen må 
tilfredsstille forskriftsmessige krav for rom til varig opphold. I tillegg må ett av følgende krav oppfylles 

 

1) minst ett rom skal utformes slik at det kan deles i to eller 
 

2) to rom kan slås sammen eller 
 

3) det er mulig å etablere en hybel der det er lagt til rette for eget bad og kjøkkenløsning. 
 

d) Minimum 25 areal-, volum- eller vektprosent av produkter innenfor utvalgte bygningsdeler skal ha 
miljødokumentasjon, slik det fremgår av veiledningen. 

 

e) Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking av bygninger under oppføring. 
 

Husbanken kan også gi lån til bygg som ikke oppfyller første ledd, men som har Svanemerke-sertifikat 
eller BREEAM-NOR-sertifikat «Very good», «Excellent» eller «Outstanding». 
 
§ 2-4. Lån til oppføring av livsløpsboliger 

Husbanken kan gi lån til livsløpsboliger. Livsløpsboliger legger til rette for at personer uavhengig av 
funksjonsnivå kan bli boende i egen bolig gjennom hele livsløpet, leve aktive liv og være mest mulig 
selvhjulpne. 

Ved lån til livsløpsboliger må kravene til tilgjengelig boenhet i til enhver tid gjeldende byggteknisk 
forskrift være oppfylt. 

Lån til livsløpsboliger kan ikke gis der det etter til enhver tid gjeldende byggteknisk forskrift ikke er 
krav om tilgjengelig boenhet. Det er to unntak: 

1. Husbanken kan gi lån til livsløpsbolig til alle boliger på inntil 50 m² BRA som oppfyller alle kravene til 
livsløpsbolig. 

 

2. Husbanken kan finansiere leiligheter i andre etasje i fire- og seksmannsboliger uten at det er trinnfri 
atkomst til boligene ved ferdigstillelse. Husbanken krever da at det ved ferdigstillelse er satt av plass til 
fremtidig internt heishus med plass til innvendig løfteinnretning med størrelse på minimum 1100x1400 
mm. Ved etterinstallering av heis skal heisen være universelt utformet og kunne betjene boligene i andre 
etasje. Alle leilighetene i prosjektet som blir finansiert med lån til livsløpsboliger, må tilfredsstille 
Husbankens krav til livsløpsbolig internt i boligen. 

 

Livsløpsboliger skal i tillegg oppfylle alle følgende krav til tilgjengelighet: 

a) Tilgjengelig parsengssoverom 
 

1. Parsengssoverom skal ha plass til en dobbeltseng på minst 1800x2100 mm. På den ene langsiden skal 
det være plass til en snusirkel for rullestol med diameter på 1500 mm eller snurektangel på 
1300x1800mm. På motsatt langside skal det være passasjebredde på minst 600 mm. Det skal også 
være minst 900 mm passasjebredde frem til vindu. Foran skap skal det være plass til snusirkel eller 
snurektangel. Husbanken godtar stiplet fremtidig parsengssoverom på inngangsplanet hvis det er et 
parsengssoverom i en annen etasje. 
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2. Parsengssoverommet og kjøkkenløsningen kan ikke være i samme rom. 
 

3. Stuen må være minst like stor som et parsengssoverom. 
 

b) Tilgjengelig innvendig bod på minst 3 m²  
 

1. Boden på minimum 3 m² skal være inne i boenheten og ha utadslående dør eller skyvedør som er 
trinnfrie. 

 

2. Bodarealet skal utformes slik at boden kan benyttes av rullestolbruker. 
 

c) Vaskesøyle på tilgjengelig bad eller vaskerom 
 

Vaskesøylen skal være på minst 600x600 mm og gi plass og tilkoblingsmulighet til vaskemaskin og 
tørketrommel på tilgjengelig bad, eller i et eget tilgjengelig vaskerom på inngangsplanet. Foran 
vaskesøylen skal det være betjeningsareal på 1400x900 mm for bruk av vaskemaskin og/eller 
tørketrommel. 

d) Boligene skal være forberedt for installasjon og ettermontering av velferds- og smarthusteknologi 
 

Boligene skal 

1. ha skap for ekom med plassering og utforming som sikrer tilstrekkelig dekningsforhold for mottak av 
trådløse signaler. Skapet skal ha inntak for bredbånd og plass til gateway, switch/ruter og patchepanel. 

 

2. være forberedt for motorisert og fjernstyrt åpning av ytterdør, og ytterdøren må være godkjent for 
dette. 

 

3. være forberedt for ettermontering av utvendig solskjerming av solbelastede vinduer i stue og i 
parsengssoverom. 

 

Nærmere spesifikasjoner fremgår av veileder. 
 
§ 2-5. Lån til oppgradering av eksisterende bolig 

Husbanken kan gi lån til oppgraderingsprosjekter som bidrar vesentlig til en mer energieffektiv og 
tilgjengelig boligmasse. 

Husbanken skal som hovedregel kreve at oppgraderingsarbeidene har tiltak både innen 
energieffektivisering og tilgjengelighet. Husbanken kan gi lån til oppgradering av yttertak og lån til 
oppgradering av yttervegg inkludert vindu og dører. I tillegg til oppgradering av yttertak eller yttervegg 
må prosjektet inkludere oppgradering av felles trapperom eller to av følgende tiltak:  

a) trinnfri atkomstvei 
 

b) oppgradering av inngangsdør eller inngangsparti 
 

c) overbygd inngangsparti med plass til vogn 
 

d) endret inngangsplan 
 

e) terskelfrie døråpninger 
 

f) tilgjengelig bad. 
 

Husbanken kan også gi lån til omfattende og gode tiltak på ett av disse områdene. Dette gjelder  

a) etterinstallering eller oppgradering av heis 
 

b) tilgjengelig og synlig inngangsparti 
 

c) tiltak som gjør at alle nødvendige boligfunksjoner er på inngangsplanet 
 

d) utbedring av baderom 
 

e) Enovas krav for oppgradering av bolig. 
 

Før Husbanken kan gi lån til oppgradering, skal det gjøres en helhetlig vurdering av 
oppgraderingsbehov. Tiltak skal ikke hindre gjennomføring av andre viktige oppgraderingstiltak i 
fremtiden. 
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Kapittel 3. Lån til utleieboliger til vanskeligstilte 
 
§ 3-1. Formålet med lånet 

Lån til utleieboliger til vanskeligstilte skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 

En bolig er egnet når den har tilfredsstillende standard, og funksjonene og lokaliseringen er egnet for 
den som skal bo der. 

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg 
eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd. 
 
§ 3-2. Hvem som kan få lån 

Husbanken kan gi lån til kommuner som sannsynliggjør at prosjektet bidrar til flere egnede kommunalt 
disponerte utleieboliger og en mer formålstjenlig boligmasse. Det er et vilkår for slike lån at boligene 
tildeles vanskeligstilte i minst 30 år. 

Husbanken kan gi lån til selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til vanskeligstilte. 
Vilkårene for slik långivning er at eieren 

a) inngår en tildelingsavtale med kommunen om at kommunen skal ha eksklusiv rett til å tildele alle boligene 
i et boligprosjekt til vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 30 år dersom prosjektet også har fått 
utleieboligtilskudd fra Husbanken eller 

 

b) inngår en tilvisningsavtale med kommunen om at kommunen skal ha eksklusiv rett til å tilvise 40 % av 
boligene i et boligprosjekt til økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 20 år. 

 

Eieren må i tillegg inngå en samarbeidsavtale med kommunen som regulerer det løpende samarbeidet og 
forvaltningen av boligene. 

Før Husbanken utbetaler lån til andre enn kommuner, må en erklæring om kommunens tildelings- eller 
tilvisningsrett etter annet ledd, være tinglyst som en heftelse på eiendommen. 
 
§ 3-3. Hva kan det gis lån til 

Husbanken kan gi lån til 

a) å oppføre boliger 
 

b) å kjøpe boliger, eller å kjøpe alle aksjene i et eiendomsselskap slik som definert i forskrift om unntak fra 
aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 § 10, inkludert eventuelle kostnader til å utbedre boligene 
slik at de blir egnet til formålet 

 

c) å bygge om andre bygg til boliger, herunder eventuelle kostnader til kjøp av slike bygg. 
 

Husbanken skal ikke gi lån til vedlikehold eller rehabilitering ut over det som følger av første ledd. 

Utleieboligene skal være egnet for låneordningens målgruppe, og bør spres i vanlige og gode bomiljøer. 

Husbanken kan ikke gi lån til prosjekter med samlokaliserte boliger dersom boligene får et 
institusjonsliknende preg. Disse boligene skal spres i vanlige og gode bomiljøer. 
 
§ 3-4. Hvordan søknadene blir vurdert 

Husbanken avgjør søknadene ut fra blant annet 

a) hver kommunes behov, der de kommunene som har størst boligsosiale utfordringer skal prioriteres 
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b) hvor godt tiltaket er egnet til å nå formålet med låneordningen 
 

c) prosjektøkonomien og prosjektgjennomføringen. 
 
 
 

Kapittel 4. Lån til studentboliger 
 
§ 4-1. Formålet med lånet 

Lån til studentboliger skal bidra til å gi studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner og fagskoler i 
Norge et rimelig og forutsigbart boligtilbud, som et supplement til det private boligmarkedet. Rimelige 
boutgifter for studenter er et sentralt mål for å sikre at alle kan ta høyere utdanning uavhengig av 
bakgrunn, økonomi og bosted. 
 
§ 4-2. Hvem som kan få lån 

Husbanken kan gi lån til oppføring av studentboliger som har fått tilskudd til oppføring, og til 
oppgradering av studentboliger som har fått tilskudd til oppgradering. Boligene må være eid av 
studentsamskipnaden eller studentboligstiftelsen på tidspunktet for utbetaling av lånet. 

Kunnskapsdepartementet kan etter søknad godkjenne lån til studentboligprosjekter i regi av 
studentsamskipnader som av ulike grunner ikke har fått tilskudd. 
 
§ 4-3. Hva det kan gis lån til 

Lån kan gis til 

a) oppføring av studentboliger 
 

b) kombinasjon av kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger. Det gis ikke lån til 
kjøp av eksisterende studentboliger som bare representerer et eierskifte. 

 

c) oppgradering av eksisterende studentboliger. 
 
 
 

Kapittel 5. Startlån 
 
§ 5-1. Formålet med lånet 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet 
bolig og beholde den. 
 
§ 5-2. Hvem kan få startlån 

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. 

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære 
kredittinstitusjoner. Bestemmelsene i kapittel 7 og 8 gjelder tilsvarende for kommunen med mindre annet 
er fastsatt. 

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 
 
§ 5-3. Hva det kan gis lån til 

Kommunen kan gi lån til 

a) kjøp av bolig 
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b) utbedring og tilpasning av bolig 
 

c) oppføring av ny bolig 
 

d) refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. 
 

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.  

Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller 
Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås. 
 
§ 5-4. Tildeling av startlån 

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren 

a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og 
 

b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige 
utgifter til livsopphold gir. 

 

Selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene 

a) husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, 
god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det 

 

b) husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at 
husstanden kan bli boende i boligen sin 

 

c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det 
lokale næringslivet 

 

d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. 
 

Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlånet. 
 
 

Kapittel 6. Lån til barnehager 
 
§ 6-1. Formålet med lånet 

Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme 
kvalitet i det fysiske inne- og utemiljøet med særlig fokus på universell utforming, trygghet og 
funksjonalitet. 

Med barnehage forstås tilbud som er godkjent etter barnehagelovens bestemmelser. Likestilt med 
barnehager etter denne forskriften er lokaler til skolefritidsordning. 
 
§ 6-2. Hvem som kan få barnehagelån 

Lån kan gis til 

a) kommuner 
 

b) enkeltpersoner 
 

c) foretak. 
 

Lån kan bare gis til lånsøkere som både skal eie og drive barnehagen. Lånsøker må være anbefalt av 
kommunen. 
 
§ 6-3. Hva det kan gis lån til 

Lån kan gis til 

a) oppføring av barnehager 
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b) tilbygg til barnehager 
 

c) kjøp og utbedring av bygning eller del av bygning som tas i bruk som barnehage 
 

d) utbedring av barnehager som er eldre enn 15 år. Lån kan også gis uavhengig av barnehagens alder dersom 
låneformålet enten er å bedre et dårlig inneklima eller å gi bedre tilrettelegging for funksjonshemmede. 

 

Lån kan gis hvis lokalene benyttes til barnehageformål minst 20 timer i uken. 

Lån kan bare gis hvis kommunen har anbefalt prosjektet. 

Lånsøker må sannsynliggjøre evne til å igangsette prosjektet. Det gis ikke lån til ferdigstilte prosjekter 
eller refinansiering. 
 
§ 6-4. Særlige bestemmelser 

Ved opphør eller endring i barnehagens virksomhet, forfaller lånet til betaling hvis den nye 
virksomheten ikke kommer inn under Husbankens andre låneordninger. 
 
 

Kapittel 7. Generelle bestemmelser ved Husbankens tildeling og forvaltning av 
lån 
 
§ 7-1. Generelle krav for å kunne få lån 

Søkeren må benytte bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som grunnlag for søknaden om 
lånefinansiering innen 1. januar 2022. Søknader for prosjekter med mindre enn 20 boenheter, selvbyggere 
etter forskrift om byggesak og oppgraderingsprosjekter unntas fra dette kravet. 

For å få lån må søker 

a) ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift 
 

b) være et lovlig etablert foretak. 
 

Privatpersoner som søker om lån for én bolig unntas dette kravet. Dette gjelder også boliger som 
inneholder én utleiedel. 

Lånsøker skal dokumentere at det maksimalt er to underledd i leverandørkjeden for leverandører som 
skal utføre bygge- og anleggsarbeider som det søkes lån for. Husbanken kan godta flere ledd i 
leverandørkjeden hvis det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kvalitet. 

Prosjekter finansiert med lån fra Husbanken skal ha nøktern standard med hensyn til areal og kostnader. 
Nærmere bestemmelser presiseres i veileder. 
 
§ 7-2. Søknadsløsning og dokumentasjon 

Ved søknad om lån skal Husbankens søknadsløsning benyttes. 

Lånsøker dokumenterer at vilkårene for tildeling av lånet er oppfylt ved å vedlegge den 
dokumentasjonen som følger av søknadsløsningen. 
 
§ 7-3. Husbankens rett til å kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon 

Husbanken kan be om ytterligere opplysninger som er nødvendig for å kunne avgjøre søknaden, og 
innhente opplysninger fra andre myndigheter. 

Både før og etter at lånet er utbetalt kan Husbanken kontrollere at vilkårene i lånevedtaket er oppfylt 
gjennom å 

a) be om nødvendige opplysninger og dokumentasjon 
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b) innhente opplysninger fra andre myndigheter 
 

c) besiktige tiltaket og om nødvendig be låntakeren medvirke til besiktigelsen. 
 
 
§ 7-4. Kredittvurdering og låneutmåling 

Husbankens kredittvurdering er avgjørende for om Husbanken skal gi lån og avgjørende for 
låneutmålingen. Lån og låneutmåling til kommuner og fylkeskommuner skjer etter føringer fra 
departementet. 

Kredittvurderingen gjøres på grunnlag av 

a) betjeningsevne 
 

b) sikkerhet 
 

c) søkers historikk. Likt med søker regnes enhver som representerer søker utad, søkers eiere og eiernes 
nærstående samt selskaper e.l. med samme representants- eller eierinteresser. 

 

d) godkjente prosjektkostnader, kjøpesum for boligene eller aksjekjøpesum. 
 

Belåningsgraden på eiendommen kan ikke overstige 85 % av antatt eiendomsverdi. 

Når kommunen er låntaker, kan belåningsgraden på eiendommen utgjøre inntil 100 % av antatt 
eiendomsverdi. 

Ved oppgradering kan belåningsgraden være på inntil 90 % av antatt eiendomsverdi etter 
oppgraderingen. 

Det kan gjøres unntak fra reglene for belåningsgrad i områder av landet der private kredittinstitusjoner i 
liten grad finansierer nybygging, fordi markedsverdien av nybygde boliger gjennomgående er lavere enn 
byggekostnadene. 

Om Husbanken i samme sak gir tilskudd til utleieboliger, jf. forskrift 18. desember 2017 nr. 2235, skal 
tilskuddet ikke anses som egenkapital ved låneutmålingen. 

Husbanken krever at låntaker er hjemmelshaver til eiendommen. Dette gjelder likevel ikke når 
Husbanken gir lån til kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap etter § 3-3 første ledd bokstav b. 

Mer detaljerte regler for låneutmåling og hvilke andeler av prosjektkostnadene som Husbanken kan 
finansiere innenfor maksimal belåningsgrad inngår i veileder. 
 
§ 7-5. Sikkerhet for lånet 

Lånet skal som hovedregel være sikret ved første prioritets pant i den bebygde eiendommen. Husbanken 
kan unntaksvis godta sideordnet førsteprioritet eller prioritet etter andre lån og heftelser. Lån til 
oppgradering kan gis med foranstående pant. Husbanken kan kreve at det i tillegg stilles garanti for 
barnehagelån etter kapittel 6 i denne forskrift. 

For lån til andre enn personlige låntakere kan Husbanken kreve tilleggssikkerhet. Lån til kommuner og 
fylkeskommuner skal gis som gjeldsbrevlån. Lån til kommuner kan gis uten pantesikkerhet. 

Er tomta festet, godtar Husbanken prioritet etter tre års forfalt festeavgift. Så lenge Husbanken har 
pantelån som hviler på eiendommen, skal festekontraktens varighet minst svare til resten av lånets løpetid 
med tillegg av fem år. Videre skal det framgå av festekontrakten at festeretten ikke kan sies opp, heves 
eller avvikles på annen måte, uten samtykke fra Husbanken. Festekontrakten skal tinglyses. 

Ved oppføring av boliger for borettslag skal Husbanken stille krav om at det tegnes forsikring mot 
manglende innbetaling av felleskostnader. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller. 
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For startlån har kommunene tapsrisikoen for de første 25 prosent av gjenstående hovedstol samt forfalte 
renter og omkostninger før realisering av pant. Staten har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp etter 
realisering av pantet. 
 
§ 7-6. Lånetilsagn og utbetaling 

Husbanken gir lån ved å gi bindende lånetilsagn. Husbanken kan ikke gi tilsagn om lån for tiltak som er 
igangsatt. 

Lånet kan utbetales etter søknad. Ved søknad om utbetaling skal Husbankens fastsatte søknadsløsning 
benyttes. Husbanken kan fastsette nærmere krav til hvilken dokumentasjon som skal følge søknaden. 
 
§ 7-7. Avslag ved uredelighet m.m. 

Husbanken skal avslå en søknad dersom søker forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt feil eller 
misvisende opplysninger eller tilbakeholdt opplysninger. 

Husbanken kan avslå en søknad dersom søker tidligere har vist manglende oppfyllelse av tidligere 
inngåtte avtaler med Husbanken eller kommunene. 

Likt med søker regnes søkers representanter, eiere og eiernes nærstående samt selskaper e.l. med samme 
representants-/eierinteresser. 
 
§ 7-8. Etikk og samfunnsansvar 

Husbanken skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder økt samfunnsansvar for Husbankens kunder. 
Det er en forutsetning at Husbankens næringskunder overholder FNs veiledende prinsipper for næringsliv 
og menneskerettigheter. 

Dersom det blir avdekket alvorlige forhold i strid med første ledd, kan Husbanken avslå søknaden. 

Lån vil ikke bli utbetalt dersom det foreligger begrunnet mistanke om at søker eller sentrale personer i 
søkers virksomhet er involvert i forhold som nevnt i straffeloven kapitel 30 (bedrageri, skattesvik og 
lignende økonomisk kriminalitet og annen arbeidslivskriminalitet). 
 
§ 7-9. Klageadgang 

Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler på Husbankens vedtak om tildeling og utmåling av 
lån og på avvisning og avslag på søknader om lån. 

Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørelse om lån til kommuner. 
 
§ 7-10. Kontroll 

Husbanken kan foreta stikkprøver for å kontrollere at lånet blir brukt som forutsatt i vedtaket. 
Husbanken kan også foreta andre former for kontroll. 

Kommunene skal innhente og kontrollere opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader om 
startlån og ved utbetaling av startlån. Kommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene til 
startlån er i samsvar med bestemmelser fastsatt av Husbanken. 
 
§ 7-11. Inngåelse og forvaltning av låneavtaler 

Husbankens låneforvaltning følger privatrettslige regler. 

Lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag, og tilhørende forskrift 7. mai 2010 nr. 654 
om kredittavtaler mv. gjelder for låneavtalene og inngåelsen av disse. 
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Vilkårene for utbetalt lån fremkommer i skriftlig låneavtale (kredittavtale) mellom Husbanken 
(kredittgiver) og lånekunde. 

Ved betalingsmislighold gjelder lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.  

Husbanken er rapporteringspliktig etter lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering. 
 
 

Kapittel 8. Rente- og avdragsvilkår 
 
§ 8-1. Generelle rentevilkår 

Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. 

Husbanken kan tilby fast eller flytende rente for hele eller deler av lånet. Lån har flytende rente med 
mindre lånekunden inngår avtale om fastrente. 
 
§ 8-2. Beregning av renter 

Utgangspunktet for beregning av renter på lån i Husbanken er basisrenter. Basisrentene blir beregnet på 
grunnlag av et gjennomsnitt av observasjoner av de beste lånetilbudene i markedet. Kriteriene for uttrekk 
av lånetilbud og beregning av gjennomsnitt er fastsatt av Finansdepartementet i forskrift 19. november 
1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. 

Med grunnlag i disse vilkårene fastsetter Finanstilsynet basisrentene for flytende rente og faste renter på 
3, 5 og 10 år. Basisrenten for fast rente på 20 år beregnes ved å øke basisrenten for 10-års fastrente med 
0,30 prosentpoeng. 

Fra basisrentene trekker Husbanken fra 0,75 prosentpoeng for å komme fram til årlige effektive renter 
for fast og flytende rente. Årlig effektiv rente kan likevel ikke være negativ.  

Husbanken beregner de nominelle rentene ut fra de årlige effektive rentene. Formelen for å beregne de 
nominelle rentene er: 

 

der: 

rn = årlig nominell rente i prosent 

re = årlig effektiv husbankrente i prosent, før gebyr 

n = antall betalingsterminer per år 

Når effektiv rente på lånet til kunden skal beregnes, kommer gebyrer i tillegg, jf. § 8-7. Den effektive 
renten beregnes i henhold til forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. kap. 3. De nominelle og 
effektive rentene blir oppgitt med tre desimaler. 

Den flytende basisrenten blir fastsatt ut fra observasjoner i løpet av to måneder av tilbud om boliglån 
med flytende rente. De faste basisrentene blir fastsatt ut fra observasjoner i løpet av én måned av tilbud 
om boliglån med tilsvarende bindingstider. Observasjonsperiodene starter ved årsskiftet. 

Avtale om fastrente må være mottatt i Husbanken senest den 24. i måneden etter avsluttet 
observasjonsperiode. Tilbudsperioden starter den 6. i måneden etter avsluttet observasjonsperiode. 

Hvis det tilbys overgang fra fast til flytende rente, må overgangen skje innenfor det samme regelverk og 
de samme tidsfristene som gjelder for overgang fra flytende til fast rente. Det betyr bl.a. at overgang fra 
fast til flytende rente vil skje på den første dag i neste måned etter at avtale er mottatt innenfor gjeldende 
tidsfrister. 
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Husbanken kan sette begrensninger på hvor ofte og hvor mange ganger en kunde kan gå fra fast til 
flytende rente. 

For startlån gis kommunen anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning 
av administrative kostnader. Dersom det dokumenteres at de faktiske utgiftene til administrasjon og 
forvaltning av låneordningen overstiger 0,25 prosentpoeng, kan kommunene i tillegg kreve gebyr for 
inndekning av det overskytende beløpet. 

Kommunene står fritt til å tilby gunstigere rentevilkår for startlån. Slike avtaler endrer ikke 
lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken. 
 
§ 8-3. Bestemmelser om beregning av renter for rentekompensasjonsordningene 

Denne paragraf gjelder beregning av renter for de rentekompensasjonsordninger som Husbanken 
forvalter, jf. forskrift 11. desember 2014 nr. 1583 om kompensasjon for utgifter til investering i skole- og 
svømmeanlegg fra Husbanken, forskrift 1. september 2014 nr. 1139 om kompensasjon for utgifter til 
renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra Husbanken og forskrift 21. desember 
2005 nr. 1667 om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken. 

Utgangspunktet for beregning av renten for rentekompensasjonsordningene er basisrenten for lån med 
flytende rente etter § 8-2 første og sjette ledd. 

Fra basisrenten for flytende rente blir det trukket fra 1,25 prosentpoeng for å komme fram til en årlig 
effektiv rente. 

Ut fra den årlige effektive renten beregner Husbanken den nominelle renten etter § 8-2 fjerde ledd som 
danner grunnlaget for beregning av rentekompensasjonen. 

De nominelle og effektive rentene blir oppgitt med to desimaler. 
 
§ 8-4. Over- og underkurs 

Ved førtidig tilbakebetaling av lån med fast rente og ved overgang fra fast til flytende rente i 
bindingsperioden, skal det beregnes over- eller underkurs, jf. forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om 
kredittavtaler mv. § 9. Det tas utgangspunkt i årlige effektive renter avrundet til én desimal før gebyrer, 
som er beregnet av Finansdepartementet og publisert på Husbankens nettsider. Den årlige effektive renten 
før gebyrer vil fremgå av kundens låneavtale. 

Renten for en periode som er lik den gjenstående bindingstid, beregnes ved å ta det veide gjennomsnittet 
av renten for to tilsvarende lån med en kortere og lengre rentebindingstid som ligger nærmest gjenværende 
bindingstid på lånet som innfris. Ved kortere gjenstående bindingstid enn tre år benyttes den flytende 
renten og den faste treårsrenten. 

Ved førtidig tilbakebetaling av et lån skal det tas utgangspunkt i de tilbud for årlige effektive renter for 
flytende og fast rente før gebyrer, som gjelder på innfrielsesdatoen. Skulle det ikke foreligge noe tilbud 
om rentebinding på innfrielsesdatoen, brukes siste tilbud om fastrente. 

Ved overgang fra fast til flytende rente på et lån skal det tas utgangspunkt i de tilbud for årlige effektive 
renter for flytende og fast rente før gebyr, som på avtaletidspunktet vil være gjeldende renter fra første dag 
i neste måned. 
 
§ 8-5. Nedbetalingsvilkår 

Husbanken fastsetter nedbetalingsvilkårene innenfor disse rammene: 

a) Lån kan avdras som annuitets- eller serielån. 
 

b) Lån kan gis med inntil 30 års løpetid. Lån til utleieboliger til vanskeligstilte og lån til studentboliger kan 
gis med inntil 50 års løpetid. Lån til kommuner som skal lånes ut videre som startlån, kan i særlige tilfeller 
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gis med inntil 50 års løpetid. 
 

c) Lån kan gis med inntil åtte års avdragsfrihet. 
 

Lån med inntil 50 års løpetid etter første ledd bokstav b tredje setning kan bare gis dersom: 

a) det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt, 
 

b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid, 
 

c) det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en 
betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og 

 

d) det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere 
nedbetalingstid. 

 

Vilkåret i bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, og 
husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. Vilkårene i bokstavene b og c kan også fravikes 
dersom husstanden står i fare for å miste boligen. 

For startlån står kommunen fritt til å tilby gunstigere nedbetalingsvilkår. Slike avtaler endrer ikke 
lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken. 
 
§ 8-6. Terminforfall på lån i Husbanken 

Renter og avdrag skal betales i månedlige eller kvartalsvise terminer. Ved mislighold av lån kan 
Husbanken pålegge lånekunden månedlige terminer. Borettslag som er tilknyttet sikringsordninger mot 
husleietap og kommuner tilbys også halvårlige terminer. 
 
§ 8-7. Gebyrer 

For lån i Husbanken fastsetter departementet gebyrer for etablering av lån og terminvarsel. 

Husbanken fastsetter gebyrer i forbindelse med innkreving i tråd med lov 13. mai 1988 nr. 26 om 
inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven), forskrift 14. juli 1989 nr. 
562 om forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) og lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter 
ved forsinket betaling m.m. 

Husbanken får fullmakt til å fastsette gebyrer for å dekke andre omkostninger innenfor rammer som 
fastsettes av departementet. 
 
§ 8-8. Virkemidler ved betalingsproblemer 

Husbanken kan fravike rente- og avdragsvilkårene på utbetalte lån i individuelle tilfeller. Ved 
midlertidige betalingsvansker kan Husbanken innvilge utsettelse med betaling av renter og avdrag. Avdrag 
kan legges til lånet. 

For lånekunder med midlertidige betalingsvansker, kan Husbanken gjøre om renter for inntil 2,5 år til 
tilleggslån. Rente- og avdragsvilkårene for tilleggslånet er de samme som for hovedlånet. Ved utsettelse 
av rente- og avdragsinnbetalinger skal lånet inklusive eventuelle tilleggslån være tilstrekkelig sikret. I 
særlige tilfeller kan kravet om tilstrekkelig pantesikkerhet fravikes. 
 
 

Kapittel 9. Sluttbestemmelser 
 
§ 9-1. Veileder 

Husbanken kan fastsette nærmere veileder om beregning av tap som staten skal dekke, og om 
saksbehandling og administrering av lån regulert i denne forskriften. 
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Kommunene kan fastsette egne retningslinjer i samsvar med forskriften. Kommunale retningslinjer skal 
sendes Husbanken til orientering. 
 
§ 9-2. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020. 

Fra samme dato oppheves forskrift 20. desember 1995 nr. 1135 om barnehagelån fra Husbanken, 
forskrift 22. desember 2004 nr. 1758 om grunnlån fra Husbanken, forskrift 12. mars 2014 nr. 273 om 
startlån fra Husbanken, forskrift 21. desember 2015 nr. 1851 om rente- og avdragsvilkår for lån i 
Husbanken. 
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1. Formål 
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan 
skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene baserer seg på Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets (KMD) forskrift om startlån fra 01.04.2014. 
 
2. Hvem kan få startlån?  
Personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære  kredittinstitusjoner. 
 
Hovedregel  
Startlån tildeles etter behovsprøving. I vurderingen legges det vekt på: 

a) om det er langvarige  problemer med å finansiere eid bolig. 
b) om søker har benyttet mulighetene til sparing innfor de økonomiske  

mulighetene  søkers  inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. 
 
For å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon kan det gjøres unntak fra 
hovedregelen under disse forutsetningene: 

1. Husstander har barn eller særlige sosiale og helsemessige utfordringer 
2. Boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsliv 
3. Bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger 
4. Refinansiering som bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen sin.   

 
Ved tildeling vil de mest vanskeligstilte prioriteres først. 
 
3. Hva kan det gis startlån til? 
3.1 Kjøp av bolig 
Boligen skal være godkjent som egen boenhet og ligge i Fauske kommune Boligen 
skal være nøktern i forhold til prisnivået på stedet.  Størrelsen på boligen avhenger av 
husstandens situasjon og boligbehov og blir nøye vurdert. Som hovedregel finansieres 
ikke boliger med utleie. 
 

For boliger i borettslag vil både kontantdel (innskudd) og andel fellesgjeld utgjøre 
kjøpesummen bli lagt til grunn for vurderingen. 
 
Kombinasjonen; kjøp og mindre utbedring kan vurderes. Kostnadene både for kjøp og 
utbedring blir lagt til grunn ved vurderingen. Som hovedregel gis det ikke lån til store 
utbedringsbehov og ordinært vedlikehold og oppussing.  
 
3.2 Tilpasning av bolig 
Kommunen kan gi startlån til tilpasning av bolig  som bidrar til at personer med nedsatt 
funksjonsevne kan bo i egen bolig gjennom hele livet. 
Utbedringsarbeidene skal utføres fagmessig og det er en forutsetning at det velges en 
rimelig utførelse og nøktern standard. Utbedringsarbeidet skal gi boligen en forsvarlig 
standard og bokvalitet. jfr. for øvrig punkt 3.1. 
 
3.3 Refinansiering  
Startlån til refinansiering slik at boligen kan beholdes. Jfr. punkt 2. 
Dersom boligen i utgangspunktet er for kostbar for låntakers økonomi bør andre 
alternativer vurderes; som frivillig salg eller gjeldsordning. 
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Det er normalt kun boliger innenfor nøkterne areal- og kostnadsrammer som er aktuell 
ved en eventuell refinansiering. Samlet lånebeløp må ikke overstige boligens verdi. 
Med boligens verdi menes den takst eller verdivurdering som foreligger nært 
salgstidspunktet. 
 
3.4. Forhåndsgodkjenning 

Det kan gis en skriftlig forhåndsgodkjenning på lånesøknaden hvis søker finner en 
egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Godkjenningen er gyldig i tre 
måneder, men kan forlenges etter avtale. 
 
3.5 Oppføring av bolig 

 
4. Hva det ikke kan gis lån til 

- Startlån gis normalt ikke til søkere som har bolig å selge. 
- Kjøp og/eller utbedring av landbrukseiendommer. 
- Kjøp og/eller utbedring av ideelle andeler. Eiendommen må seksjoneres. 
- Kjøp av bolig til utleie eller næringsformål. 
- Som hovedregel gis det ikke startlån til arbeidsinnvandrere som ikke er nordiske 

eller EØS-borgere. 
- Personer som har søkt om gjeldsordning eller har inngått avtale i henhold til 

gjeldsordningsloven av 17.07.92. I særskilte tilfeller kan en gjøre unntak, for 
eksempel ved sykdom i husstanden. Kreditorene må da samtykke i nytt 
låneopptak og namsmannen må godkjenne ny gjeldsordning. 

- Som hovedregel gis det ikke lån til søkere som har mislighold av gjeld til     
kommunen og andre kreditorer.  

 
5. Betjeningsevne 
Søker må dokumentere at fremtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelig 
til å betjene renter og avdrag i tillegg til levekostnader. SIFO (Statens institutt for 
forbruksforskning) sine satser for livsopphold legges til grunn ved beregning av 
betjeningsevne for startlån. I tillegg foretas det kredittvurdering av søker. 
Fraråding benyttes i samsvar med Finansavtalelovens §47 av 1.1. 2000.  
Alle søknader behandles individuelt og vil alltid bli skjønnsmessig vurdert. 
 
6. Låneutmåling – finansiering  
 
6.1 Veiledende kjøpesum 
Husstand Kjøpesum 
Enslige/Par uten barn Kr. 1 500 000,-  + omkostninger 
Enslige med barn Kr. 1 500 000 - 2 100 000,-  + omkostninger 

Par med barn Kr.  2 100 000,-   + omkostninger 
  

 
Veiledende kjøpesum utgjør en hovedregel. Det kan etter en individuell vurdering gjøres unntak. 
 

Det gis ikke startlån hvor kjøpesum overstiger boligens verdi med tillegg av 10 pst. 
Med boligens verdi; jfr. punkt 3.3 siste linje. Finansiering hos privat kredittinstitusjon 
skal være prøvd før det søkes om startlån. Avslag fra bank må dokumenteres. 
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6.2 Toppfinansiering/samfinansiering 
Startlån kan gis i kombinasjon med lån i privat bank. Som hovedregel utgjør startlånet 
en toppfinansiering.  Utmålingen av startlånet er avhengig av størrelsen på 
grunnfinansieringen. Hovedregel vil være en fordeling 85% i bank og 15% i startlån. 
 
6.3 Fullfinansiering  
Startlånet kan utgjøre en fullfinansiering. Det vil i hovedsak gjelde søkere med varig 
lave inntekter og som ikke  oppnår finansiering i det private kredittmarkedet. Det bør 
foreligge avslag fra 2 banker før det vurderes fullfinansiering.  
 
6.4 Fullfinansiering med startlån og boligtilskudd 

Dette gjelder særlig vanskeligstilte husstander med varig lav trygd samt personer på 
grunn av nedsatt funksjonsevne som er avhengig av nødvendig tilpasning av boligen. 
 
6.5 Kjøpsomkostninger 
Kjøpsomkostninger som gebyrer, etablering av sikkerhet, tinglysning, dokumentavgift, 
depotgebyr kan dekkes av startlånet.  Gebyrer for etablering av lån og tinglysning av 
sikkerhet til andre kredittinstitusjoner tas ikke med i låneberegningen. 
     
7. Sikkerhet 
Startlånet gis som gjeldsbrevlån som sikres mot pant i den bebygde eiendommen  eller  
rettigheter  i slike eiendommer.  
 
Det er ikke anledning  å kreve sikkerhet i form av kausjon. 
 
7.1. Prioritetsvikelse 
Som hovedregel foretas ikke prioritetsvikelse foran allerede innvilget startlån.  
Dersom det er behov for opptak av lån i privat bank i forbindelse med tilpasning av 
bolig og det kan dokumenteres kan prioritetsvikelse vurderes. Samlet lånebeløp må 
ikke overstige boligens verdi. Boligens verdi; jfr. punkt 3.3 siste punkt. 
 
8. Rente- og avdragsvilkår 
Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Rente- og 
avdragsvilkårene fastsettes av Departementet og Husbanken etter retningslinjer 
vedtatt av Stortinget. 
 

 Annuitetslån  

 Løpetid inntil 30 år. I særlige tilfeller  inntil 50 år.  

 Hovedregel er flytende rente.  Fast rente kan vurderes. 

 Månedlige terminer 

 Ingen avdragsfrihet. I særlige tilfeller 3-8 års avdragsfrihet. 
 
9. Gyldighet 
Vedtak (tilbud) om startlån er gyldig i 3 måneder etter at søker er underrettet om 
vedtaket.  Dersom vi ikke hører fra søker eller kjøpekontrakt oppnås innenfor dette 
tidspunkt annulleres tilbudet.  
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10. Klageadgang 
Det gis klageadgang på vedtak om tildeling av startlån. Klagen må fremmes skriftlig og 
sendes til Fauske kommune v/Fauske Eiendom KF. Klageinstans er Fauske 
formannskap v/klagenemnda. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er 
kommet fram. Jfr. fvl. § 28 og §29.  
 
11. Andre bestemmelser 
11.1 Lån mer enn en gang 
Startlånet gis i utgangspunkt  kun en gang til samme husstand/person.  
 
11.2 Overføring av lån til ny pantesikkerhet 
Lånet kan overføres til ny boligetablering/pantesikkerhet. Dette gjelder kun i særlige 
tilfeller dersom husstanden på grunn av  funksjonshemming eller familieforøkelse har 
behov for en annen bolig. Betjeningsevne i henhold til punkt. 5. 
 
11.3 Debitorskifte 
Det kan også vurderes  overføring av allerede løpende lån tilknyttet eiendommen til en 
annen søker ved kjøp av eiendommen. Betjeningsevne  i henhold til punkt 5. Dette 
gjelder spesielt ved reetablering. 
 
11.4   Rapportering 
Kommunen rapporterer til Husbanken om bruken av midlene. 
 
11.5 Mislighold av lån 
Eventuell bostøtte til dekning av boutgifter kan overdras/transporteres til kommunen 
dersom lån og eventuelle tilskudd gitt av kommunen i forbindelse med boligformål 
misligholdes, jfr. bostøttelovens §9 av 01.01.2013.  
 
11.6 Bosatt i kommunen 
Det kreves at husstanden bor eller skal bosette seg i kommunen. Husstanden må være 
registrert-/ eller registrere seg i folkeregisteret. De som allerede bor i kommunen  vil bli 
først prioritert. 
 
11.7 Hjemmelshaver 
Kommunen krever at lånsøker er andelseier eller hjemmelshaver til eiendommen. 
 
11.8 Flere husstandsmedlemmer 
Dersom det er flere medlemmer i husstanden skal, ved behandling av søknaden, 
inntekter og utgifter til alle i  husstanden legges til grunn.  
Når det gjelder ektepar eller samboere skal begge stå som lånsøker/låntaker. 
 
11.9 Dokumentasjoner 
For å kunne realitetsbehandle søknad om startlån kreves følgende dokumentasjoner: 

- utskrift av siste kjente ligning og selvangivelse for husstanden 
- lønnslipp som viser dagens inntekt 
- trygdeytelser 
- salgsoppgave/takst for leiligheter 
- takst og eventuell prospekt over fast eiendom 
- annen gjeld (forbrukslån, studielån, billån etc.) som viser restsaldo og månedlig 

belastning 
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- uttalelse  fra lege eller tjenesteapparatet  dersom søknad om lån skal vurderes ut 
fra disse kriterier. 
  

    ved samlivsbrudd 
   -   separasjons-   eller skilsmissebevilgning og skifteavtale/fordelingsavtale 
   -    bekreftelse   på overskudd ved salg eller deling av tidligere fellesbolig 
   -    avtale  om hvem som har den daglige omsorgen for felles barn. 
 

11.10 Mangelfull søknad 
Søknader som er mangelfull med hensyn til utfylling og dokumentasjoner vil bli 
returnert. 
 
 
 
 
Retningslinjene er vedtatt av Fauske kommunestyre i sak K-117/14, 16.12.2014. 
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Høring - NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet - Høringsuttalelse fra 
Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk:  
 
Fauske kommune og øvrige kystkommuner i Salten har aktivt tilrettelagt for at havbruksnæringen 
skal få gode vilkår for vekst og utvikling innenfor kommunenes sjøarealer. Avvikling av ordningen 
med havbruksfondet til fordel for andre mer usikre ordninger vil kunne gi dramatisk store negative 
konsekvenser for kystkommunene. I mange kystkommuner finansieres en stor del av 
tjenestetilbudet med de ekstra inntektene fra havbruksnæringen.  

           
Sjømatproduksjon trenger kompetente arbeidstakere, og arbeidstakerne trenger gode 
lokalsamfunn som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt kulturliv, 
idrettsarenaer og kritisk samfunnsinfrastruktur m.m. Sjømatnæringen må bidra i utviklingen av 
dette, det er en samfunnskontrakt de har for å kunne drive produksjon av sjømat langs kysten og i 
den kommunale sjøallmenningen. 

           
Fauske kommune mener havbruksskatteutvalgets flertall har fremmet en modell som vil medføre 
at staten vil tappe kystkommunene for kapital og ressurser gjennom å vri skatteinntekter fra 
distriktene i favør av sentrale områder. Forslaget vil kunne hemme verdiskapingen og utviklingen 
av bærekraftig norsk sjømatproduksjon langs kysten. Dette innebærer at de nasjonale 
ambisjonene om en betydelig vekst i sjømatnæringene vil bli vanskeligere å oppnå. 

           
Fauske kommune mener at Havbruksfondet må videreføres, men forbedres slik at det gir mer 
forutsigbarhet og stabilitet. F.eks. kan det innføres et årlig vederlag for bruk og beslag av arealer i 
den kommunale sjøallmenningen slik Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) foreslår. Prinsippet 
om at de kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for storsamfunnet, har krav på en 
varig andel av de verdier disse ressursene gir opphav til, bør videreføres for havbruksnæringen. 

           
Fauske kommune mener at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimulerer til 
langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig utvikling av norsk sjømatproduksjon 
avhenger av et best mulig samspill mellom vertskapskommunene og næringen. Fauske kommune 
oppfordrer rikspolitikerne til å se til mindretallets forslag når utredningen skal behandles videre.  

           
Fauske kommune markerer med dette sterk avstand til forslaget fra flertallet i utvalget som har 
vurdert beskatning av havbruk. Fauske kommune stiller seg bak høringsuttalelsen som er gitt av 
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). 
 
 
 



 
Vedlegg: 
21.01.2020 NFKK - Høringsuttalselse NOU havbruksskatteutvalget 1431536 
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at Fauske kommune sender høringsuttalelse vedr. NOU 2019: 18 Skattlegging av 
havbruk. Høringsfristen er 4. februar 2020, slik at saken vil bli lagt frem for formannskapet for endelig 
beslutning.  
 
 
Saksopplysninger: 
Regjeringen oppnevnte 07.09.2018 et partssammensatt utvalg som skulle vurdere hvordan 
skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også 
fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble bedt om å vurdere ulike former for beskatning, herunder 
grunnrenteskatt og produksjonsavgift. Utvalget skulle i tillegg vurdere hvordan skatteinntektene fra det 
samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive 
havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom kommunesektor og stat. Utvalget kunne også vurdere den 
interne fordelingen mellom kommuner, herunder innretningen og eventuelt fordelingsnøklene i 
Havbruksfondet. I tillegg skulle utvalget utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer 
stabile og forutsigbare. Finansdepartementet har nå sendt utvalgets utredning NOU 2019:18 
Skattlegging av havbruk på høring. Høringsfristen er satt til 4. februar 2020. Finansdepartementet har 
ikke sendt NOU-en på høring til kommunene.  
 
Høringsdokumentet og utvalgets anbefalinger 
Utvalget har sett på utviklingen i havbruksnæringen og internasjonale konkurranseforhold. De har og 
beskrevet skattesystemet, grunnrente og grunnrentebeskatning nærmere. Videre har de utredet to 
varianter av en overskuddsbasert grunnrenteskatt, slik en har for kraft- og petroleumsnæringene. De 
har redegjort for flere mulige utforminger av en avgift hvis grunnrente skal hentes inn gjennom en 
produksjonsavgift. Så har de sett på kommuneøkonomi og fordeling av skatteinntekter fra en 
grunnrenteskatt.  
 
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) er en organisasjon som ivaretar fjord- og kystkommunenes 
interesser. Nettverket har siden starten i 2009 arbeidet for at kommunene skal ha en rimelig inntekt 
basert på det beslag av areal som oppdrettsnæringen har i de kommunale sjøområdene. NFKK har 
kommet med en oppsummering av utvalgets anbefalinger, og et utdrag fra denne er gjengitt nedenfor.  
 
Utvalget er delt i om det skal innføres et nytt skattegrunnlag og om hvilken modell som skal brukes. 
Flertallet består av utvalgets leder Ulltveit-Moe og medlemmene Andvord, Armstrong, Christiansen, 
Noss og Nøstbakken, mens mindretallet består av medlemmene Fossli, Haugen og Moen.  
 
Utvalget mener at både hensynet til et effektivt skattesystem og legitim fordeling av grunnrenten fra 
utnyttelse av fellesskapets ressurser taler for at næringer hvor det genereres slik grunnrente, bør 
særbeskattes. Utvalget finner at prinsipielle drøftelser og empiriske analyser tilsier at naturgitte fortrinn 
så vel som reguleringer har gitt opphav til en betydelig grunnrente i havbruksnæringen.  
 
Utvalget mener at både effektivitetshensyn i skattesystemet og samfunnsmessige fordelingshensyn taler 
for at også fellesskapet får en andel av grunnrenten i næringen. Utvalget mener en bør bruke auksjoner 
ved tildelinger av alle nye tillatelser i oppdrettsnæringen og gå bort fra at deler av veksten tildeles til 
fastpris.  
 
Flertallets forslag: 

· Flertallet foreslår at grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en overskuddsbasert, 



periodisert grunnrenteskatt. 
· Flertallet mener at en bør hente inn en om lag like stor andel av overskuddet i 

havbruksnæringen gjennom en overskuddsbasert grunnrenteskatt som i vannkraft og 
petroleum, til fellesskapet. Flertallet foreslår at grunnrenteskattesatsen for havbruk settes til 
40 pst. 

· Flertallet foreslår at en statlig overskuddsbasert grunnrenteskatt kombineres med en 
produksjonsavgift som går til vertskommunene etter samme fordeling som benyttes i dag for 
fordeling av auksjonsproveny gjennom Havbruksfondet. Flertallet mener det er vesentlig at en 
produksjonsavgift fra havbruksvirksomheten, i likhet med naturressursskatten i 
kraftverksbeskatningen, inngår i skatteutjevningen i kommunenes inntektssystem for å bidra 
til lik velferd og like muligheter i hele landet. 

· Flertallet foreslår at auksjonsinntekter fra tildelinger av ny kapasitet kanaliseres til staten, og 
at inntektene tilflyter Statens pensjonsfond utland eller forvaltes etter en tilsvarende modell. 

· Dersom det ikke innføres en grunnrenteskatt, foreslår flertallet at fordelingen av inntektene 
mellom stat og kommuner endres. Flertallet foreslår at statens andel av inntekter ved 
kapasitetsjustering økes betydelig for å sikre et jevnt og rettferdig tjenestetilbud på tvers av 
norske kommuner. 

· Flertallet foreslår å avvikle eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø forutsatt at det innføres 
en ekstrabeskatning av havbruksnæringen.  

· Flertallet mener markeds- og forskningsavgiften er vridende skattlegging av eksport og bør 
avvikles. 

 
Mindretallets forslag: 

· Mindretallet mener at det ikke bør innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen i Norge. 
Mindretallet mener dagens modell for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny 
produksjonskapasitet bør videreføres. Mindretallet mener det må vurderes om 
Havbruksfondet også skal tilføres et proveny gjennom en moderat produksjonsavgift dersom 
veksten i havbruksnæringen avtar og proveny fra tildeling av ny kapasitet ikke gir forutsigbare 
og stabile inntekter til vertskommunene. 

· Mindretallet mener at dagens fordelingsnøkler mellom stat og kommunal sektor bør 
videreføres, og foreslår heller ikke endringer i fordelingsnøklene mellom kommunene under 
Havbruksfondet. Mindretallet mener at særinntekter fra havbruksnæringen ikke bør inngå i 
skatteutjevningen i kommunenes inntektssystem. 

· Mindretallet foreslår å opprettholde eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø. 
· Mindretallet mener markeds- og forskningsavgiften må vurderes gjennom en separat 

evaluering på selvstendig grunnlag. 

 
14. januar har NFKK også avgitt høringsuttalelse til utvalgets forslag. I uttalelsen hevdes at flertallets 
modell vil medføre at staten vil tappe kommunene for kapital og ressurser, og at forslaget vil hemme 
verdiskapningen og utviklingen av bærekraftig sjømatproduksjon.  
 
NFKK mener at en statlig grunnrente i for stor grad vil virke konkurransevridende i disfavør norsk 
innenlands verdiskaping og norske fortrinn (både naturgitte og menneskeskapte). En statlig 
grunnrentebeskatning vil for eksempel medføre at det blir mer attraktivt og lønnsomt å etablere for 
eksempel landbaserte anlegg nærmere markedet. Økt norsk beskatning, som den foreslåtte statlige 
grunnrentebeskatningen, og transportkostnader vil fort medføre at kostnadsulempene ved slike 
landbaserte anlegg blir mer enn utlignet. NFKK mener at Havbruksfondet må videreføres, men forbedres 
slik at det gir mer forutsigbarhet og stabilitet. Fordi inntektene til Havbruksfondet er basert på frivillig 
kjøp av, og betaling for, større produksjonskapasitet, og ikke på dagens eksklusive tilgang på areal, 



mener NFKK at det i tillegg må innføres et årlig vederlag for bruk og beslag av arealer i den kommunale 
sjøallmenningen. Dette er også mer prinsipielt riktig, fordi det er de eksklusivt tildelte rettigheter knyttet 
til oppdrettslokalitetene som er grunnlag for den løpende produksjonen og inntektene i næringen.  
 
Det er først og fremst lokalsamfunn og vertskommunene som må få inntekter av verdiskaping som skjer 
basert på bruk av lokale naturressurser. Det er her snakk om eksklusive rettigheter til å bruke areal i den 
kommunale sjøallmenningen. Dette medfører lokale ulemper som må kompenseres, og det trengs 
stabile og gode nok insitament for å sikre tilrettelegging av areal og investeringer i infrastruktur og 
lokale tjenestetilbud o.a. Det vil tjene alle, både oppdrettsnæringen og storsamfunnet, og sikre 
vertkommunene stabile og forutsigbare inntekter og en større, dog rimelig andel av verdiskapningen i 
oppdrettsnæringen enn i dag.  
 
NFKK støtter i hovedtrekk mindretallet i Havbruksskatteutvalget. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune har aktivt tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode vilkår for vekst og utvikling 
innenfor kommunens sjøarealer. Det samme gjelder andre kystkommuner i Salten. Fauske kommune 
mottok 5 mill. kr fra Havbruksfondet i 2018 og 0,4 mill. kr i 2019, mens flere av våre nabokommuner har 
hatt betydelig større inntekter fra havbruksfondet de siste årene. Inntektene fra havbruksfondet bidrar 
vesentlig til disse kommunens økonomiske bærekraft, og mulighetene for å opprettholde et godt 
tjenestetilbud, på samme måte som kraftinntektene er svært viktige for finansiering av tjenestetilbudet i 
Fauske kommune.  
 
Avvikling av ordningen med havbruksfondet til fordel for andre mer usikre ordninger der inntekter fra 
havbruk inngår i skatteutjevningen i kommunenes inntektssystem for å bidra til lik velferd og like 
muligheter i hele landet, vil kunne gi dramatisk store negative konsekvenser for kystkommunene. 
Havbruksskatteutvalgets flertall har fremmet en modell som vil medføre at staten vil tappe kommunene 
for kapital og ressurser gjennom å vri skatteinntekter fra distriktene i favør av andre næringer og 
sentrale områder. Det betyr at vertskommunene som har lagt til rette for og avgitt arealer til 
havbruksnæringen, ikke blir kompensert for dette i samme grad i fremtiden.  
 
Problemstillingene innenfor skattlegging av havbruk er til dels sammenlignbare med skattlegging av 
vannkraftverk. Kraftskatteutvalgets forslag om å omfordele verdiskapingen fra vannkraften gjennom 
inntektssystemet (NOU 2019: 16) oppfattes som et brudd på samfunnskontrakten som over 
generasjoner er inngått mellom storsamfunnet og de kommuner som har avstått naturressursene. På 
samme måten kan man betrakte forslaget fra flertallet i havbruksskatteutvalget om at inntektene fra 
havbruk ikke skal gå til vertskommunene, men fordeles til alle landets kommuner gjennom 
inntektssystemet. Dersom regjering og storting konkluderer med at inntektene fra havbruksnæringen 
skal fordeles gjennom inntektssystemet, så frykter rådmannen at det vil være større sannsynlighet for at 
samme ordning vil bli valgt også for beskatning av vannkraftverk. Prinsippet om at de kommuner som 
stiller sine naturressurser til rådighet for storsamfunnet, har krav på en varig andel av de verdier disse 
ressursene gir opphav til, bør videreføres både for vannkraft og for havbruk. 
 
For distriktskommunene er det av stor økonomisk betydning å synliggjøre viktigheten av prinsippet om 
at kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for storsamfunnet, har krav på en varig andel av 
de verdier disse ressursene gir opphav til. På denne bakgrunn mener rådmannen at Fauske kommune 
bør avgi høringsuttalelse til NOU 2019: 18, selv om Fauske kommune har mer beskjedne inntekter fra 
havbruksfondet sammenlignet med mange av våre nabokommuner i Salten. Fauske kommune bør i sin 
høringsuttalelse støtte de uttalelsene NFKK har gitt. Dette vil også være i tråd med synspunkter som er 
signalisert fra havbruksnæringen i vår kommune.  
 



Rådmannen foreslår at Fauske kommune gir følgende høringsuttalelse til NOU 2019: 18 Skattlegging av 
havbruk: 
 
Fauske kommune og øvrige kystkommuner i Salten har aktivt tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få 
gode vilkår for vekst og utvikling innenfor kommunenes sjøarealer. Avvikling av ordningen med 
havbruksfondet til fordel for andre mer usikre ordninger vil kunne gi dramatisk store negative 
konsekvenser for kystkommunene. I mange kystkommuner finansieres en stor del av tjenestetilbudet 
med de ekstra inntektene fra havbruksnæringen.  
 
Sjømatproduksjon trenger kompetente arbeidstakere, og arbeidstakerne trenger gode lokalsamfunn 
som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt kulturliv, idrettsarenaer og kritisk 
samfunnsinfrastruktur m.m. Sjømatnæringen må bidra i utviklingen av dette, det er en 
samfunnskontrakt de har for å kunne drive produksjon av sjømat langs kysten og i den kommunale 
sjøallmenningen. 
 
Fauske kommune mener havbruksskatteutvalgets flertall har fremmet en modell som vil medføre at 
staten vil tappe kystkommunene for kapital og ressurser gjennom å vri skatteinntekter fra distriktene i 
favør av sentrale områder. Forslaget vil kunne hemme verdiskapingen og utviklingen av bærekraftig 
norsk sjømatproduksjon langs kysten. Dette innebærer at de nasjonale ambisjonene om en betydelig 
vekst i sjømatnæringene vil bli vanskeligere å oppnå. 
 
Fauske kommune mener at Havbruksfondet må videreføres, men forbedres slik at det gir mer 
forutsigbarhet og stabilitet. F.eks. kan det innføres et årlig vederlag for bruk og beslag av arealer i den 
kommunale sjøallmenningen slik Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) foreslår. Prinsippet om at de 
kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for storsamfunnet, har krav på en varig andel av 
de verdier disse ressursene gir opphav til, bør videreføres for havbruksnæringen. 
 
Fauske kommune mener at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimulerer til 
langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig utvikling av norsk sjømatproduksjon 
avhenger av et best mulig samspill mellom vertskapskommunene og næringen. Fauske kommune 
oppfordrer rikspolitikerne til å se til mindretallets forslag når utredningen skal behandles videre.  
 
Fauske kommune markerer med dette sterk avstand til forslaget fra flertallet i utvalget som har vurdert 
beskatning av havbruk. Fauske kommune stiller seg bak høringsuttalelsen som er gitt av Nettverk fjord- 
og kystkommuner (NFKK). 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Oslo, 14. januar 2020 

 

Finansdepartementet 
ved finansminister Siv jensen 
 

 

Høringssvar Havbruksskatteutvalget (NOU 18:2019)  

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) er et tverrpolitisk nettverk som i 2019 hadde 76 

medlemskommuner, spredt langs kysten fra Nordkapp i nord til Farsund i sør. Våre medlemmer er 

vertskap for to tredjedeler av all oppdrettsproduksjon i Norge.  

For NFKK er havbruk- og sjømatnæringene svært viktige, og vi er opptatt av å spille på lag med 

næringen. Vi ønsker å bidra til flere lokale arbeidsplasser og nasjonal verdiskaping, og en sunn og 

klimavennlig matproduksjon. 

Bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer, som lakseoppdrett, er særlig avhengig av 

tilrettelegging og aksept i mange perifere lokalsamfunn og vertskommunene på kysten. Ønsket vekst , 

som har stor nasjonal oppmerksomhet og prioritet, innebærer et gjensidig behov for å redusere 

sårbarheten og sikre mer attraktive og velfungerende bo- og arbeidsregioner langs kysten. Økt 

sjømatproduksjon vil øke behovet for kompetente arbeidstakere, som vil ha behov for lokalsamfunn 

som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt kulturliv, idrettsarenaer og 

kritisk samfunnsinfrastruktur m.m. NFKK mener at oppdrettsnæringen må bidra i utviklingen av dette 

som gjenytelse for å drive produksjon av sjømat i den kommunale sjøallmenningen. 

NFKK mener det er viktig at veksten i klimavennlig og sunn matproduksjon fra oppdrett fortsetter. 

Men veksten må være bærekraftig, både miljømessig, sosialt og økonomisk, og den må være tuftet på 

Norges naturgitte fortrinn. Utviklingen må ivareta lokale behov og minimalisere slitasjen på 

lokalsamfunnet. Bruken av naturressurser må være langsiktig og ivareta interessene til etterslekten.  

NFKK ønsker vekst i oppdretts- og sjømatnæringene, men bærekrafthensynet må ivaretas og være 

førende for utviklingen.  

Under følger NFKKs kommentarer til NOU18: 2019 

NFKK viser til vår støtte til flertallet på Stortingets ønske om å nedsette en offentlig utredning, og da 

særlig intensjonen i vedtaket fra Stortinget om at målet med utredningen var som følger: 

«vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å 

tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen, også når det ikke er vekst». 
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NFKK mener at flertallet i utvalget har landet på en beskatningsmodell som ikke vil kompensere 

kommunene på en tilfredsstillende måte. Flertallets forslag synes for øvrig å bære preg av mangelfull 

forståelse for utfordringene langs kysten og hva som må til for at oppdrettsnæringen og de berørte 

lokalsamfunn og vertskommuner skal kunne utvikle seg til gavn for hele nasjonen. Forslagene fra 

flertallet vil innebære en omfordeling av gevinstene fra lokal verdiskaping i favør staten og mer 

sentrale strøk og interesser. Det vil kort og godt gi en ny og stor omdreining i skjevfordelingen som 

oppleves mellom by og land.  

NFKK er videre sterkt skeptisk til at flertallets argumentasjon for å innføre en statlig grunnrenteskatt 

baserer seg på de siste års lønnsomhet i oppdrettsnæringen. Det er særdeles viktig å være 

oppmerksom på at denne lønnsomheten er kommet som en følge av en etterspørselsvekst som har 

ligget langt over tilbudsveksten, herunder at den norske produksjonen har hatt tilnærmet null vekst de 

siste 4-5 år.   

På mer generelt grunnlag vil NFKK benytte anledningen til å etterlyse en breiere analyse av hva som 

skaper ekstraordinær avkastning og grunnrente. Det er for eksempel nokså åpenbart at lukrativ 

næringsvirksomhet i de mest sentrale strøk kommer som en følge av storsamfunnets tilrettelegging av 

infrastruktur og den stadige sentralisering av statens tilbud og tjenester. Avledet fra dette blir det 

enda mer attraktivt og lønnsomt for kommersiell «samlokalisering», noe som igjen fører til økt 

etterspørsel og verdiøkning på sentralt beliggende landareal og eiendommer.  Etter vårt skjønn er 

dette høyst relevante eksempler på hva som skaper meravkastning og grunnrente, og derav stilles 

spørsmålet: Burde ikke dette gitt samfunnet en kompensasjon, utenom den ordinære beskatning? 

NFKK støtter i hovedtrekk mindretallets forslag. 

Grunnrentebeskatning for havbruksnæringen 

NFKK er imot at det innføres en statlig grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, og vil under fremme 

våre argumenter. Etterspørselen etter oppdrettslokaliteter har oversteget tilbudet på grunn av 

begrenset tilrettelegging og motivasjon i de aktuelle vertskommuner, i dette tilfellet kommunale sjø-

områder. Samtidig endrer produksjonen seg ved at en stadig større andel av tilveksten flyttes på land 

fordi smolten (smålaksen) øker i vekt før den overføres til merdanleggene i sjøen. Dermed kan det 

produseres mer uten at det medfører økt behov for konsesjons- og lokalitetskapasitet, eller m.a.o. 

biomasse i merdene. Dette kan på mange måter være en ønsket utvikling sett i forhold til 

oppdrettsnæringens problemer med sykdom, lakselus og rømming. Men det reiser samtidig spørsmål 

om avgrensning i forhold til grunnrentebeskatning, og det viser at behovet for å kjøpe nye konsesjoner 

og produksjonskapasitet i sjø vil avta og bli mindre aktuelt å betale dyrt for.  

NFKK mener at en statlig grunnrente i for stor grad vil virke konkurransevridende i disfavør norsk 

innenlands verdiskaping og norske fortrinn (både naturgitte og menneskeskapte). En statlig 

grunnrentebeskatning vil for eksempel medføre at det blir mer attraktivt og lønnsomt å etablere for 

eksempel landbaserte anlegg nærmere markedet. Økt norsk beskatning, som den foreslåtte statlige 

grunnrentebeskatningen, og transportkostnader vil fort medføre at kostnadsulempene ved slike 

landbaserte anlegg blir mer enn utlignet.  
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Kompleksiteten i verdikjeden og selskapsstrukturen, og derav de mange muligheter for omgåelse og 

tilpasning, vil fordre etablering av et svært kostbart byråkrati for administrasjon og kontroll, og ikke 

minst store effektivitets- og verditap i form av utallige tvister og rettssaker. De mest lovlydige og lojale 

blir fort taperne, og dette er for NFKK selvstendige argument for å være kritisk til den foreslåtte 

komplekse statlige grunnrentebeskatningen.  

Oppdrettsnæringen er i dag blitt en næring som i stadig større grad eies og styres av helt andre enn 

dem som har sitt daglige tilhold i vertskommunene. De mest attraktive og best betalte jobbene i 

næringen er mer og mer lokalisert til byene, og avkastning og utbytte går til eiere som befinner seg 

langt fra oppdrettslokalitetene og de berørte lokalsamfunn. Med en statlig grunnrenteskatt vil en slik 

urimelighet bli ytterligere forsterket, og oppdrettsnæringens legitimitet bli ytterligere svekket.  

Havbruksfondet 

NFKK mener at Havbruksfondet må videreføres, men forbedres slik at det gir mer forutsigbarhet og 

stabilitet.  

Fordi inntektene til Havbruksfondet er basert på frivillig kjøp av- og betaling for større 

produksjonskapasitet, og ikke på dagens eksklusive tilgang på areal, mener NFKK at det i tillegg må 

innføres et årlig vederlag for bruk og beslag av arealer i den kommunale sjøallmenningen. Dette er 

også mer prinsipielt riktig, fordi det er de eksklusivt tildelte rettigheter knyttet til oppdrettslokalitetene 

som er grunnlag for den løpende produksjonen og inntektene i næringen.  

Havbruksfondet innebærer en fordeling av innbetalt vederlag for økt kapasitet (både konsesjons- og 

lokalitetskapasitet). Etter at 20 prosent beholdes av staten, så fordeles resten av vederlaget med 70 

prosent til vertskommunene og 10 prosent til vertsfylkene. Dette er en god og rimelig ordning, og den 

er enkel å administrere. Erfaringen viser imidlertid at fordelingen av vertskommunenes andel kan og 

bør forbedres og forenkles. I dag blir 60 prosent av totalt innbetalt vederlag fordelt i henhold til den 

enkelte vertskommunens andel av total lokalitetskapasitet. De resterende 10 prosent går i all 

hovedsak til de kommunene hvor den økte kapasiteten plasseres, og da innenfor «de grønne» 

produksjonsområdene som får tildelt ny vekst. Dette har gitt noen uheldige og urimelige utslag. I 

tillegg kompliserer det hele modellen. Derfor bør modellen endres, slik at alt vederlag som går til 

vertskommunene (70 prosent) blir fordelt i henhold til den enkelte vertskommunes andel av total 

lokalitetskapasitet (MTB). 

Videre mener NFKK at Havbruksfondet kan gjøres om til et mer reelt fond, dersom det ikke er tillit til 
at kommunene selv kan «husholde» utbetalingene på en god nok måte.  
 
Havbruksfondet med sin vedtatte fordelingsnøkkel kan også bli mer robust, stabiliserende og 
forutsigbart ved at det blir basis for supplerende inntekter og dermed utbetalinger som omtales i 
avsnittet under. 
 
 
Arealleie/arealavgift  
 
NFKK krever at det legges inn en modell med arealleie som baseres på produksjon og som gir 
ytterligere inntekter til Havbruksfondet. Dette er også i tråd med tilrådningen fra mindretallet i 
Havbruksskatteutvalget. 
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En slik avgift fordeles til stat, fylke og vertskommunene etter samme prinsipp som for Havbruksfondet 
i dag (20-10-70). 
 
NFKK mener videre at avgiften kan utformes slik at den tar høyde for fall i laks- og ørretprisen som 

fører til bortfall av overskuddet i næringen. Dette kan enkelt gjøres ved at avgiften beregnes 

etterskuddsvis årlig, og slik at den forutsetter at gjennomsnittlig laksepris i året er høyere enn 

gjennomsnittlig produksjonskostnad slik sistnevnte defineres gjennom Fiskeridirektoratets 

lønnsomhetsundersøkelser. 

I praksis vil dette kunne fungere som en arealleie, dog slik at den utmåles i forhold til det rapporterte 

slaktede kvantum, og fordeles i henhold til den enkelte vertskommunes og vertsfylkes andel av 

lokalitetskapasitet (altså som for Havbruksfondet, se over). NFKK mener at et akseptabelt nivå for 

denne avgiften bør være på 35 øre pr kilo slaktet laks og ørret. 

Avslutning 

Det er først og fremst lokalsamfunn og vertskommunene som må få inntekter av verdiskaping som 

skjer basert på bruk av lokale naturressurser. I vårt tilfelle er det snakk om eksklusive rettigheter til å 

bruke areal i den kommunale sjøallmenningen. Dette medfører lokale ulemper som må kompenseres, 

og det trengs stabile og gode nok insitament for å sikre tilrettelegging av areal og investeringer i 

infrastruktur og lokale tjenestetilbud o.a.   

Det vil tjene alle, både oppdrettsnæringen og storsamfunnet, å sikre vertkommunene stabile og 
forutsigbare inntekter og en større, dog rimelig andel av verdiskapningen i oppdrettsnæringen enn i 
dag. Herunder er det særdeles viktig å være oppmerksom på at de omtalte store utbetalingene som 
kom i 2018 kun gir uttrykk for et øyeblikksbilde – det var den første utbetaling som kom alle 
vertskommunene til gode. 
 
NFKK viser avslutningsvis til at det i Stortingets vedtak, etter et nokså bredt forlik, sto følgende: Saken 

må sluttføres i Stortinget våren 2020. Vi forventer dermed at Finansdepartementet sørger for at saken 

bringes fram for avklaring slik Stortinget forutsatte. 

Med vennlig hilsen 

For styret i NFKK 

 

 

Anna Ljunggren 

Daglig leder Nettverk fjord- og kystkommuner 
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Salten Bardrift AS / Sulitjelma Hotell - søknad om skjenkebevilling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Salten Bardrift AS org.nr.: 918 468 951 – gis bevilling for skjenking for alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 
 
Tupe bevilling:           Alminnelig 
Skjenkested:                    Sulitjelma Hotell 
Type virksomhet:          Hotell, restaurant, bar, minibar på rom, pub, diskotek, uteservering 
på altan/terrasse 
Skjenketid:          I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk 
handlingsplan 
Styrer:                               Finn-Markus Fritjof Wang olsen 
Stedfortreder:                    Astrid Oline Wang olsen 
 
Bevillingsperiode:          28.01.20  - 30.09.20 

 
 

 
Vedlegg: 
20.12.2019 Søknad skjenkebevilling Sulitjelma hotell 1429712 

20.12.2019 kunnskapsprøven i alkoholloven Astrid Wang Olsen 1429721 

20.12.2019 Kunnskapsprøven i alkoholloven Finn Markus 1429718 
 
Sammendrag: 
Salten Bardrift AS skal starte opp med ny drift ved Sulitjelma Hotell, i den anledning er det fremmet 
søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.  
 
Styrer og stedfortreder innehar kunnskapsprøven.  
 
Sulitjelma Hotell holder til i Andreas Quales vei 12, 8230 Sulitjelma.  
 
 
Saksopplysninger: 
I søknaden er det gitt de nødvendige opplysninger mht.: 

1. Selskapet som søker bevillingen 
2. Type virksomhet 
3. Skjenkelokale 

 



Det foreligger også nødvendig dokumentasjon for å vurdere vandelskravene for de involverte. 
Det er ikke framsatt noen merknader vedrørende vandel for noen av de involverte fra Skatt nord, 
Skatteoppkreveren i Fauske eller politiet. 
 
Alkohollovens § 1-7 setter krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal 
godkjennes som styrer/stedfortreder. Det foreligger dokumentasjon på at både styrer og stedfortreder 
har bestått kunnskapsprøven. 
 
Virksomheten har søkt og fått innvilget serveringsbevilling. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Rådmannen har vurdert søknaden i henhold til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske 
handlingsplan, og mener at søker kan innvilges skjenkebevilling. 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 - Bunnpris Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad fra Handelshuset Fauske AS – Bunnpris Fauske om bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 innvilges som følger: 
 
Bevillingshaver:          Handelshuset Fauske AS – Bunnpris Fauske,  

org. nr: 923 843 159 
Salgslokaler:                    Amfi Fauske, Sjøgata 74, 8200 Fauske 
Salgstid:                    I henhold til kommunens alkoholpolitisk handlingsplan 
Omfang:                    Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent 

alkohol           
          Styrer:                              Randi Willumsen, bestått kunnskapsprøve i alkoholloven 
Stedfortreder:                    Oddrun Eriksson, bestått kunnskapsprøve i alkoholloven 
 
Bevillingsperioden er fra 28.01.2020 – 30.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
04.12.2019 Søknad om bevilling til salg av øl og annen alkoholholdig drikk i perioden 

2019 - 2024 
1428425 

04.12.2019 Oddrun Eriksson - Fauske 1428430 

04.12.2019 Randi Willumsen - Fauske 1428431 
 
Sammendrag: 
Det foreligger nå søknad om bevilling av salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 
volumprosent alkohol frem til 30.09.2020 
 
I søknaden er det gitt de nødvendige opplysninger mht.  
1. Selskapet som søker bevillingen  
2. Salgslokaler  
 
Det foreligger dokumentasjon fra Skatt Nord, Politiet og Skatteoppkreveren i Fauske.  
Ingen merknader er fremkommet på de innvolverte vedrørende vurderingen av vandelskravene  
 
Alkohollovens § 1-7 setter krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal 
godkjennes som styrer og stedfortreder.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har vurdert søknaden i henhold til Fauske kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan, 
samt alkohollovens bestemmelser og innstiller positivt i denne saken  



 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 Kommunestyre  

 
 
Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av styremedlemmer 
 
 
 
 
Vedlegg: 
13.01.2020 Helsetunet brl - Innkalling 1430716 

13.01.2020 Helsetunets vedtekter - endret 23.04.19 1430717 

13.01.2020 Protokoll av 06.05.19 1430718 

13.01.2020 Radioskogen brl - Innkalling til Gf 1430719 

13.01.2020 Radioskogens vedtekter - endret 06.05.19 1430720 

13.01.2020 Strømnes brl - Innkalling 1430721 

13.01.2020 Strømsnes - Protokoll 23.04.19 1430722 

13.01.2020 Strømsnes vedtekter - endret 23.04.19 1430723 

13.01.2020 Buveien brl - Innkalling 1430724 

13.01.2020 Buveien brl - Protokoll av 25.04.19 1430725 

13.01.2020 Buveiens vedtekter - endret 25.04.19 1430726 

13.01.2020 Helsetunet - Protokoll 23.04.19 1430727 
 
Sammendrag: 
*Indre Salten bolibyggelag, heretter kalt ISBBL, har sendt Fauske kommune en orientering om endring i 
vedtekter rundt oppnevning av styremdlemmer til borettslag. 
Vedtektsendingen har opphav i endring av «Burettslagslova» der kommunens rett til oppnevning, nå er 
fjernet. 
ISBBL har bedt Fauske kommune slutte seg til vedtektsendingene slik de er forelagt i dokument på de 
borettslag dette gjelder for kommunens del. 
 
Saksopplysninger: 
 
Henvisning Ot.prp.nr.30 (2002–2003, s. 293. 
 
«Paragrafen fastset korleis medlemmene i styret skal veljast. Departementet viser til den generelle 
omtalen av styre og forretningsførar under punkt 8.10. Departementet viser til at føresegna samsvarar 
med utvalets forslag til § 8-2. Av den grunn viser departementet til utvalets spesielle merknader til 
føresegna, jf NOU 2000:17 side 151: 
 
«Det går fram av første ledd at styremedlemmene skal veljast av generalforsamlinga. Einaste unntaket 
er at vedtektene kan leggje valet av ein styremedlem til eit bustadbyggjelag som burettslaget er knytt til. 
Ei slik føresegn kan likevel ikkje omfattast av vedtektsveto etter § 7-12. Fleirtalet skal alltid veljast av 
generalforsamlinga. Utvalet har ikkje funne grunn til å føre vidare reglane som opnar for at stat og 
kommune kan få oppnemningsrett. Styreleiaren skal alltid veljast særskilt, jf andre punktumet.» 
 



Etter andre leddet kan generalforsamlinga velje varamedlemmer. Nærare føresegner om dette kan 
takast inn i vedtektene, men er det ikkje fastsett noko der, er det generalforsamlinga som avgjer frå 
gong til gong om det skal veljast varamedlemmer eller ikkje» 
 
Fauske kommune har hatt styremdlemmer i alle disse borettslagene, og samtlige har vært politisk valgt. 
 
 
Saksbehandlers vurdering:  
 
Tilvisningsretten vil likevel fortsatt bestå. I flere av borettslagene har også kommunen flere enheter og 
bør av denne grunn sørge for å få valgt ett styremedlem. Det er også en hensiktsmessig løsning for 
borettslaget. Dersom så ikke gjøres, bør en fortsette prosessen med å kjøpe andeler, og derigjennom 
skaffe seg flertall i borettslaget, og gjennom flertallsvedtak fastsette styresammensetningen.  
 
Konklusjon: Det kan derfor med bakgrunn i endret lovgivning, ikke kreves at kommunen skal ha 
utnevningsrett til ett styremedlem.  
 
Det kan likevel diskuteres om det er fornuftig å ha styremedlemmer i denne kategori borettslag, der 
kommunen har vært delaktig i disse siden de ble bygd. 
Rådmannen tar ikke standpunkt til om ordningen bør anmodes om skal fortsette overfor ISBBL, men 
mener det kan være en fornuftig ordning å videreføre, og da med politisk utnevning av styremedlem. 
 
Da er det 2 alternativer: 
 

1. Ikke tilslutte seg vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan innstille politisk valgte 
medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 

2. Tilslutte seg vedtektsendringer som går på at Fauske kommune ikke lenger kan påberope seg 
rett til å utnevne politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 

Rådmannen leverer saken til politisk behandling uten innstilling. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske, den  12.04.19

TILANDELSEIERNE l HELSETUNET BORETTSLAG
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Resultatregnskap pr  31.12.

Helsetunet Borettslag

Note

Driftsinntekter

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Lønnskostnad 3

Annen driftskostnad 2'3

Sum driftskostnader

Driftsresultat

F  inansposter

Annen finansinntekt

Annen finanskostnad

Netto  finansposter

Ordinaert resultat før skattekostnad

Skattekostnad  på  ordinært resultat

Ordinært resultat

Ekstraordinære poster

Årsresultat

Overføringer  og disponeringer

Overført  annen  egenkapital

Sum overføringer og disponeringer

Regnskap
201 8

3 380 400

3 380 400

72 064

1  142 787

1214  851

2  165  549

340

579 270

-578  930

1586  619

1586 619

1586  619

1586  619

1  586  619

Regnskap
2017

3  208 000

3  208 000

46 359

1  109 982

1  156 341

2  051 659

478

587 380

-586  902

1 464 757

1  464 757

1  464 757

1 464 757

1  464 757



Balanse  pr  31.12.

Helsetunet Borettslag

Note Reggfgap

Anleggsmidler

Tomter, bygninger og annen fast  eiendom 2 37 776 958

Sum varige driftsmidler 37 776 958

Sum anleggsmidler 37 776 958

Omløpsmidler

Kundefordringer 13 300
Andre fordringer 747 000

Sum fordringer 760 300
Bankinnskudd, kontanter og lignende 81 401

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 81 401

Sum omløpsmidler 841 701

Sum eiendeler 38 618 658

Regnskap
2017

37 776 958
 

37 776 958

37 776 958

18 870
634 000

652 870
81 061

81 061

733 931

38 510 889



Balanse  pr  31.12.

Helsetunet Borettslag

Note Regnskap Regnskap

 

2018 2017

Egenkapital
Annen innskutt egenkapital 2 3 300 3  300

Sum  innskutt egenkapital 3  300 3  300
Annen egenkapital 17 430 109 15 843 491

Sum  opptjent  egenkapital 17 430 109 15 843 491

Sum egenkapital 17 433 409 15 846 791

Gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 2 19 592 269 21 125 590

Sum Annen langsiktig gjeld 19 592 269 21 125 590
Gjeld til kredittinstitusjoner 1  243 418 1 253 616
Leverandørgjeld 321 437 221 666
Skyldige offentlige avgifter 2 337 38
Annen kortsiktig gjeld 25 788 63 187

Sum kortsiktig gjeld 1 592 980 1 538 508

Sum gjeld 21 185 249 22  664  098

Sum egenkapital og gjeld 38 618 658 38 510 889
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Noter  2018

Helsetunet Borettslag

Organisasjonsnr. 980 794 547

BEREGNING  AV  DISPONIBLE MIDLER

_ 2018 2017  _  _  agdsjett zo_18 i  Budsjett 2019
_Disponible midler 01.01. 604 577_ -1 o78_os_>7 _  -804 577 -751 279
Årets [esuitat 1 586 619 1 464 757 _1 529 820 l  1 557 660

Laäiktigån 0—101. _  205552—07  21 986_827 ___ _ _  l
Langsik_tig lån 31.12. 19 262 269 20 795 590 ;
Avdrag langsiktige lån -1 533 321 -1 191 23_7 -1 529 500 l -1 538 000

Encmngasponib—ie midler _ 53 298 ;  273 go  _ _ 326 .. 19 660—

Disponible midler 31.12. -751 279 -804 577 -804 257 -731 619

Omløpsmidler 841 701 733 9_31
__K_ortsik_tig gjeld -1 592 980 -1 538 508
Disponible midler -751 279 -804 577

Disponible midier pr. 31.12.18 er negative med kr  -  751.279,—. Kassekreditt defineres regnskapsmessig
som kortsiktig gjeld og er derfor med  i  kortsiktig gjeld med kr 1 592 980,—. Kassekreditten har limit på
kr 1.500.000,-, så man anser at man har positive disponible midler.

Det vil  i  2019 jobbes  aktivt  mot at kassekreditten skal sies opp.

Note 1  -  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskapet og årsberetning
for borettslag, samt god regnskapsskikk.

Inntekter inntektsføres  i  den periode de gjelder.

Kostnader bokføres  i  den periode de er påløpt.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til  betaling innen 1 år. Øvrige poster er
klassifisert som anleggsmidler/iangsiktig gjeld.
Fordringer bokføres til pålydende, med fradrag for påregnelig tap.
Eiendommen er normalt bokført til anskaffelseskost.



Note 2 — Eiendom

Borettslaget er eier av Gnr 103, Bnr 1476 i Fauske kommune.

Anskaffelseskost og anskaffelsesår År Kostnad

Bygninger 2000 36 126 958
Tomt 2000 1 650 000

Dette er også eiendommens bokførte verdi i årets regnskap. Boligeiendommer  anses  ikke å ha
begrenset levetid ved normalt vedlikehold. Bygningene er  derfor  ikke avskrevet.

Vedlikehold

Borettslaget  har  i  regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

gende vedlikehold bygg

Løpende vedlikehold vvs

Løpende vedlikehold  elektro
%endegdlikehoId—utvemi—ig

Løpende vedlikehold heis !
Til  sammen :

"7
*  [ 

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av

 
 

_7_7 990—
6 373

29 684fl  0—
41 966

155 923

 

bygningene.

Langsiktig gjeld

Lånegiver Opprinnelig Restlån Låneopptak Avdrag Restlån
gjeld 01.01.18 2018 2018 31.12.18

Husbanken .  30 zoo ooo _. 13 370 590 _ 1533 321 __ 11 837 269 _  30 zoo ooo
Fauske kommu_ne  _  7  425 000  _  7 425 000  . 0 .  7 425 000  .

Sum  langs.  gjeld 1  533  321 19 262 269  30  200 000

Husbanken: Opptaksår: 2000

Gjeld som forfaller senere enn  5  år: 3 816 561

Borettsinnskudd 330 000 Pantstillelse

Løpetid: 25 år Avdragsfri: Sårs fra innvilgelse Rentevilkår: 1,502%

330 000

Eiendommen er  pantsatt  til fordel for lånegiver(e) og borettshavere.

Pantstillelse



Kortsiktig pantegjeld

Kgssejcrejit: ! Saldo 31.12.18 Pantstillelse
[ 1  243 418 1  500 000

Borettslaget har 33 andelseiere.
Andelskapitalen er på 33 andeler å kr 100,- tilsammen kr 3.300,-.

Leilighetstype  Antall Kostpris Opprinnelig Andel  gjeld
_ . » »  _ _ _  _  inngkudd .  31.12.13

2 roms  ,  33  _ 1 14f! 756  , 10 000 . S§3 705

Note 3 - Honorarer

Honorar til styret er kostnadsført med kr 36 000

Total  fellesgjeld

f9 262_269_

Borettslaget har ingen fast ansatte. Borettslaget er ikke pliktig til å opprette obligatorisk
tjenestepensjon. ingen ansatte eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn og honorar.

Borettslaget trekker skatt på  honorar  til styret og andre  ansatte i samsvar med skattekort. Beløpet er
ikke innsatt i bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekks
midler i forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr 75.000,-.

Honorar  inkl. mva til revisor er kostnadsført med kr 10 692
Honoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Honorar  inkl. mva til forretningsfører er kostnadsført med kr 93 768
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Til generalforsamlingen i Helsetunet Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert borettslaget Helsetunet Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på
kr 1 586  619,-.  Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og oppstilling
over  endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnska psåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors Oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt vå re
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvarfor årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for  å  utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er  også  ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt  drift.  Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon.  Betryggende  sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lSA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan fonrentes  å  påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
htt s: revisorforenin en.no revisbnsberetnin er.

Rognan Revision AS Epost:.- jmuposterogrwnroviajomno

Frankie.  Beienmmn 900 72 861
Elisabeth Aure Jansen 911 44 143 Mads Kn'sænsen 912 44 106
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Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon  om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for  attestasjonsoppdrag ISAE 3000  Attestasjonsoppdrag
som  ikke  er revisjon  eller forenklet  revisorkontroil av  historlsk  finansiell  informasjon, mener  vi at
ledelsen har  oppfylt  sin plikt til  å sørge  for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i  Norge.

Rognan, 02. april 2019

Rognan Revisjon AS

Frank Robert Beiermann

Registrert revisor

Rognan  Revisjon AS Epost:.- jirmaposteroynam-evig'omno

Frank  R. Beiermmm goa 72 86:
Elisabeth Aure Jansen  91: 44 14s Mads  Kristensen 912 44 106



Nr.

3440
3600

5000
5330

5400

6200
6320

6360
6600
6601
6602
6604
6605
6700
6715

6800
7400
7401
7500

7770
7790
7795
7796

8151
8154
8171

Budsjett  2019
for

Helsetunet Borettslag
Kontonavn

Salgs- og driftsinntekt
Driftstilskudd Fauske kommune
Dekning felleskostnader
Sum  salgs- og driftsinntekt
Lønnskostnad
Lønn
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Sum  lønnskostnad
Driftskostnader
Elektrisitet
Renovasjon, vann, avløp o  I
Renhold
Løpende vedlikeh. bygninger
Løpende vedlikehold ws

Løpende vedlikehold elektro

Llpende vedlikehold heis

Brøyting/gressklipping mv
Revisjonshonorar
Forvaltningshonorar
Kontorrekvisita
Kontingent, NBBL
Medlemsavg boende, ISSBL
Forsikringspremie
Bank- og kortgebyr
Annen kostnad

Rikstv/NRK
Avsetning vedlikeholdsfond
Sum  driftskostnader

Rentekostnad husbanklån
Renter/provisjon kassekreditt
Tilskudd  Fauske eldresenter

Avdrag lån

Sum  beregnedelfaste kostnader

Økning bankbeholdning

Fauske, lg/ILL

kSåret i Helsetunetiorettslag

M 5}:w WW5

YZ &&&» "73233444, 0-

 

Budsjett 2019

767 000
2 633 400
3  400 400

30 000

36 000
3 400

69 400

340 000
215 000
100 000

120 000
30 000
30 000
65 000
40 000
10 500

93 800

18 600
2 900
5 000

72 200
6 000

25 000
8500

30 000
1 212 500

215 900
190 000
154 940

1 538 000

3  380 740

19 660
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SAK 5  /2018

Valg av styremedlemmer til Helsetunet Borettslag

Av nåværende styre er følgende på valg:

Styremedlem Rakel Marie Fossmo
Styremedlem Finn Utheim

Styret  i  Helsetunet Borettslag fremmer følgende forslag:

Styremedlem Finn Utheim for  2  år
Styremedlem Rakel Marie Fossmo for  2  år

Alle er forespurt og takket ja til vervet.



SAK  6/2018

SAK  — HONORAR

Styret fremmer følgende forslag:

Følgende styrehonorarer for styreperiode  2019/2020  vedtas:

Styreleder godtgjøres med kr 28  000.-

Styremedlemmer godtgjøres med kr  3 500,-

Varamedlemmer godtgjøres med kr  750,-



SAK 7 é. Tilgang til trådløst internett til beboerne.
Einar Lind som er pårørende til Ingebjørg Lind har vært  i  kOntakt

med Borettslags leder Sverre Hagen for å høre om det er mulig å få

orden på dette trådløse nettverket som eksisterer i bygget. Dette

kan man se eksisterer, men er dårlig tilrettelagt og lite tilgjengelig

borettslagets beboere. Sverre sa da at han skulle sjekke ut dette,

men har ikke hørt noe. Dette nettverket er sikkert en kost som

beboerne bærer og burde derfor være gjort tilgjengelig. Jeg rettet

spørsmålet også til avdelingssykepleier og hun mente at det måtte
hver enkelt abonnere på selv, men dersom dette beboerne

allerede dekker kostnaden for skal det ikke mye til for å få dette til

å virke for alle uten mer kostnad. Dersom hver beboer med

minstepensjon skal dekke dette kan det fort beløpe seg til kr. 3-

400,— per måned. Noen eldre er faktisk brukere av sosiale medier

og flere blir det; videre”"ka-n—d-ette'være-et trivselsfremmende tiltak

for tilgang til Facebook, bilderamme osv.

Dersom det er spørsmål eller behov for avklaringer ta kontakt.

Mvh.

Einar Lind, 91566486

Post: elind25 mail.com

Pårørende for beboer Ingebjørg Lind

Helsetunet 11, Leilighet 14
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ENDRING  AV  VEDTEKTENES  §  6.  STYRET

§  6.  Styret  i  vedtektene Iyder  seg slik:

«Laget skal ha et styre som består av en leder og med 2-4  andre  medlemmer med  like  mange

varamedlemmer. »

«Funksjonstiden for Ieder og øvrige styremedlemmer er to år, dog slik  av 1 av medlemmene etter

loddtrekning trer ut etter første driftsår. Varamedlem velges for 1 år. Styremedlem kan velges på

nytt».

«Boligbyggelaget og Fauske kommune har rett til  å  oppnevne hvert sitt styremedlem med varamenn.

Ellers  velger generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se dog § 8, annet  ledd i Lov

om borettslag. Leder velges ved  særskilt  valg. Styret velger innen sin midte varaleder og sekretær».

Borettslaget  ble  stiftet 24.03.99  under Lov om  borettslag av 04.  Februar 1960.  Ny borettslagslov  ble

vedtatt  i 2003, men trådte  først  i kraft  fra august  2005. I  henhold til den nye lovens  §  8-2 så er det

fortsatt anledning til  å  gi  boligbyggelaget  anledning til  å  peke ut et styremedlem. Men man har  ikke

lenger  gitt  samme mulighet til kommunen.

Vedtektene er dermed  i  strid med loven når det kommer til at  Fauske  kommune har rett til  å

oppnevne ett styremedlem med vara. Og vedtektene må endres  i  henhold til dette.  I tillegg er det

ikke  lengre nødvendig med følgende  i §  6:  «....  dog slik  av 1 av medlemmene etter loddtrekning trer ut

etter første driftsår. »

Styrets innstilling:

§ 6 Styret endres  med at følgende tas ut:

- 1 av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter første driftsår

-Fauske  kommune har rett til  å  oppnevne ett styremedlem med vara

Vedtektsendringen legges frem for  Fauske  kommune for samtykke.

Nytt  §  6 Styret  skal lyde:

«Laget  skal  ha et styre som består av en leder og med 2-4 andre medlemmer med  like  mange

varamedlemmer.

Funksjonstiden for leder og øvrige  styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for 1år.

Styremedlem kan velges på  nytt.

Indre Salten Boligbyggelaget  har  rett  til  å  oppnevne ett styremedlem med vara.  Ellers  velger

generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se  §  8, annet ledd  i  Lov om  borettslag.

Leder velges ved  særskilt  valg.  Styret  velger innen sin midte varaleder og sekretær».



Storgt 56

rLJi Pall Indre Salten
[sint Boligbyggelag

VEDTEKTER FOR HELSETUNET BORETTSLAG

Vedtalt p—å stiftglsesrpøtet  _den 2$Q311999£§i_s_1;end_ret den  23.04.2019.—

§ 1 Navn, lagsform, formål, forretningskontor

Helsetunet Boredslag er et andelslag som har til formål å skafi'e andelseierne bolig ved  å
erverve eller forestå oppføring av  boligbygg og leie ut boliger i slike bygg til
andelseieme.

Laget har dessuten til formål å erverve eller foresä oppføring av andre bygg enn
boligbygg (herunder garasje) når det skal brukes til felles formål for andelseieme, eller
når utleie av lokalene i slike  bygg skal skje  i  sammenheng med lagets øvrige
virksomhet.

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har
sammenheng med andelseiemes bointeresse.

Forremingskontor er  i  Fauske kommune.

Borettslaget er tilknyttet Indre Salten Boligbyggelag som er forretningsfører.

§ 2 Andeler - Ansvar.

Andelene skal være på ett hundre kroner.
Andelseier har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.

§  3 Andelseier

Fauske kommune kan stå som eier av inntil 30% av andelene. For øvrig kan bare
enkeltpersoner (fysiske personer  )  være andelseiere  i  borettslaget. Ingen kan eie mer enn
en andel. Likevel kan boligbyggelaget tegne og eie andeler i samsvar med  § 5 i  lov om
borettslag.

Bare enkeltpersoner som på grunn av alder, funksjonshemming, fimksjonsnedsettelse,
eller sykdom har behov for en omsorgsbn kan være andelseier. Denne tildelingsretten
skal Fauske kommune ha  i  minimum 20 år.

Andre enn ektefeller eller personer som minst  i  to år naturlig har ut-ort en husstand kan
ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap.

Enhver andelseier skal få utlevert et eksemplar av vedtektene og andelsbevis.

Postboks 194 8201  Fauske Tlf.: 75 64 46 m Telefax: 75 64 11 48 Bankglro: 4555 O7 09485
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§  4 Overføring av andel.

Når en andelseier dør eller på annen måte flytter ut, skal andelen med tilhørende
borettsinnskudd overdras til en person som Fauske kommune peker ut. Det kan ikke
skje overdragelse ved arv  eller  på annen måte til familiemedlemmer eller andre, bortsett
fi'a gjenlevende Iivsledsager som benytter leiligheten til felles bolig sammen med
andelseieren da denne døde,

Overdragelsespn'sen fastsettes endelig av Fauske kommune med utgangspunkt i
opprinnelig innskudd justert med basis i konsumprisindeksen og korrigert for
påkostninger og slitasje.

§ 5. Godkjenning av ny andelseier.

Den som har ervervet en andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig
overfor laget,

Styret kan nekte godkj enning dersom ervervet vil være  i  suid med  §  3  i  disse
vedtektene, jfr  §  13  ilov  om borettslag.

Styret skal også nekte godkjenning dersom overdragelsen er  i  strid med bestemmelser
om overdragelsesprisen, husstandens størrelse eller liknende forhold som måtfe være

fastsatt eller godkjent av den offentlige kredittinstitusjon som hat gitt leget lån. Videre
kan styret nekte godkjenning når det ellers er  saldig grunn  til det.

Nekter styret  å  godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham og overdrageren
skriftlig melding om dette innen 30 dager etter at det  mottok  søknaden om godkjenning.
Imeldingen skal gis opplysninger om gunmen til avslaget og at dette er endelig dersom
søksmål ikke er reist innen 30 dager etter at meldingen er  mottatt.

Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysning som nevnt i liefde ledd, er
erververen  å  anse som godkjent. Godkjenning kan trekkes tilbake innen et år dersom
opplysninger av betydning for godkjenning er uriktig eller holdt tilbake, 0g erververen
ha: eller burde hatt kjennskap til dette.

§ 6. Styret.

Laget skal ha et styre som består av en leder og med 2-4 andre medlemmer med like mange

varamedlemmer.

Funksjonstiden  for  leder og øvrige styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for 1år.

Styremedlem kan velges på  nytt.

 

Postboks 194 Bæl Fauske TIL:  75 64 46 00 Telefax: 75 64 11 48 Bankgiro:  4555  07  09485
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ISBBL  Boligbyggelag

Indre Salten Boligbyggelaget har rett til  å  oppnevne ett styremedlem med vara. Ellers

velger generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se  §  8, annet ledd i

Lov om  borettslag. Leder velges  ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte

varaleder og sekretær.
 

§ 7. Styrets vedtak.

Styret kan treffe vedtak når  minst 2 -3  medlemmer er tilstede og minst  2  -  3  stemmer
for vedtaket.

Styret kan ikke uten generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer
har samtykket:

1. Ombygge, påbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe
fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen på tomten.

2. Gjermomføre tiltak  i  samsvar med de formål som er nevnt  i §  1, tredje  ledd  når
tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg på mer enn  5  prosent av den
årlige husleien.

§ 8. Firmategning.

Lederen (varalederen) og et styremedlem  i  fellesskap tegner lagets firma.

Styret kan gi prokma.

§  9. Generalforsamlingen.

Den øverste myndighet  i  borettslaget utøves av generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30  juni.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller boligbyggelaget finner det
nødvendig. Likeså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller  minst  en
tiendedel, dog minst tre, av andelseieme  skrifilig krever  det, og samtidig oppgir  hvilke
saker som ønskes behandlet.

Innkalling til generalforsamling skal skje skrifilig til medlemmene med varsel på  minst

8, høyst  20 dager. Det skal dessuten gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
Ekstraordinær  generalforsamling kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med
kortere frist som dog skal være  minst  3  dager.

Postboks  194 8201  Fauske W.:  75 64 4B 00 Telefax: 75 64 11 48 Bankgiro:  4555  07  09485
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Q  A/L Indre Salten

ISBBL  Boligbyggelag

Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal
nevnes i innkallingen når det settes fi'em krav om _det senest åtte uker før
generalforsamlingen.

Skal et forslag kunne behandles som etter lov om borettslag skal ha minst to tredjedels

flertall, må hovedinnholdet være nevnt  i  innkallingen.

§ 10. Saker som  skal  behandles på  generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal disse sakene behandles:

l. Konstituering.
2. Årsmelding fra styret.

.  Årsoppgjøret, og i  denne  sammenhengen spørsmål om anvendelse av overskudd eller

dekking av tap.
4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, jfr vedtektene § 6.
.Eventuell godtgjørelse til styret.

6. Andre saker som er nevnt  i  innkallingen.

U.)kn

§ ll. Møteledelse og avstemning.

Generalforsamlingen ledes av  lederen  i styret.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, jfr §§ 7  og 13, avgjøres alle saker

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens

stemme utslaget. Har noen  ikke  stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved
loddtrekning.

§  12.  Revisor.

Borettslagets revisor skal være den som til enhver tid er valgt til revisor i

boligbyggelaget.

§  13. Endringer av vedtektene

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst

to tredjedelers flertall av de avgitte stemmer.

Endringer  i  vedtektene er ikke gyldige uten samtykke fia  F auske kommune.

Endringer av vedtekter skal forelegges Husbanken så lenge det påhviler

husbanklån/tilskudd på eiendommen som eies av HelS'e'fbm'f borettslag.

Postboks 194 8201  Fauske Tlf.: 75 64 46 00 Telefax:  75 64 11 48 Bankgiro: 4555 07  09485
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[AT ML Indre Salten
usual.  Boligbyggelag

§ 14. Forholdet til borettslovene.

For så vidt ikke annét følger av  disse  vedtekter giélder reglene  i  Lov om Borettslag av  4
februar  1960, jfr Lov om Boligbyggelag av samme dato.

,.
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Ordinær generalforsamling i  Radioskogen Borettslag mandag 6.mai 2019 kl 13.00

i  ISBBL’s lokaler, Storgata 56.

Til  stede: ZL andelseiere representert og styreleder Sverre Hagen 0c7 Hwy 0/501)

Fra  ISBBL:

Sak 1/ 19 Konsu‘tuering

a) Valg av  møteleder

Vedtak: Til møteleder valgt Sverre Hagen

b) Valg av  referent  og en til to  andelseiere  til  å  undertegne protokoll

Vedtak: Som referent valgt Sverre Hagen

Til° a  undertegne protokollen

M—lfa/ngw
wu aman www.

c) Godkjenning av de  stemmeberettige

Vedtak: Alle tilstedeværende er godkjent og har stemmerett.

d) Godkjenning av  innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 2/ 19 Regnskap 2018

Vedtak: Godkjent
Revisj onsberetning referert og tatt  til etterretning.

Sak 3/19 Budsjett 2019

Vedtak: Godkjent

Sak4/ 19 Ansvarsfrihet  for  styret

Vedtak Styret innvilges ansvarsfrihet

Sak 5/19 Valg
Av nåværende styre er følgende på valg: Steinar Hansen
Varamedlemmene er på valg

Vedtak: Som styremedlem Steinar Hansen 2  år

Som varamedlem velges Trine Nordvik Løkås, 1år

Som varamedlem velges Bjørg Rørvik Holmstrøm 1år

Som varamedlemvelges 3%.

M4 Qflskcm 44% (M.



Representant tj] ISBBL’s generalforsamling valgt:

-  flan” ffaMM
-  H6910 Ol sow usom vararepresentant

Sak 6/ 19 Godtgjørelse til styret
Styreleder honoreres med kr 13  000,-
Styremedlemmer godtgjøres med kr  2  500,-

Varamedlemer med kr 750,-

Sak  7/19 Endring av vedtekter  §  6  styret

Endring og nytt punkt §6 ble referert sammen med styrets innstilling.

Vedtak: Endring tatt  til etterretning

Alle vedtakene  i  generalforsamlingen var enstemmig

Protokollen opplest ved møtets slutt.

Møtet slutt kl  l  ?)H 3,

J.!
Inf
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Fauske, den 23.04.19

TILANDELSEIERNE l RADIOSKOGEN BORETTSLAG

ORDIN/ER GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Radioskogen Borettslag

mandag 06. mai kl.  13.00  i ISBBL' lokale, Storgata 56 (ringeklokke ved

utgangsdøren dersom døren er låst).

SAKSLISTE

1) Konstituering

a) Valg av møteleder

b) Valg av  referent  og minst en andelseier til å undertegne protokollen

sammen med møteleder

c) Godkjenning av de stemmeberettigete

d) Godkjenning av møteinnkallingen

2) Regnskap 2018

3) Budsjett 2019

4) Ansvarsfrihet  for  styret

5) Valg

6) Godtgj¢relse  til  styret

7) Endringer  av vedtekter  § 6 Styret

HUSK  ! Ta  dokumentene  med på generalforsamlingen



Årsrapport 2018

Radioskogen  Borettslag

Organisasjonsnr. 980 794 512

Innhold:

Årsregnskap
Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisjonsberetning



Resultatregnskap pr  31.12.

Radioskogen Borettslag
Note Regnskap

2018

Driftsinntekter

Annen driftsinntekt 943 800

Sum driftsinntekter 943 800

Driftskostnader

Lønnskostnad 3 15 490

Annen driftskostnad 2'3 315 954

Sum driftskostnader 331 444

Driftsresultat 612 356

Finansposter

Annen finansinntekt 28

Annen finanskostnad 66 583

Netto  finansposter -66 555

Ordinaert resultat før skattekostnad 545 801

Skattekostnad  på ordinært  resultat

Ordinært resultat 545 801

Ekstraordinære  poster

Årsresultat 545 801

Overføringer  og disponeringer

Overført annen egenkapital 545 801

Sum overføringer og disponeringer 545 801

Regnskap
2017

920 400

920 400

13 663

375 603

389 266

531 134

2

124 037

-124 035

407 099

407 099

407 099

407 099

407 099



Balanse  pr  31.12.

Radioskogen Borettslag

Note Regnskap Regnskap

 

 

2018 2017

Anleggsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 13 791 900 13 791 900

Sum varige  driflsmidler 13 791 900 13 791 900

Sum anleggsmidler 13 791 900 13 791 900

Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter  og lignende 200 772 20

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 6200 772 —— m;

Sum omløpsmidler 200 772 2—0—

Sum eiendeler 1.3 992 672 13 791 920



Balanse  pr  31.12.

Radioskogen Borettslag
Note Regnskap Regnskap

 

2018 2017

Egenkapital
Annen innskutt egenkapital 2 1  300 1 300

Sum  innskutt egenkapital 1 300 1 300
Annen egenkapital 4 368 840 3 823 039

Sum  opptjent  egenkapital 4  368 840 3  823 039

Sum egenkapital 4 370 140 3 824 339

Gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 2 9 559 757 9 820 092

Sum Annen langsiktig gjeld 9 559 757 9 820092
Gjeld til kredittinstitusjoner 93 908
Leverandørgjeld 37 566 20 950
Skyldige offentlige avgifter 9
Annen kortsiktig gjeld 25 200 32 631

Sum kortsiktig gjeld 62 775 147 489

Sum gjeld 9 622 532 9 967 581

Sum egenkapital og gjeld 13 992 672 13 791 920

("

mgu 23/3 — re}
Radioskogen  orettslag

»

sie,» 316c 9%. %
Sverre gen ' Steinar HI sen Hen Osvald Olsen

Styreleder Styremed em tyremedlem



Noter  2018

Radioskogen  Borettslag

Organisasjonsnr. 980 794 512

BEREGNING AV  DISPONIBLE MIDLER

_ __ 2918
Disppnible_midler 03.01. -1_4_7 470

Årets resultat 545 801_

Lingsiktig—lén OLE 54550 092
l_.angsil_<tig lån Bill _ _  5 399  75_7

Avdr_ag IarLsiktige lån -26(E35

Ehä—ring—dis—ponible mi—dler _ 2§5_465

DEonämidler 31.12. 137 996

løpsmidler k  .  200 772

Korts_iktig gjgld __ -62 775_
__Disponible midler _137 997

Note 1 -  RegnskapSprinsipper

203
57529
497 099

6 157 032
5_ 660 092
495 949

-89m

-147 470

20
-147 489
-1_47 469

_  B_udsjett zo1_8 1. Bugsjett 20g)
-147 470 i 137 996
425 890  ?  401 510

l
l

-425 100  l  -399— 600

-210 N  2 510

" —-147 685 140 €06

Årsregnskapet er  utarbeidet  i samsvar med regnskapsloven, forskriftiom årsregnskapet og årsberetning
for borettslag, samt god regnskapsskikk.
Inntekter  inntektsføres i den periode de gjelder.
Kostnader  bokføres i den periode de er påløpt.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som  forfaller  til betaling innen 1 år. Øvrige poster er
klassifisert som anleggsmidler/Iangsiktig gjeld.
Fordringer bokføres til pålydende, med fradrag for påregnelig tap.
Eiendommen er  normalt  bokført til anskaffelseskost.



Note 2  -  Eiendom

Borettslaget er eier av Gnr 103, Bnr 1475 i Fauske kommune.

Anskaffelseskost  og anskaffelsesår År Kostnad

Bygninger 2000 12 491 900

Tomt 2000 1 300 000

Dette er også eiendommens bokførte verdi  i  årets regnskap. Boligeiendommer anses ikke å ha
begrenset levetid ved normalt vedlikehold. Bygningene er derfor ikke avskrevet.

Vedlikehold

Borettslaget har  i  regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

Løpende vedlikehold bygg _ _ _.fi_ 0

Løpende vedlikehold vvs ' 0

LøperE vedlikehoI—d—elektro _ _  _ 2 907
Løpende vedlikehold utvendig 2  496

Til sammen 5  403

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av
bygningene.

Langsiktig gjeld

Lånegiver Opprinnelig Restlån ' Låneopptak Avdrag Restlån Pantstillelse
gjeld 01.01.18  _  2018 2018 31.12.18

Husbanken 8  742 831_ _, 4 360 092 '. _ 260 335 4 099 757  8  749 000
Fauske kommune  .  1 300 000  _ 1300 000 _ 0  .  1 300—OQQ—— _ _  __

Sum  langs.  gjeld i  260 335  5  399 757  8  749 000

Husbanken:0pptaksår: 2000 Løpetid: 30 år Rentevilkår: 1,504%
Husbanken:0pptaksår: 2000 Løpetid: 25 år Rentevilkår:1,502%

Gjeld som forfaller senere enn 5 år: 1 891 869

Borettsinnskudd 4  160 000 Pantstillelse  4  160 000

Eiendommen er pantsatt til fordel for lånegiver(e) og borettshavere.



Borettslaget har 13 andelseiere.

Andelskapitalen er på 13 andeler å kr 100,- tilsammen kr 1.300,—.

Leilighetstype  Antall Kostpris Opprinnelig Andel gjeld  Total  fellesgjeld
_ . __ __ innskudd  _  31.12.18  _ _

3 roms '. _  13  _ 1060 915  l 320_000 41_S§66 .  53_99 757

Note 3  -  Honorarer

Honorar til styret er kostnadsført med kr 13 000

Borettslaget har ingen  fast  ansatte. Borettslaget er ikke pliktig til å opprette obligatorisk
tjenestepensjon. Ingen ansatte eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn og honorar.

Borettslaget trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte  i  samsvar med skattekort. Beløpet er
ikke innsatt i bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekks
midler i forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr 75.000,-.

Honorar inkl. mva til revisor er kostnadsført med kr 6 826
Honoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Honorar  inkl. mva til forretningsfører er kostnadsført med kr 36 948
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Til generalforsamlingen  i Radioskogen  Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert borettslaget Radioskogen Borettslags årsregnskap som viser et overskudd
på kr 545  801,—.  Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og
oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt  i  samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

6  runnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen  i  samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i  Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (lSA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i  Revisors oppgaver  og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for  å  utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er  også  ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for  å  kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å  avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lSA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
httøszjlrevisorforeningenngjrevisionsberetnineer.

Rognan Revisjon AS L—postu frmaposterognanrevisiomna
www.  rognanrevisjmm
Fi-ankR.  Beiermann 900 72 861
Eh‘sabethAw-e Jansen  911 44 143 Mads Kristensen 912 44 106
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Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon  om  registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger  vi har funnet
nødvend ig i  henhold til inte rnasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000  Attestasjonsappdrag
som  ikke  er  revisjon eller forenklet revisorkontroll  av  historisk  finansiell  informasjon, mener vi at
ledelsen  har oppfylt sin  plikt  til å  sørge  for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
borettslagets regnskapsopplysninger i  samsvar  med lov og god  bokføringsskikk i Norge.

Rognan, 27.  mars  2019

Rognan Revisjon AS

r: .? \
Frank  Robert Beiermann

Registrert  revisor

Rognan  Rmnhjor} AS Epost:.- jimnqpostérognanrwiq'onmo
www.rognam-evuyonmo
Frank  R.  Beiermmm 900 72 861
Elisabeth Aure Jansen  911 4.4 143 Mads Kristcmsen 912 44 106
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Budsjett  2019

for
Radioskogen Borettslag

Nr. Kontonavn Budsjett 2019

Salgs- og driftsinntekt
3600  Dekning felleskostnader 967  200

Sum salgs- og driftsinntekt 967  200

Lønnskostnad
5330  Styrehonorar 20  000
5400  Arbeidsgiveravgift 1  000

Sum  Iønnskostnad 21 000

Driftskostnader
6320  Renovasjon, vann, avløp o  l 115 000
6600  Løpende vedlikeh. bygninger 100 000
6601  Løpende vedlikehold ws 5 000
6602 Løpende vedlikehold elektro 5 000
6603  Løpende vedlikehold uteareal 5 000
6605  Brøyting/gressklipping 70  000
6700  Revisjonshonorar 6  700
6715  Forvaltningshonorar 37 000
6800  Kontorrekvisita B 100
7400  Kontingent, NBBL 1  100
7401  Medlemsavg boende, ISSBL 1  950
7500  Forsikringspremie 44 200
7720  Generalforsamling 800
7750  Eiendomskatt 21 600
7770  Bank- og kortgebyr 2  500
7790  Annen kostnad 5 000
7796  Avsetning vedlikeholdsfond 25 000

Sum  driftskostnad 453 950

8151  Rentekostnad husbanklån 78 000
Avdrag lån 399 000

8171  Tilskudd Fauske eldresenter 12 740

Sum  beregnedelfaste kostnader 964  690

Økning bankbeholdning 2  510

MQWÅ'T—äl
Fauske, 73! 1' i  å]? l. l
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SAK  S /2018

Valg av styremedlemmer til Radioskogen Borettslag

Av nåværende styre er følgende på valg:

Styremedlem Steinar Hansen

Styret i Helsetunet Borettslag fremmer følgende forslag:

Styremedlem Steinar Hansenfor 2 år

Alle er forespurt og takket ja til vervet.



SAKé /2018

SAK  — HONORAR

Styret fremmer følgende forslag:

Følgende styrehonorarer for styreperiode  2019/2020  vedtas:

Styreleder godtgjøres med kr 13  000.—

Styremedlemmer godtgjøres med kr  2  500,-

Varamedlemmer godtgjøres med kr 750,-



SAK 7

ENDRING  AV  VEDTEKTENES  å  6.  STYRET

§  6.  Styret i  vedtektene lyder seg slik:

«Laget  skal  ha et styre som består av en leder og med  24 andre  medlemmer med like  mange

varamedlemmer.  »

«Funksjonstiden for leder og øvrige styremedlemmer er to år, dog slik av  1  av  medlemmene  etter

loddtrekning trer  ut etter første driftsår. Varamedlem velges for  1  år. Styremedlem kan velges på

nytt».

«Boligbyggelaget og Fauske kommune har rett til å oppnevne hvert sitt styremedlem med varamenn.

Ellers velger genera/forsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se dog §  8, annet  ledd  i  Lov

om  borettslag. Leder velges  ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte varaleder og sekretær».

Borettslaget ble  stiftet 24.03.99  under Lov om borettslag av 04. Februar  1960.  Ny borettslagslov ble

vedtatt  i 2003, men trådte  først  i  kraft  fra august  2005. I  henhold til den nye lovens  §  8-2 så er det

fortsatt  anledning til  å  gi  boligbyggelaget  anledning til  å  peke ut et  styremedlem.  Men man har  ikke

lenger  gitt  samme mulighet til kommunen.

Vedtektene er dermed  i strid  med loven når det kommer til at Fauske kommune har rett til  å

oppnevne ett styremedlem med vara. Og vedtektene må endres  i  henhold til dette.  Itillegg er det

ikke lengre nødvendig med følgende  i §  6:  «....  dog slik  av  1  av  medlemmene  etter  loddtrekning trer  ut

etter første driftsår.  »

Styrets innstilling:

§  6 Styret  endres med at følgende tas ut:

- 1 av medlemmene etter loddtrekning trer  ut etter  første  driftsår

-Fauske kommune har rett til  å  oppnevne ett styremedlem med vara

Vedtektsendringen legges frem for Fauske kommune for samtykke.

Nytt § 6 Styret  skal  Iyde:

«Laget skal  ha et  styre  som  består  av en leder og med 2-4 andre medlemmer med  like  mange

varamedlemmer.

Funksjonstiden for leder og øvrige styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for 1år.

Styremedlem kan velges på  nytt.

Indre Salten  Boligbyggelaget  har rett til  å  oppnevne ett styremedlem med vara.  Ellers  velger

generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se dog ?????? §  8, annet ledd i  Lov om

borettslag. Leder velges ved  særskilt  valg.  Styret  velger  innen  sin midte varaleder og sekretær».
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Q ÅIF. Indre Salten
IsBaL  Boligbyggelag

VEDTEKTER F OR RADIOSKOGEN BORETTSLAG

Vedtatt. pa sfiflelsesmgeygsy 23-23.;1a9a äSEeFPt—der! 06-05 20.19
§  1  Navn, lagsform, formål, forretningskontor

Radioskogen Borettslag er et andelslag som har til formål å skaffe andelseieme bolig
ved  å  erverve eller forestå oppføring av bolign og leie ut boliger i slike bygg til
andelseieme.

Laget har dessuten til formål  å  erverve eller forestå oppføring av andre  bygg enn
boligbygg (hcrunder garasje) når det skal brukes til felles formål for andelseieme, eller
når utleie av lokalene  i  slike bygg skal skje  i  sammenheng med lagets øvrige
virksomhet.

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har
sammenheng med andelseiernes bointeresse.

F  Orretningskontor e:  i  F auske kommune.

Boreflslaget  er tillmyttet Indre Salten Boligbyggelag som er fonemingsføter.

§ 2 Andeler -Ansvar.

Andelene skal være på ett hundre kroner.
Andelseier har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.

§ 3  Andelseier

Fauske kommune kan stå som eier av inntil 30% av andelene. For øvrig kan bare
enkeltpersoner (fysiske personer  )  være andelseiere i boreuslaget. Ingen kan eie mer enn
en andel. Likevel kan boligbyggelaget tegne og eie andeler  i  samsvar med  §  5  i lov om
borettslag.

Bare enkeltpersoner som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse,
eller sykdom har behov for en omsorgsbolig kan være andelseier. Denne tildelingsretten
skal F auske kommune ha i minimum 20 år.

Andre enn ektefeller eller personer som minst i to år naturlig har utgjort en husstand kan
ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap.

Enhver andelseier skal flutlevert et eksemplar av vedtektene og andelsbevis.

Postboks 194 8201  Fauske Tlf.: 75 64 46 00 Telefax: 75 64 11 48 Bankgiro:  4555  07  09485
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Q A/L indre Salten

isnm. Bollgbyggelag

§ 4 Overføring av andel.

Når en andelseier der eller på annen måte flytter ut, skel andelen med tilhørende
borettsinnskudd overdras til en person som Fauske kommune peker ut. Det kan ikke
skje overdragelse ved arv eller på annen måte til familiemedlemmer eller andre, bortsett
fra gienlevende livsledsager som benytter leiligheten til felles bolig sammen med
andelseieren da denne døde.

Overdragelsesprisen fastsettes endelig av Fauske kommune med utgangspunkt  i
opprinnelig innskudd justert med basis  i  konsumprisindeksen og korrigert for
påkostninger og slitasje.

§ 5. Godkjenning av ny andelseier.

Den som har ervervet en andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig
overfor laget.

Styret kan nekte godkjenning dersom ervervet vil være i skid med  §  3  i  disse
vedtektene, jfr § 13  i  lov om borettslag.

Styret skal også nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med bestemmelser
om overdragelsesprisen, husstandens størrelse eller liknende forhold som måtte være
fastsatt eller godkjent av denoEentlige kredittinstitusjon som har gitt laget lån. Videre
kan styret nekte godkjenning når det ellers er saklig grunn til det.

Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham og overdrageren
skriftlig melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning.
I  meldingen skal gis opplysninger om grunnen til avslaget og at dette er endelig dersom
søksmål ikke er reist innen 30 dager etter at meldingen er mottatt.

Hax styret ikke innen  fi-isten  gitt melding med opplysning som nevnti ijerde ledd, er
erververen  å  anse som godkjent. Godkj enning kan trekkes tilbake innen et år dersom
opplysninger av betydning for godkjenning er uriktig eller holdt tilbake, og erververen
har eller burde hatt kjennskap til dette.

§  6. Styret.

Laget  skal ha et styre som består av en leder og med 2—4 andre medlemmer med like mange
varamedlemmer.

Funksjonstiden for leder og øvrige styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for 1 år.
Styremedlem kan velges på nytt.

Postboks 194 8201  Fauske Tlf.: 75 64 46 00 TBlefaX: 75 64 11 48 Bankgiro:  4555  07  09485
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Q  All. Indre Salten
ISBBE.  låollgbyggelag

Indre Salten Boligbyggelaget har rell til  å  oppnevne ett styremedlem med vara. Ellers velger
generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se § 8,  annet ledd 1 Lov om
borettslag. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte varaleder og
sekretær.

§  7. Styrets vedtak.

Styret kanueffe vedtak når minst  2  - 3  medlemmer er tilstede og minst 2  -  3  stemmer
for vedtaket.

Styret kan ikke uten generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer
har samtykket:

1. Ombygge, päbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe
fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen på tomten.

2. Gjennomføre tiltaki samsvar med de formål som er nevnt  i §  1, tedje ledd når
tiltaket fører med seg økonomisk  ansvar eller utlegg på mer enn  5  prosent av den
årlige husleien.

_§ 8. Flrmategning.

Lederen (varalederen) og et styremedlem i fellesskap tegner lagets  firma.

Styret kan gi prokura.

§ 9. Generalforsamlingen.

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av gmeralforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30 juni.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller boligbyggelaget finner det
nødvendig. Likeså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst en
tiendedel, dog minst tre, av andelseierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke
s‘akcr som ønskes behandlet.

Innkalling til generalforsamling skal skje skrifilig til medlemmene med varsel på minst
8, høyst 20 dager. Det skal dessuten gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
Ekstraordinær generalforsamling kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med
kortere frist som dog skal være minst  3  dager.
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Q A/L Endre Salten

ISBBL  Boligbyggelag

Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, ska]
nevnes  i  innkallingen  når det settes frem krav omldet senest åtte uker før
generalforsamlingen.

Skal et forslag kunne behandles som etter lov om borettslag skal ha minst to tredjedels
flertall, må hovedinnholdet  være  nevnt i innkallingen.

§  10.  Saker  som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal disse sakene behandles:

1. Konstituering.
2. Årsmelding fra styret.
3. Arsoppgjmet; og i denne sammenhengen spørsmål om anvendelse av overskudd eller

dekking av  tap.
4.  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, jfi vedtektene § 6.

Eventuell godtgjørelse til styret.

6. Andre saker som er nevnt  i innkallingen.

E"

§ ll. Møteledelse og avstemning.

Generalforsamlingen ledes av lederen  i  styret.

Med de  unntak  som følger av loven eller vedtektene, jfr §§ 7  og 13, avgjøres alle saker
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens

stemme utslaget. Har noen ikke stemt, eller det 'elder valg, avgjøres saken ved
loddtrekning.

§  12.  Revisor.

Borettslagets revisor skal være den som til enhver tid er valgt til revisor i
boligbyggelaget.

§  13.  Endringer  av vedtektene

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst
to tredj edelers flertall av de avgitte stemmer.

Endringer i vedtektene er ikke gyldige uten samtykke fra Fauske kommune.

Endringer av vedtekter skal forelegges Husbanken så lenge det påhviler

husbanldån/tilskudd på eiendommen som eies av Rådz'cb'äm borettslag.
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§  14. Forholdet til borettslovene.

For så vidt ikke annet  følger  av disse vedtekter giélder reglene i Lov om Borettslag av  4
februar  1960, jfr Lov om Boligbyggelag av samme  dato.
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Fauske, den 12.04.19

TILANDELSEIERNE l STRØMSNES BORETTSLAG

ORDIN/ER GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Str¢msnes Borettslag

tirsdag 23.  april  kl.  10.00  ved Helse/sosial.

SAKSLISTE

1) Konstituering

a) Valg av møteleder

b) Valg av referent og minst en andelseier til å undertegne protokollen

sammen med møteleder

c) Godkjenning av de stemmeberettigete

d) Godkjenning av møteinnkallingen

2) Regnskap 2018

3) Budsjett 2019

4) Ansvarsfrihet  for  styret

5) Valg

6) Godtgjørelse  til  styret

7) Endring av  vedtekter  §  6 Styret

HUSK  ! Ta  dokumentene  med på  generalforsamlingen

STYRET



Årsrapport  2018

Strømsnes Borettslag
Organisasjonsnr. 980 475 123

lnnhold:

Årsregnskap
Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisjonsberetning



Resultatregnskap pr  31.12.

Strømsnes  Borettslag

Note Regnskap Regnskap
2018 201  7

Driftsinntekter

Annen driftsinntekt 887 600 853 280

Sum driftsinntekter 887 600 853 280

Driftskostnader

Lønnskostnad 3 69 491 68 149
Annen driftskostnad 2,3 271 709 253 386

Sum driftskostnader 341 200 321 535

Driftsresultat 546 400 531 745

Finansposter

Annen finansinntekt 60 50

Annen  fmanskostnad 103 558 103 026

Netto finansposter -103 498 -102 976

Ordinært resultat før skattekostnad 442 902 428 770

Skattekostnad  på  ordinært resultat

Ordinært resultat 442 902 428 770

Ekstraordinære poster

Årsresultat 442 902 428 770

Overføringer  og disponeringer

Overført annen egenkapital 442 902 428 770

Sum overføringer og disponeringer 442 902 428 770



Balanse pr 31.12.

Strømsnes Borettslag

Anleggsmidler

Tomter, bygninger og annen  fast  eiendom

Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Kundefordringer
Andre fordringer

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter  og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter  og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

2

Note Regnskap
2018

10 260 698

10 260 698

 

10 260 698

32 400
110 000

142 400
225 756

225 756

368 156

10 628 854 10 371 382

Regnskap
2017

10 260 698

10 260 698

10 260 698

106125

106125
4 560

4 560

110685

 



Egenkapital
Annen innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital
Annen egenkapital

Sum  opptjent  egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld

Øvrig langsiktig gjeld

Sum Annen langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

auga MAM
' 'a

(;; \
; ). katuxw

/'Sverre Hagen \
Styreleder

Balanse pr 31.12.

Strømsnes Borettslag

N Regnskap
°t° 2018

2 1 200

1 200
4 245 596

4  245 596

4  246 796

2 6  194 044

6194 044
164 939

403
22 672

188 014

6 382 058

10 628 854

Strømsnes Borettslag

Regnskap
2017

1 200

1 200
3  802 694

3  802 694
 

3 803 894

6  388 697

6 388 697
153 760

179
24 853

178 791
 

6 567 488

10 371 382

/  (JIM 4253414 W
Torill Hage Fossum Agnar Johan Stokland  —

Styremedlem Styremedlem



Noter 2018

Str¢msnes  Borettslag

Organisasjonsnr. 980 475 123

BEREGNING  AV  DISPONIBLE  MIDLER

 

2018 2017 Budsjett  2018

Disponible midler 01.01. -68 106 -112 015 -68 106

Årets resultat 442 902 428 77_o_ v  286—890

Lzflgsikp'ilén 01.01. _  _  ._ 5423 697  _  E 8_13 558 ___ ,-
Langsiktig lån 31.12. i  5 234 044 5 428 697

Avdrag Iangsiktige lån ——— -194 653 —384 861 -385 458

Eflgfmflggmliqflidler -- 248 249 43 909 -98 568

Di—sponibE midlEF 31.12.— ' —  18H43  _.__ -6E06  —  436—674

pfllflpsmiqr‘_m_flWFM 368 155 110 685
Kortsiktig gjeld -188 014 -178 791
Disponible midler 180 142 -68 106

Note  1  -  Regnskapsprinsipper

_  Budsjett 2019

180 143

390 500

-  390 200

300

j”  180 443

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskapet og årsberetning
for borettslag, samt god regnskapsskikk.

Inntekter inntektsføres i den periode de gjelder.

Kostnader bokføres  i  den periode de er påløpt.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld  omfatter poster som  forfaller  til betaling innen 1 år. Øvrige poster er
klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.
Fordringer bokføres til pålydende, med  fradrag for påregnelig tap.
Eiendommen er normalt bokført til anskaffelseskost.



Note 2 — Eiendom

Borettslaget er eier av Gnr 57, Bnr 30  i  Fauske kommune.

Anskaffelseskost og anskaffelsesår År Kostnad

Bygninger 1999/2000 9 695 698

Tomt 1999/00/08 565 000

Dette er også eiendommens bokførte verdi i årets regnskap. Boligeiendommer anses ikke å ha

begrenset levetid ved normalt vedlikehold. Bygningene er derfor ikke avskrevet.

Vedlikehold

Borettslaget har  i  regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

 

.lløpende vedlikehold bygg _ _ 0

Løpendevedlikehold vvs _ !. ' 6
Løpende vedlikehold elektro 2719

Løpende vedlikehold utvendig 13 850

Til sammen 16 569

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av

bygningene.

Langsiktig gjeld

Lånegiver Opprinnelig Restlån Låneopptak Avdrag Restlån Pantstillelse

gjeld 01.01.18 2018 2018 31.12.1

Husbanken 7 950 000 3 778 697 __ 194 653 3 5_84 044  .  7 950 000 _

Fau_ske kommune. " 1 550 000 1 650 000 ' 0 '  i  650 000 __ _ _

Sum langs.  gjeld 5 234 044  7  950 000

Husbanken: Opptaksår: 2000 Løpetid: 25 år Avdragsfri: 5 årfra  innvilgelse Rentevilkår: 1,502  %

Gjeld som forfaller senere enn S år: 1 552 847

Borettsinnskudd 960 000 Pantstillelse 960 000

Eiendommen er pantsatt til fordel for lånegiver(e) og borettshavere.



Borettslaget har 12 andelseiere.

Andelskapitalen er på 12 andeler å kr 100,— tilsammen kr 1.200,-.

Leilighetstvpe  Antall Kostpris Opprinnelig Andel gjeld  Total fellesgjeld

_  innskudd  _  31.12.18

2 roms  . 6 855 058  . 10 000 436 170

3 roms 6 855 058 150 000 436 170

' i 5234 044

Note  3  -  Honorarer

Honorar til styret er kostnadsført med kr 27 000

Borettslaget har ingen  fast  ansatte. Borettslaget er ikke  pliktig til å opprette  obligatorisk
tjenestepensjon. Ingen ansatte eller  tillitsvalgte  har noen fordeler utover utbetalt lønn og honorar.

Borettslaget trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte  i  samsvar med skattekort. Beløpet er

ikke  innsatt i  bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekks

midler  i  forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr 75.000,-.

Honorar inkl. mva til revisor er kostnadsført med kr 6 606

Honoraret er  i  sin helhet knyttet til revisjon.

Honorar inkl. mva til forretningsfører er kostnadsført med kr 34 092
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REVISORFORENINGEN

8,8250  Rognan

N0 .974 483  491

Til generalforsamlingen i Strømsnes Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert borettslaget Strømsnes Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 442 902,-
Årsregnskapet består av bala nse per 31.  desember 2018, resultatregnskap og oppstilling over  endring
av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt  i  samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA—ene). Våre oppgaver og
plikter  i  henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvarfor årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for  å  utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er  også  ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er  å  oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon.  Betryggende sikkerhet  er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lSA—ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes  å  påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

httgszzzrevisorforeni en.no revis'onsberetnin er.

Rognan Revision AS Epost:: innapasterognanreuiq'omm
www.  roynanrevision. no
FrankR. Beiemumn goa 72 861
Elisabeth  Aure Jansen 911 44 143 Mais Kristensen 912 44 106



FR°%1';AS
] 8  8250K REVISOMäFnägNIINGEN

anbznegb , «mm
NO 974433491

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om  registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000  Attestasjonsoppdrag
som  ikke  er  revisjon eller forenklet revisorkontrol!  av  historisk  finansiell informasjon, mener vi at
ledelsen har  oppfylt  sin plikt til  å sørge  for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
borettslagets regnskapsopplysninger i  samsvar  med lov og god  bokføringsskikk i Norge.

Rognan, 02. april  2019

Rognan Revisjon AS

1s?. W
Frank  Robert Beiermann

Registrert revisor

Ragnar: Rem'sjon AS Epost:.- jirmnpostgrogzmm'euisjomno

Frank  R.  Beiermmm goo 7.9. 861
ElisabemAw-e Jansen  911 44 143 Mads Kristensen 912 44 106



Budsjett 2019

for

Strlmsnes  Borettslag
Nr. Kontonavn Budsjett 2019

Salgs- og driftsinntekt
3440 Driftstilsk.Fauske kommune 160 000
3600 Dekning felleskostnader 777 600

Sum  salgs- og driftsinntekt 937 600

Lønnskostnad
5000  Lønn 40 000
5330  Styrehonorar 30  000
5400  Arbeidsgiveravgift 3  600

Sum  lønnskostnad 73 600

Driftskostnader
6320 Renovasjon, vann, avløp o  I 97 500
6600  Løpende vedlikeh. bygning 50 000
6601  Løpende vedlikehold ws 5  000
6602  Løpende vedlikehold elektro 5  000
6603  Løpende vedlikehold uteareal 20 000
6605  Brøytinglgressklipping 30  000
6700  Revisjonshonorar 6  500
6715  Forvaltningshonorar 34 100
6800 Kontorrekvisita 6  800
7400  Kontingent, NBBL 1 000
7401 Medlemsavg boende, ISSBL 1 800
7500  Forsikringspremie 36 800
7750 Eiendomskatt 21 200
7770  Bank— og kortgebyr 2000
7790  Annen kostnad 6  000
7796  Avsetning vedlikeholdsfond 25 000

Sum  driftskostnader 348 700

8151 Rentekostnad husbanklån 71 000
8171  Tilskudd F auske eldresenter 32 320

Avdrag lån 404  000

Sum  beregnedelfaste kostnader 929 620

Økning bankbeholdning __,  _
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SAK 6  /2018

SAK  — HONORAR

Styret fremmer følgende forslag:

Følgende styrehonorarer for styreperiode 2019/2020vedtas:

Styreleder godtgjøres med kr 19  000.-

Styremedlem Agnar Stokland kr 5 000,-

Styremedlem Torill Hagen Fossum kr  3  000,—

Varamedlemmer godtgjøres med kr 1000,—



SAK ?

ENDRING  AV  VEDTEKTENES  §  6.  STYRET

§  6.  Styret  i  vedtektene Iyder  seg slik:

«Laget skal ha et styre som består av en leder og med 2—4 andre medlemmer med like mange

varamedlemmer. »

«Funksjonstiden for leder og øvrige styremedlemmer er to år, dog slik av  1  av medlemmene etter

loddtrekning trer ut etter første driftsår. Varamedlem velges for  1  år. Styremedlem kan velges på

nytt».

«Boligbyggelaget og Fauske kommune har rett til  å  oppnevne hvert  sitt  styremedlem med varamenn.

Ellers velger generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se dog §  8, annet ledd  i  Lov

om borettslag. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte varaleder og sekretær».

Borettslaget ble stiftet  15.12.98  under Lov om borettslag av 04. Februar  1960.  Ny borettslagslov ble

vedtatt  i  2003, men trådte  først  i  kraft fra august  2005. I  henhold til den nye lovens  §  8-2 så er det

fortsatt anledning til  å  gi boligbyggelaget anledning til  å  peke ut et styremedlem. Men man har ikke

lenger  gitt  samme mulighet til kommunen.

Vedtektene er dermed  i  strid  med loven når det kommer til at Fauske kommune har rett til  å

oppnevne ett styremedlem med vara. Og vedtektene må endres  i  henhold til dette. ltillegg er det

ikke lengre  nødvendig med følgende  i §  6:  «....  dog slik av  1  av medlemmene etter loddtrekning trer ut

etter første driftsår. »

Styrets innstilling:

§ 6 Styret endres  med at følgende tas ut:

-  1  av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter første  driftsår

-  Fauske kommune har rett til  å  oppnevne ett styremedlem med vara

Vedtektsendringen legges frem for Fauske kommune for samtykke.

Nytt  §  6 Styret skal Iyde:

«  Laget  skal  ha et  styre  som består av en leder og med 2-4 andre medlemmer med like mange

varamedlemmer.

Funksjonstiden for  Ieder  og øvrige styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for  1  år.

Styremedlem kan velges på  nytt.

Indre Salten Boligbyggelaget har rett til  å  oppnevne ett styremedlem med vara. Ellers velger

generalforsamlingen  styremedlemmer  og varamedlemmer, se  §  8, annet ledd i  Lov om borettslag.

Leder velges ved  særskilt  valg. Styret velger innen sin midte varaleder og sekretær».



Ordinær generalforsamling i Strømsnes  Borettslag tirsdag 23. april 2019 kl 10.00

på  Helse  og Sosialsenteret.

Til  stede:  :_ andelseiere representert og styreleder Sverre Hagen

Fra  ISBBL:

Sak 1/ 19 Konsfituering

a) Valg av  møteleder

Vedtak: Til møteleder valgt Sverre Hagen

b) Valg av  referent  og en til to  andelseiere  til  å  undertegne protokoll

Vedtak: Som referent valgt Sverre Hagen

Alle tilstedeværende andelseiere undertegner protokollen

c) Godkjenning av de  stemmeberettige
Vedtak: Alle tilstedeværende er godkjent og har stemmerett.

d) Godkjenning av  innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 2/ 19 Regnskap 2018

Vedtak: Godkjent

Revisjonsberetning referert og tatt  til etterretning.

Sak  3/19 Budsjett  2019
Vedtak: Godkjent

Sak4/ 19 Ansvarsfrihet  for  styret

Vedtak Styret innvilges ansvarsfrihet

Sak 5/19 Valg
Varamedlemmene er på valg

Vedtak: Som varamedlemvelges Valter B. Langø, 1  år
Som varamedlem velges Evelyn Løkås 1 år

Som varamedlem velges J ens Erik Kosmo 1  år

Representant til ISBBL’s generalforsamh’ng valgt:

-Agnar Stokland

— Valter Langø som vararepresentant



Sak 6/19 Godtgiørelse til styret

Styreleder honoreres med kr 19  000,-
Styremedlem Agnar Stokland med kr  5  000,-

Styremedlem Torill Hagen Fossum med kr  3  000,—

Varamedlemer med kr  1  000,—

Sak  7/19 Endring av  vedtekter § 6 styret

Endring og nytt  punkt §6 ble referert sammen med styrets innstilling.

Vedtak: Endring tatt  til etterretning

Alle vedtakene igeneralforsamlingen vaI enstemmig

Protokollen opplest ved møtets slutt.

,/

Møtet slutt kl  I  O  a“! S
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Storgt56—

Q  AIL Indre Salten
ISBBL  Boligbyggelag

VEDTEKTER FOR STRØMSNES BORETTSLAG

Xeglatt på stiftelsesmøtä den 15.12.1?98,  sist endret den 23'04:2019

§ 1 Navn, lagsform, formål, forretningskontor

Strømsnes Borettslag er et andelslag som har til formål å skaffe andelseieme bolig ved &
erverve eller forestå oppføring av boligbygg og leie ut boliger  i  slike  bygg til
andelseieme.

Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføring av andre  bygg enn
boligbygg (herunder garasje) når det skal brukes til felles formål for andelseieme, eller
når utleie av lokalene  i  slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige
virksomhet.

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har
sammenheng med andelseiemes bointeresse.

F anemingskontor er i Fauske kommune.

Borettslaget er tilknyttet Indre Salten Boligbyggelag som er forreu'iingsfører.

§ 2 Andeler  — Ansvar.

Andelene skal være på ett hundre kroner.
Andelseier har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.

§  3  Andelseier

Fauske kommune kan stå som eier av inntil 30% av andelene. For øvrig kan bare
enkeltpersoner (fysiske personer  )  være andelseiere i borettslaget. Ingen kan eie mer enn
en andel. Likevel kan boligbyggelaget tegne 0g eie andeler i samsvar med  § 5  i lov om
borettslag.

Bare de som på grunn av alder, fimksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller  sykdom
som utpekes av Fauske kommune kan være andelseier. Denne tildelingsretten skal
Fauske kommune ha i minimum 20 år.

Andre enn ektefeller eller personer som minst i to år namrlig har utgiort en  husstand  kan
ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap.

Enhver andelseier skal f5 utlevert et eksemplar av vedtektene og andelsbevis.

Postboks 194 8201 Fauske TH.: 75 64 46 OD Telefax 75 64 11 4B Bankgiro: 4555 07 09485



Storgt 58

Q  All. indre Salten
lenet Boligbyggelag

§  4  Overføring av andel.

Når en andelseier dør eller på annen måte flytter in, skal andelen med tilhørende
borettsinnskudd overdras til en person som Fauske kommune peker ut. Det kan ikke
skje overdragelse ved arv eller på annen måte til familiemedlemmer eller andre, bortsett
fra gjenlevende livsledsager som benytter leiligheten til felles bolig sammen med
andelseieren da denne døde.

Overdragelsespn'sen fastsettes endelig av Fauske kommune med utgangspunkt i
opprinnelig innskudd justert med basis i konsumprisindeksen og korrigert for
påkostm'nger og slitasje.

§ 5. Godkjenning av ny andelseier.

Den som har ervervet en andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig
overfor laget.

Styret kan nekte godkj enning dersom ervervet vil være i strid med  §  3  i  disse
vedtektene, jfr  §  13  i  lov om borettslag.

Styret skal også nekte godkjenning dersom overdragelsen er  i  strid med bestemmelser
om overdragelsesprisen, husstandens størrelse eller liknende forhold som måtte være
fastsatt eller godkjent av den offentlige kredittinstitusjon som har gitt laget lån. Videre
kan styret nekte godkjenning når det ellers er saklig grunn til det.

Nekter styret  å  godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham og overåageren
skriftlig melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning.
I  meldingen skal gis opplysninger om grunnen til avslaget og at dette er endelig dersom
søksmål ikke er reist innen 30 dager etter at meldingen er mottatt.

Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysning som nevnt  i  fierde ledd, er
erververen  å  anse som godkjent. Godkienning kan trekkes tilbake innen et år dersom
opplysninger av betydning for godkjenning er uriktig eller holdt tilbake, og erververen
har eller burde hatt kjennskap til dette.

§ 6. Styret.

Laget skal ha et styre som består av en leder og med 2-4 andre medlemmer med like
mange varamedlemmer.

Funksjonsfiden  for  leder  og øvrige styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for
1år. Styremedlem kan velges på nytt.

Postboks 194 8201  Fauske Tlf.: 75 64 46 00 Telefax: 75 64 11 48 Bankgiro: 4555 O7 09485
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G All. Indre Salten
ISBBI.  Boligbyggelag

Indre Salten Boligbyggelaget har rett til  å  oppnevne ett styremedlem med vara. Ellers
velger generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se  §  8, annet  ledd i
Lov om  borettslag. Leder velges  ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte
varaleder og sekretær.

 
§ 7. ätyréis'vedtak.

Styret kan treffe vedtak når minst  2  — 3  medlemmer er tilstede og minst 2  - 3  stemmer
for vedtaket.

Styret kan ikke uten generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer
har samtykket:

1. Ombygge, päbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe
fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen på tomten.

2. Gjennomføre tiltak i samsvar med de formål som er nevnt i  §  1, tredje ledd når
tiltaket fører med seg økonomisk  ansvar eller utlegg på mer enn  5  prosent av den
årlige husleien.

§  8. Firmategning.

Lederen (vara]ederen) og et styremedlem  i  fellesskap tegner lagets  firma.

Styret kan gl prokura.

§  9. Generalforsalnlingen.

Den øverste myndighet i borettslaget utØVes av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30 juni.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller boligbyggelaget finner det
nødvendig. Likeså skal genemlforsamlingen innkalles når revisor eller minst en
tiendedel, dog minst tre, av andelseieme skrifilig krever det, og samtidig oppgir hvilke
saker som ønskes behandlet.

Innkalling til generalforsamling skal skje skrifilig til medlemmene med varsel på minst
8, høyst  20 dager. Det skal dessuten gis skrifilig melding til boligbyggelaget.
Ekstaordinær generalforsamling kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med
kortere frist som dog skal være minst  3  dager.
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Q All. Indre Salten

ISBBL  Boligbyggelag

Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, ska]
nevnes i innkallingen når det settes frem krav om_ det senest åtte uker før
generalforsainlingen.

Skal et forslag kunne behandles som etter lov om borettslag skal  ha minst to tredj edels
flertall, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen.

§  10.  Saker  som  skal  behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen  skal  disse sakene behandles:

1. Konstituering.
2. Årsmelding fia styret.

.  Årsoppgjøret, og i denne sammenhengen spørsmål om anvendelse av overskudd eller
dekking av tap.

4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, jfr vedtektene  §  6.
. Eventuell godtgjørelse til styret,

6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

u.:L11

§ 11. Møteledelse og avstemning.

Generalforsamlingen ledes av ledereni styret.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, jfr §§ 7 og 13, avgjøres alle saker
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet giør møtelederens
stemme utslaget. Har noen  ikke  stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved
loddtrekning.

§ 12.  Revisor.

Borettslagets revisor skal være den som til enhver tid er valgt til revisor  i
boligbyggelaget.

§  13. Endringer av vedtektene

Endringer  i  borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst
to tredj edelers  flertall  av de avgitte stemmer.

Endringer i vedtektene er ikke gyldige uten samtykke fra F auske kommune.

Endringer av vedtekter skal forelegges Husbanken så lenge det påhviler
husbanklån/tilskudd på eiendommen som eies av Strømsnes borettslag.

Postboks 194 8201  Fauske Tlf.:  75 64 46 00 Telafax:  75 64 11 48 Bankglro: 4555  07  09485
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«snau. Boligbyggelag

§  14. Forholdet til borettslovene.

For så vidt ikke annet  følger  av disse vedtekter gielder reglene  i  Lov om Borettslag av 4
februar  1960, jfi Lov om Boligbyggelag av samme  data.

Storgt  56 Postboks  194 8201 Fauske TH.:  76 64 48 00 Teisten 75 64 11 48 Bankgiro: 4555  07  09485



Fauske, den 12.04.19

TILANDELSEIERNE l BUVEIEN BORETTSLAG

ORDIN/ER GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i  Buveien Borettslag torsdag

25.  april  kl.  10.00  i  Fellesstua.

SAKSLISTE

1) Konstituering

a) Valg av møteleder

b) Valg av referent og minst en andelseier til å undertegne protokollen

sammen med møteleder

c) Godkjenning av de stemmeberettigete

d) Godkjenning av møteinnkallingen

2) Regnskap 2018

3) Budsjett  2019

4) Ansvarsfrihet  for  styret

5) Valg

6) Godtgj¢relse  til  styret

7) Endring av  vedtekter § 6 Styret

HUSK !  Ta  dokumentene  med på  generalforsamlingen

STYRET



lnnhold:

Årsregnskap
Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisjonsberetning

Årsrapport 2018

Buveien Borettslag

Organisasjonsnr. 986 394 389



Resultatregnskap pr  31.12.

Driftsinntekter

Annen  driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Lønnskostnad

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansposter

Annen finansinntekt

Annen finanskostnad

Netto finansposter

Ordinaert resultat før skattekostnad

Skattekostnad  på  ordinært resultat

Ordinært resultat

Ekstraordinære poster

Årsresultat

Overføringer  og disponeringer

Overført annen egenkapital

Sum overføringer og disponeringer

Buveien Borettslag

Note Regnskap
2018

844 000

844 000

42 883

318 907

482 210

131

59 787

-59 656

422 554

 

422 554

422 554

 

422 554

361 790

422 554

Regnskap
2017

814 480

814 480

41 672

320 667

362 339

452 141

118

68 581

-68 463
 

383 678

383 678

383 678

383 678

383 678



Anleggsmidler

Balanse  pr  31.12.

Buveien Borettslag

Tomter. bygninger og annen fast eiendom 2

Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Andre fordringer

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter  og lignende

Sum  bankinnskudd,  kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Note Regnskap
2018

9 980 800

9 980 800

9 980 800

100 000

100 000
239 004

239 004

339 004

10319804

Regnskap
2017

9 980 800

9 980 800

9 980 800

82 000

82 000
136 091

136 091

218 091

10198 891



Balanse  pr 31.12.

Buveien Borettslag
Note Regnskap Regnskap

2018 2017

Egenkapital

Annen innskutt egenkapital 2 800 800

Sum innskutt egenkapital 800 800
Annen egenkapital 3 111 480 2  688 926

Sum opptjent egenkapital 3  111 480 2 688 926

Sum  egenkapital 3  112 280 2 689 726

Gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 2 7 178 286 7 463 544

Sum Annen  Iangsiktig gjeld _ 7  178 286 7 463 544
Leverandørgjeld 10 404 14 450
Skyldige offentlige avgifter 1 742 1 940
Annen kortsiktig gjeld 17 092 29 231

Sum kortsiktig gjeld 29 238 45 621

Sum gjeld 7 207 524 7 509 165

Sum egenkapital og gjeld 10 319 804 10 198 891

"fa“ g,!” 73/34 l3

Buveien Borettslag
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[' Styreleder Styremedlem Styremedlem



Noter  2018

Buveien Borettslag

Organisasjonsnr.  986 394 389

BEREGNING  AV  DISPONIBLE MIDLER

 

 

201s _ 2017 Budgjettggm _ Budsjelt g019
pisponible midler 01.01. _ 172 470 __ 68 772 _  17%370 _ _  309 766
Årets resultat 422 554  .  383 678  .  284 400  _  293 600

Langsiktig lån 01.01. — 4 783 544 5 063 524 _ _ _  __—'
Langsiktig lån 311; 4 498 286  .  4 783 5:14  _
Avdrag lang§iktige lån -285  258  _  -279 980 -284  300  . —283 000

Endring dispogible midlér 137 296 103 698 j 100 f  10 600
__ —  _.. _ _._  _  ,  _  .J.

Disponible midler 31.12. 309 766 172 470 172 570 ' 320 366

Omløpsmidler 339 004 218.091
Kortsiktig gjeld -29 238 .  -45 621
Disponible midler 309 766  _  172 470

Note  1  - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskapet og årsberetning

for borettslag, samt god regnskapsskikk.

Inntekter inntektsføres i den periode de gjelder.

Kostnader  bokføres  i den periode de er påløpt.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller n'! betaling innen 1 år. Øvrige poster er

klassifisert som anleggsmidler/Iangsiktig gjeld.
Fordringer bokføres til pålydende, med  fradrag for påregnelig tap.
Eiendommen er normalt  bokført  ti! anskaffelseskost.



Note 2 - Eiendom

Borettslaget er eier av Gnr 103, Bnr 1516 i  Fauske kommune.

Anskaffelseskost og anskaffelsesår År Kostnad

Bygninger 2005 9 180 800

Tomt 2005 800 000

Dette er også eiendommens bokførte verdi  i  årets regnskap. Boligeiendommer anses ikke å ha
begrenset levetid ved normalt vedlikehold. Bygningene er derfor ikke avskrevet.

Vedlikehold

Borettslaget har  i  regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

Løpendä/edlikehold bygg — 17 139

Løpende vedlikehold vvs 5 231
  

Løpende vedlikehoI—d gle—ktro . 0

Løpende vedlikehold utvendig 0

22 370Til  sammen

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av

bygningene.

Langsiktig gjeld

Lånegiver Opprinnelig Restlån Låneopptak  Avdrag Restlån Pantstillelse

gjeld 01.01.18 2018 2018 31.12.18

I_-lusbanken .  6 500 000  . 3_9_835_4fl 285 258 3 698 286  6—500 000

Fauske k2n_1m_un£__ fl) 000  _  800 000  . . .  800 000 —

Sum langs.  gjeld l 285 258 4 498 286  6  500 ooo

Husbanken: Opptaksår:  2005  Løpetid: 25 år Rentevilkår:  1,502%

Gjeld som forfaller senere enn 5 år:  2 206  211

Borettsinnskudd 2  680  000 Pantstillelse 2 680  000

Eiendommen er  pantsatt  til fordel for Iånegiver(e) og borettshavere.



Borettslaget har 8 andelseiere.
Andelskapitalen er på 8 andeler å kr 100,- tilsammen kr 800,-.

Leilighetstype Antall  '  Kostpris Opprinnelig Andel gjeld Total  fellesgjeld

_ __ _ _ _  inqskudd 31.12.18

_2_ roms  _ 8 1247 600 335 000 562 286
4  498 286

Note  3  - Honorarer

Honorar til styret er kostnadsført med kr 11 000

Borettslaget har ingen  fast  ansatte. Borettslaget er ikke pliktig til å opprette obligatorisk

tjenestepensjon. Ingen ansatte eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn og honorar.

Borettslaget trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte  i  samsvar med skattekort. Beløpet er

ikke innsatt  i  bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekks

midler  i  forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr 75.000,—.

Honorar inkl. mva til revisor er kostnadsført med kr 5 874

Honoraret er  i  sin helhet knyttet til revisjon.

Honorar inkl. mva til forretningsfører er kostnadsført med kr 22 728



WR Rognan
Revisjon AS ?

]azrbanegL 8, 32501109”, nsvrsnnmnemmzn
N0974483491

Til generalforsamlingen i Buveien Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert borettslaget Buveien Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 422  554,-.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnska psåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt  i  samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen  i  samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen  i  samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet  i  Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves  i  lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter  i  samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnska pet  i  samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde  i  samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i  Norge.
Ledelsen er  også  ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for  å  kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnska pet så lenge det ikke er sannsynlig at virksom heten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å  avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i  Norge, herunder lSA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes  å  påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
httgszärevisogforeningen.no,frevlsionsberetninggr.

Rognan Reviq'on AS E—post:.- Mmpostgrognanreuiqionmo
wunvmognmzrevifiionmo
Frank R.  Beiermann 900 72 861
Elisabeth  Aure Jansen 911 44 143 Mads Kristensen 912 44 106
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Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om  registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger  vi har funnetnødvendig i henhold  til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000  Attestasjonsoppdragsom  ikke  er  revisjon  eller forenklet  revisorkontrofl  av  historisk finansiell  informasjon, mener  vi atledelsen har oppfylt sin plikt til  å  sørge  for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon avborettslagets regnskapsopplysninger i  samsvar med lov og god  bokføringsskikk  i  Norge.

Rognan, 27. mars 2019

Rognan Revision AS

FM €. .W

Frank Robert Beiermann
Registrert  revisor

Rognan  Revision AS 
E-post:: firnwost®ragna1wwisjomnom_wwisjom  no

Frank  R.  Beiermnnn goo 72 861
Elisabeth Aure Janeen  911 44 143 Mads Kristensen 912 44 106
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Budsjett 2019

I

Buveien Borettslag
Konton avn Budsjett 2019

Salgs- og driftsinntekt
Driftstilskudd Fauske kommune 135 000
Dekning felleskostnader 744 000
Sum  salgs- og driftsinntekt 879 000

Lønnskostnad
Lønn 30 000
Styrehonorar 15 000
Arbeidsgiveravgift 2300
Lønnskostnad 47 300

Driftskostnader
Elektrisitet 90 000
Renovasjon. vann, avløp o l 78 000
Løpende vedlikh. bygninger 120 000
Løpende vedlikehold ws 5 000
Løpende vedlikehold elektro 20 000
Løpende vedlikehold uteareal 25 000
Brøytinglgressklipping 45 000
Revisjonshonorar 5 800
Forvaltningshonorar 22 800
Kontorrekvisita 4 500
Kontingent, NBBL 700
Medlemsavg boende, ISSBL 1 200
Forsikringspremie 18 200
Eiendomskatt 10 500
Bank- og kortgebyr 2 000
Annen kostnad 6 000
Tv-Iisens 3  000
Avsetning vedlikeholdsfond 10 000
Sum  driftskostnad 487 700

Rentekostnad husbanklån 70 400
Avdrag lån 283 000

Sum  beregnedelfaste kostnader 868 400

Økning bankbeholdning 10 600

Fauske, 13711151 3'9

%tyret i  Buveien borettslag

WW”; ,, ,
fnTVé/ ’{Lfiifi :31E7la‘7lj’751f:::j lffi’::;vzqi;7’ (::;;%g:?227  ,



SAK  6/2018

SAK — HONORAR

Styret fremmer følgende forslag:

Følgende styrehonorarer for styreperiode  2019/2020 vedtas:

Styreleder godtgjøres med kr  9  000.—

Styremedlemmer godtgjøres med kr  3  000,—

Varamedlemmer godtgjøres med kr 750,-



SM  ?

ENDRING  AV  VEDTEKTENES §  6.  STYRET

§  6.  Styret  i  vedtektene  lyder seg slik:

«Laget skal ha et styre som består av en leder og med 2—4 andre medlemmer med like  mange

varamedlemmer. »

«Funksjonstiden for  Ieder  og øvrige styremedlemmer er to år, dog slik av 1 av medlemmene etter

loddtrekning trer ut etter første driftsår. Varamedlem velges for 1 år. Styremedlem kan velges på

nytt».

«Boligbyggelaget og Fauske kommune har rett til  å  oppnevne hvert sitt styremedlem med varamenn.

Ellers velger generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se dog §  8, annet  ledd  i  Lov

om borettslag. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte varaleder og sekretær».

Borettslaget ble stiftet  10.07.03  under Lov om borettslag av 04. Februar  1960.  Ny borettslagslov ble

vedtatt  i  2003, men trådte  først i  kraft fra august  2005.  I  henhold til den nye lovens  §  8-2 så er det

fortsatt anledning til  å  gi boligbyggelaget anledning til  å  peke ut et styremedlem. Men man har ikke

lenger  gitt  samme mulighet til kommunen.

Vedtektene er dermed  i  strid med loven når det kommer til at Fauske kommune har rett til  å

oppnevne ett styremedlem med vara. 0g vedtektene  må endres  i  henhold til dette. ltillegg er det

ikke lengre nødvendig med følgende  i  §  6:  «....  dog slik av 1 av medlemmene etterloddtrekning trer ut

etter første driftsår. »

Styrets  innstilling:

§  6 Styret endres  med at følgende tas ut:

- 1av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter første  driftsår

-  Fauske kommune har rett til  å  oppnevne ett styremedlem med vara

Vedtektsendringen legges frem for Fauske kommune for samtykke.

Nytt  §  6 Styret skal Iyde:

«  Laget skal ha et styre som består av en leder og med 2-4 andre medlemmer med like mange

varamedlemmer.

Funksjonstiden for leder og øvrige styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for 1år.

Styremedlem kan velges på  nytt.

Indre Salten Boligbyggelaget har rett til  å  oppnevne ett styremedlem med vara. Ellers velger

generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se  §  8, annet ledd i  Lov om borettslag.

Leder velges ved  særskilt  valg. Styret velger innen sin midte varaleder og sekretær».
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Ordinær generalforsamling i  Buveien Borettslag torsdag 25. april 2019 kl 10.00

i  Fellesstua.

Til  stede: _ andelseiere representert og styreleder Sverre Hagen

Fra ISBBL:

Sak  1/19 Konstituering

3) Valg av  møteleder
Vedtak: Til møteleder valgt Sverre Hagen

b) Valg av  referent  og en til to  andelseiere  til  å  undertegne protokoll

Vedtak: Som referent valgt Sverre Hagen

Alle tilstedeværende andelseiere undertegner protokollen

c) Godkjenning av de  stemmeberettige

Vedtak: Alle tilstedeværende er godkjent og har stemmerett.

d) Godkjenning av  innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 2/19 Regnskap 2018

Vedtak: Godkjent

Revisjonsberetning referert og tatt  til etterretning.

Sak  3/19 Budsjett 2019
Vedtak: Godkjent

Sak4/ 19 Ansvarsfrihet for styret

Vedtak Styret innvilges ansvarsfrihet

Sak 5/ 19 Valg
Varamedlemmene er på valg

Vedtak: Som varamedlem velges Hilde Johanne Dybwad, 1  år
Som varamedlem velges Frid Annie Helgesen 1  år

Som varamedlem velges Solveig Neverhaug Rubbås 1  år

Representant til  ISBBL’s  generalforsamling valgt:

-  Henry Olsen

-  Anne Marie Strømhaug som vararepresentant



'

Sak 6/ 19

Sak  7/19

Vedtak:

Godtgjørelse  til styret

Styreleder honoreres med kr  9 000,-
Styremedlemmer godtgjøres med kr  3  000,-
Varamedlemer med kr  750,-

Endring av  vedtekter § 6  styret
Endring og nytt punkt §6 ble referert sammen med styrets innstiIJing.

Endring tatt  til etterretning

Alle vedtakene i generalforsamlingen var enstemmig

Protokollen opplest ved møtets slutt.

Møtet slutt k1



VEDTEKTER  F 0R  BUVEIEN BORETTSLAG

Vedtatt På sliftelsesmrget- E137; 19.2993, sist endret den 2301.291?

§ 1  Navn.  lagsform, formål,  forretningskontor

Buveien Borettslag er et  andelslag som har  til formål å  skaffe andelseierne  bolig ved  å
erverve  eller  forestå oppføring av boligbygg og leie  m  boliger i  slike bygg til
andelseieme.

Laget har dessuten  til formål  å  erverve  eller  forestå oppføring av andre bygg enn
boligbygg (herunder garasje) når det  skal  brukes  til felles formål  for audelseieme, eller
når  utleie  av  lokalene i slike bygg skal  skje  i  sammenheng med  lagets  øvrige
virksomhet.

Videre har  laget til formål  å delta i, organisere og forvalte andre  tiltak  som har
sammenheng med andelseiernes bointeresse.

F  orremingskontor er  i  Fauske kommune.

Borettslaget er  tilknyttet  Indre  Salten Boligbyggelag  som er forretningsfører.

§ 2  Andeler  -  Ansvar.

Andelene  skal  være på ett hundre kroner.
Andelseier har ikke personlig ansvar for  lagets  forpliktelser.

§  3  Andelseier

Fauske kommune kan stå som eier av  inntil  30% av andelene. For øvrig kan bare
enkeltpersoner (fysiske personer  )  være andelseiere  i  borettslaget Ingen kan eie mer enn
e11 andel. Likevel kan  boligbyggelaget  tegne 0g eie andeler  i  samsvar med §  S  i  lov om
boretmlag.

Bare de som på grunn av  fimksjonshsmufing, fimksjonsnedsettelse  eller sykdom, og som
utpekes av Fauske kommune kan være andelseier. Denne tildelingsretten  skal  Fauske
kommune ha i  minimum  20 år.

Bare psykisk utviklingshemmede utpekt av Fauske komnmne kan være andelseier.

Enhver andelseier  skal  få utlevert et eksemplar av vedtektene og andelsbevis.



§  4 Overføring av andel.

Når en andelseier dør eller på annen måte flytter ut, skal andelen med tilhørende
borettsinnskudd overdras til en person som  F  auske  kommune  peker ut. Det kan ikke
skje overdragelse ved arv eller på annen måte til familiemedlemmer eller andre, bortsett
fi-a .enlevende livsledsager som benytter leiligheten til felles bolig sammen med
andelseieren da denne døde.

Overdragelsesprisen fastsettes endelig av Fauske  kommune  med utgangsprmkt i
opprinnelig innskudd justert med basis  i  konsumprisindeksen og korrigert for
påkostninger og slitasje.

§  5. Godkjenning av ny andelseier.

Den som har ervervet en andel, må  godkjennes av styret for a1 ervervet skal bli gyldig
overfor laget.

Styret kan nekte godkjenning dersom  ervervet vil være i strid med  § 3  i  disse
vedtektene, jfr § 13  i  lov om borettslag.

Styret skal  også  nekte godkjenning dersom  overdragelsen er i strid  med  bestemmelser
om  overdragelsesprisen, husstandens størrelse eller liknende forhold  som  måtte være
fastsatt eller godkjent av den offentlige kredittinstitusjon  som  har gitt laget lån. Videre
kan styret nekte godkjenning når det ellers er saklig grunn til det.

Nekter styret  å  godkjenne erververen  som  andelseier, skal det gi ham og overdrageren
skrifilig melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden  om  godkj enning.
I  meldingen skal gis opplysninger  om  grunnen til avslaget og at dette er endelig dersom
søksmål  ikke er reist innen 30 dager etter at meldingen er  mottatt.

Har styret ikke innen fi-isten gitt melding med opplysning som  nevnt i fjerde ledd, er
erververen å anse  som  godkjent. Godkjenning kan trekkes tilbake innen et år  dersom
opplysninger av betydning for godkjerming er uriktig eller holdt tilbake, og erververen
har eller burde hatt kjennskap til dette.

§ 6. Styret.

Laget skal ha et styre  som  består av en leder og med 2-4 andre medlemmer med like mange
varamedlemmer.

Funksjonstiden for leder og øvrige styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for 1  år.
Styremedlem kan velges på  nytt.



Indre Salten Boligbyggelaget har rett til å  oppnevne ett styremedlem med vara. Ellers velger
generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se §  8, annet ledd i  Lov om
borettslag. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte varaleder og
sekretær.

§  7. Styrets vedtak.

Styret kan treffe vedtak når minst 2  -  3  medlemer er tilstede og minst  2 -3  stemmer
for vedtaket.

Styret kan ikke uten genermorsamlingen med minst to tredj edeler av de avgitte stemmer
har samtykket:

1. Ombygge, påbygge eller  rive  de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe
fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen på tomten.

2. Gjennomføre tiltak  i samsvar  med de formål som er nevnt  i §  I, tredje ledd når
tiltaket fører med seg økonomisk  ansvar  eller utlegg på mer enn  5  prosent av den
årlige husleien.

§  8. Firmategning.

Lederen (varalederen) og et styremedlem i  fellesskap tegner lagets  firma.

Styret kan gi prokura.

§ 9. Generalforsamlingen.

Den øverste myndighet  i  borettslaget utøves av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30  juni.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller boligbyggelaget finner det
nødvendig. Likeså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller  minst  en
tiendedel, dog minst tre, av andelseierne skrifilig krever det, 0g samtidig oppgir  hvilke
saker som ønskes behandlet.

Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på  minst
8, høyst  20 dager. Det skal dessuten gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
Ekstraordinær generalforsamling kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med
kortere frist som dog skal Være minst  3  dager.



Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal

nevnes  i  innkallingen når det settes frem krav om det senest åtte uker før

generalforsamlingen.

Skal et forslag kunne behandles som etter lov om borettslag skal ha minst to tredjedels

flertall, må hovedinnholdet være nevnt  i  innkallingen.

§  10.  Saker  som skal behandles på  generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen  skal  disse sakene behandles:

l. Konstituering.

2. Årsmelding fra styret.
.  Årsoppgjøret, og i denne  sammenhengen spørsmål om anvendelse av overskudd eller

delddng av tap.
4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, jfr vedtektene  §  6.

5. Eventuell godtgjørelse til styret.

6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

&»

§  11. Møteledelse og avstemning.

Generalforsamlingen ledes av lederen i styret.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, jfr §§ 7  og 13, avgjøres alle saker

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møteledcrens

stemme utslaget. Har noen  ikke  stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved

loddtrekning.

§ 12.  Revisor.

Borettslagets revisor skal være den som til enhver tid er valgt til revisor i

boligbyggelaget.

§ 13.  Endringer  av vedtektene

Endringer  i  borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst

to txedjedelers flertall av de avgitte stemmer.

Endringer i vedtektene er ikke gyldige  uten  samtykke fra Fauske kommune.

Endringer av vedtekter skal forelegges Husbanken så lenge det påhviler

husbanklån/tilskudd på eiendommen som eies av Buveien borettslag.



§ 14. Forholdet til borettslovene.

For så vidt ikke annet følger av  disse  vedtekter gjelder reglene i Lov om Borettslag av 4
februar  1960, jfr Lov om Boligbyggelag av samme  dato.



Ordinær generalforsamling i  Helsetunet Borettslag tirsdag 23. april  2019  kl  14.00
på  stua  i 1. etg

Til  stede: &  andelseiere representert og styreleder  Sverre Hagen  og FinnUtheim

Fra  ISBBL:

Sak 1/ 19 Konstituering

a) Valg av  møteleder
Vedtak: Til møteleder  valgt Sverre Hagen

b) Valg av  referent  og en til to  andelseiere  til  å  undertegne protokoll
Vedtak: Som referent  valgt Sverre Hagen

Til underskrift av protokoll  valgt:
- cwwv  Suorho

'  W  [Can'S‘l‘Wb

c) Godkjenning av de  stemmeberettigete
Vedtak: Alle tilstedeværende er godkjent og har stemmerett.

d) Godkjenning av  innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 2/ 19 Regnskap 2018
Vedtak: Godkjent

Revisjonsberetning referert og tatt  til etterretning.

Sak 3/ 19 Budsjett  2019
Vedtak: Godkjent

Sak4/ 19 Ansvarsfrihet  for styret
Vedtak Styret innvilges  ansvarsfrihet

Sak 5/ 19 Valg
Av  nåværende styre er følgende på valg
Styremedlem  Rakel Marie  Fossmo
Styremedlem Finn Utheim
Varamedlemmer  velges  for  1  år

Vedtak: Som styremedlem  Rakel Marie  Fossmo  2  år
Som styremedlem Finn Utheim 2  år .
Som  varamedlem ' 1år WM Sverm 0
Som varamedlem Ingebjørg J.  Lind 1år
Som  varamedlem  Kåre Nylund 1 år



Sak  6/19

Vedtak:

Sak  7/19

Vedtak:

Sak  8/19

Vedtak

Sak  9/19

Vedtak:

Representant til ISBBL’s generalforsamling valgt:
-  Sverre Hagen
-  Finn Utheim som vararepresentant

Godtgjørelse til styret
Styreleder honoreres med kr 28  000,-
Styremedlemmer kr  3  500,—
Varamedlemmer med kr  750,-

Trådløst internett
Tatt til orientering.

Innkommende saker
Tatt  til orientering

Endring av vedtekter §  6 styret
Endring og nytt punkt §6 ble referert sammen med styrets innstilling.

Endring tatt  til etterretning

Alle vedtakene igeneralforsamlingen var enstemmig

Protokollen opplest ved møtets slutt.

Møtet slutt k1 IL! 52



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/525     
 Arkiv sakID.: 20/78 Saksbehandler: Marlen Rendall Berg 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
017/20 Formannskap 28.01.2020 

 
 
Oppnevning av utvalg for medarbeidersamtale med rådmannen 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Formannskapet oppnevner følgende tre personer til et utvalg som årlig skal gjennomføre 
medarbeidersamtale med rådmann: 

1. … 
2. … 
3. … 

 
 

 
Sammendrag: 
I henhold til inngått lederavtale § 1.3 skal et utvalg bestående av 3 personer, oppnevnt av 
formannskapet, årlig gjennomføre en medarbeidersamtale med rådmannen. 
 
Utvalget skal, på vegne av formannskapet, evaluere hvordan rådmannen fungerer som kommunens 
øverste administrative leder og de resultater som oppnås. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/1005     
 Arkiv sakID.: 19/1445 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
018/20 Formannskap 28.01.2020 
 Kommunestyre  

 
 
Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· …………………………… 
 

 
Vedlegg: 
21.01.2020 K38-19 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2019 1431427 
 
Sammendrag: 
Geir Mosti ble i K-sak 38/19 valgt som varamedlem til styret i Fauna KF. I K-sak 50/19 ble han valgt som 
1. varamedlem til kontrollutvalget. Etter kommuneloven § 23-1 kan han ikke være medlem eller 
varamedlem i kontrollutvalget og samtidig medlem eller varamedlem av styret i et selskap som 
kommunen har eierinteresser i. 
 
Det bes om at Geir Mosti gis fritak fra sitt verv som varamedlem til styret i Fauna KF og det velges nytt 
varamedlem.  
 
I junimøtet vil valg av nestleder, et styremedlem og 2 varamedlemmer i Fauna KF, komme opp til 
behandling. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 

038/19 Kommunestyre 13.06.2019 

 
 

Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2019 
 
 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 

· Leder: Ståle Indregård  
· Styremedlem: Ann Mari Zahl  
· Styremedlem: Odd Emil Ingebrigtsen 

 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 

· Geir Mosti 
· Hilde Dypaune 

 
Valgkomite ved oppnevning av medlemmer til styre i Fauna KF: 

· Ordfører 
· Varaordfører 
· Opposisjonsleder 

 
 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
Behandling: 

Valgkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 038/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 

· Leder: Ståle Indregård  
· Styremedlem: Ann Mari Zahl  
· Styremedlem: Odd Emil Ingebrigtsen 

 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 

· Geir Mosti 
· Hilde Dypaune 

 



Valgkomite ved oppnevning av medlemmer til styre i Fauna KF: 
· Ordfører 
· Varaordfører 
· Opposisjonsleder 

 
Vedlegg: 

09.08.2017 K-sak 63/17 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2017 1352977 

22.06.2018 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018 1382957 

 

Sammendrag: 
Følgende personer har sittet i Fauna KFs styre 2 år og er nå på valg: 
 
Leder :                              Ståle Indregård 
Styremedlem:                   Odd Emil Ingebriktsen 
Styremedlem:                    Hanne Løkås Veigård 
 
Varamedlemmer:           Geir Mosti og Ann Mari Zahl  
 
 
I følge kommunestyresk 39/15 skal kommunestyret oppnevne styret og leder/nestleder. Styret skal 
velges for 2 år, mens varamedlemmer velges for 1 år. 
 
Nestleder Geir Wenberg og styremedlem Kathrine Moan Larsen er ikke på valg. 
 
Valgkomiteen, bestående av ordfører, varaordfører og Ronny Borge,  har forespurt alle og fremmer 
forslag til vedtak til kommunestyret. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 30.10.2019 avslås. Det er ikke 
avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Vedlegg: 
04.11.2019 Søknad om økonomisk støtte for driftsåret 2020 1425528 

04.11.2019 Tentativt budsjett og Driftsrute 1425529 
 
Sammendrag: 
Det er kommet inn 1 søknad om støtte i løpet av 4. kvartal 2019. Det er et tiltak med stort engasjement. 
 
Rådmannen har vurdert søknaden, men har ikke funnet å kunne prioritere den og anbefaler at  
formannskapet avslår søknaden. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Saksopplysninger: 
 
Søker: Formål: Evt. beløp 
Jusshjelpa i Nord-
Norge 

Ber om driftsstøtte for driftsåret 2020. Jusshjelpa i 
Nord-Norge er et gratis tilbud om juridisk hjelp til 
befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark. 
Jusshjelpa i Nord-Norge fikk for driftsåret 2019 tildelt 
kr. 2000,- av Fauske kommune. Disse midlene bidro til 
at de kunne gjennomføre 2 saksinntaksturer til 
kommunen i 2019. I løpet av 2018 mottok Jusshjelpa 
8 saker fra Fauske kommune. 

Kr. 2.000,- 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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lN O RD—N  ORG  E

Fauske kommune

Postboks 93

8201  Fauske

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.10.2019

SØKNAD  OM  ØKONOMISK STØTTE

Vi vil først få takke så mye for støtten vi fikk for driftsåret 2019.

Jusshjelpa i Nord—Norge har i over 30 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i

Nordland, Troms og Finnmark. Vår målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge.

Fauske kommune

Jusshjelpa i Nord-Norge fikk for driftsåret 2019 tildelt kr 2 000,- av Fauske kommune. Disse

midlene har bidratt til at vi kan gjennomføre 2 saksinntaksturer til kommunen i 2019.

Fra Fauske kommune mottok vi  8  saker i løpet av 2018. Vi håper at deres kommune ønsker  å
bidra til at vi kan besøke dere også neste år. Derfor vil vi søke om økonomisk støtte, som kan

være med på  å  finansiere vår oppsøkende virksomhet blant annet i deres nærområde.

Vi tillater oss derfor  å  søke om kr 2 000,- i støtte fra dere også for driftsåret 2020.

J usshjelpa i Nord-Norge i kommunens økonomiplan

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en stabil tjeneste.

Derfor ber vi også om at dere vurderer muligheten for  å  la oss inngå i økonomiplanen til

Fauske kommune. Vår virksomhet vil med det kunne planlegges i et lengre perspektiv og

innenfor mer stabile rammer.

Om Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge har skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til dem som har størst
behov for det. Behovet for rettshjelp er større enn det offentlige tilbudet klarer  å  dekke. Mange

mennesker har av geografiske, økonomiske, sosiale eller andre årsaker ikke tilgang til nødvendig

juridisk bistand. I praksis er disse avskåret fra  å  ivareta sine rettigheter. Jusshjelpa i Nord-Norge er

et av fire studentrettshjelpstiltak i landet.  I  Nord—Norge er vi det eneste.

Vår virksomhet fordeler seg mellom å tilby bistand i enkeltsaker, oppsøkende virksomhet,

foredrag, rettsinformasjon og annen type prosjektbasert arbeid, herunder også noe rettspolitisk

innsats. Vi skriver innimellom høringsuttalelser, gjennomfører undersøkelser med videre.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) 77 64 45 59

Jusshjelpa i Nord—Norge Terminalgata 38

UiT Norges arktiske universitet 9019  TROMSØ

Breivika senter E-post: postæjusshjelpauirno

9037  TROMSØ Org.nr.: 989 974 645 Internett: jusshjelpano



Jusshjelpa er på mange måter et selvstendig tiltak, men har en viktig administrativ og faglig

tilknytning til Detjuridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Medarbeiderne ved

Jusshjelpa i Nord-Norge er i hovedsak studenter ved Detjuridiske fakultet. De nedlegger en

betydelig andel frivillig arbeid, i perioder over det dobbelte av lønnet stillingsprosent.

I  2018 hadde vi 47 uker med full drift, og behandlet til sammen 1204 saker.

For ytterligere informasjon om vårt tiltak vises det til vår hjemmeside wufusxh'el Ta.no, her

finnes også vår årsrapport for 2018: 1m is://'u.xxli'cl a.no/w -conlem/u ,loadx/20l9/07/Arxi'a 7 orl-

2018.pdl'

Hvorfor støtte J usshjelpa i Nord-Norge?

Jusshjelpa i Nord-Norge yter bistand i saker som er av stor velferdsmessig betydning for

klientene. Det vil si at vi primært bistår dem som ikke har økonomiske ressurser til å

engasjere advokat eller som faller utenfor offentlige eller andre rettshjelpsordninger.

Jusshjelpajobber i stor grad forebyggende ved å spre rettsinformasjon og holde foredrag.

Dette fordi vi ønsker kunnskap og gode løsninger på lavest mulig nivå, for å forhindre videre

rettergang. Det er en effektiv måte å spare både den enkelte part og samfunnet på.

Vår oppsøkende virksomhet er ressurskrevende, både når det gjelder reisekostnader, tidsbruk

og annonsering av turene. Denne aktiviteten er likevel helt essensiell, fordi den bidrar til en

tilgjengeliggjøring og senker terskelen for å kontakte oss. Det er spesielt viktig for de mest

sårbare klientene at vi kommer dit de er.

Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av Justis- og beredskapsdepartementet, gjennom

årlige bevilgninger. Den årlige driftsstøtten fra departementet er viktig for oss, men den alene

er ikke nok for å opprettholde drifta. Vi er helt avhengig av andre bidragsytere. Støtten vi

jevnlig har fått fra kommuner, fylkeskommuner, Detjuridiske fakultet og Norges arktiske

studentsamskipnad ved UiT Norges arktiske universitet har også vært helt nødvendig for oss.

Vi holder driftskostnader på et minimum, slik at støtten vi får i størst mulig utstrekning

kommer våre målgrupper til gode.

For flere detaljerer om finansieringen se årsrapport side 38 flg.

Søknadsbeløp
Gjennom økonomisk støtte fra Fauske kommune kan vi fortsette med å ta ansvar for at de

mest sårbare i samfunnet får mulighet til å ivareta sine rettigheter. Vi håper at Fauske

kommune vil anerkjenne den innsatsen Jusshjelpa i Nord-Norge gjør for landsdelens

befolkning.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) 77 64 45 59

Jusshjelpa i Nord—Norgc Tcrminalgala 38

L'iT Norges Arktiske Universitet 9019  TROMSØ

Breivika senter E-post: posl@jusshjclpa.uil.no

9037  TROMSØ Org.nr.: 989 974 645 Internett: jusshjelpano
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Jusshjelpa i Nord-Norge  søker  Fauske kommune  om et tilskudd på kr  2 000,-.

Hvis dere innvilger vår søknad, kan  støtten  innbetales på  kontonr. 7694.05.18691  og merkes
«A  vdeling 360390, prosjekt A48009».

Dersom dere  ønsker  ytterligere opplysninger, ønsker  vi velkommen til å ta  kontakt  med daglig

leder per telefon 776  20770  eller via e-post  lcdcI 'ussh'cl muiLno.

Vi takker for a1  dere  vurderer vår søknad, og håper på et positivt svar.

Med vennlig hilsen

‘ X..  '  ',c (Åigk K4};

J— Erin Wilhelmsen

daglig leder

Jusshjelpa i Nord-Norge

Vedlegg

]) Driftsrute for  2020

2) Tentativl  budsjett  for  2020

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  (+47)  77 64 45 59

Jusshjelpa  i Nord-Norgc Tcrminalgata 38

UiT Norges  Arktiskc  Universitet 9019  TROMSØ

Breivika  senter E-posl:  p051@‘jusshjclpuuiLno
9037  TROMSØ Org.nr.:  989 974 645 Internett:  jusshjclpann
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Tentativt budsjett  for  Jusshjelpa  i Nord-Norge  2020

(ikke vedtatt)
INNTEKTER

Justis— og beredskapsdepartementet

Det juridiske fakultet

Kommunner og fylker

Norges  arktiske studentsamskipnad

Klientkonto  (saldo)

Andre tilfeldige inntekter  (Grasrotandel  o.l.)

Bergesenstiftelsen

Inntekter totalt

Lønn:  faste, engasjerte, vikarer, feriepenger, forsikring, avgifter  m.m.

Styrehonorar

Inventar

IT- og AV utstyr

Telefon og telefaks, kjøp

Kontorrekvisita

Forsikringskostnader

Trykningsutgifter

Bøker generelt

Avis-abonnement

Kunngjøring, oppsøkende virksomhet

Kunngjøring, annet

Profileringsartikler

Tjenestereiser, oppsøkende virksomhet (utgifter, diett)

Tjenestereiser,  annet  (utgifter, diett)

Kurs og seminar, egne  ansatte  (deltakeravgift,  arrangement)

Annen kontorkostnad (porto, nettside/domene, sms—tjeneste  o.l.)

Advisor, drift  av saksinntaksside, nettside m.m.

Velferdstilskudd  (gaver,  premier, rekvisitter/pynt, velkomstfest  nyansatte o.l.)

Bevertning ved interne  møter  (felleslunsj, prosjektpizza, styremøte  o.l.)

Andre personalkostnader (kaffe/kaffefilter, julebord, sommerfest  o.l.)

Gaver til eksterne

Bevertning for øvrig (ved  eksterne  deltakere)

Utgifter totalt

Resultat

-2 800 000

-200  000

-300  000

-215  000

-10  000

-100  000

-3 625 000

3  050 000

41 000

50  000

10  000

2  000

8  000

14 000

14 000

8  000

15 000

30  000

10  000

15 000

135 000

60  000

120  000

30  000

110  000

30  000

40  000

20  000

5  000

3  000

3 820  000

195 000
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Driftsrute  for  Jusshjelpa  i  Nord-Norge  for driftsåret  2020

VÅREN  2020

Januar Februar Mars April Mai

4 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 4 uker drift

Oppstart drift: Påskestengt i Siste driftsdag:

Mandag 06.01.20 uke 15. fredag 29.05.20

Oppstart nye:

mandag 13.01.20

Uke 2, 3, 4, 5 Uke 6, 7, 8, 9  Uke10,11,12,13 Uke14, 16,17, 18 Uke 19, 20, 21, 22

J usshjelpa  i  Nord-Norge legger opp til 20 uker ordinær drift våren 2020.

SOMMERDRIFT  2020

Juni og juli August

8 uker drift Stengt i  uke 31 og 32

Sommerggppa: 02.06.20 — 24.07.20 Stengt f.o.m. 25.07.20 t.o.m. 09.08.20

Uke 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30

Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdrift i 8 uker sommeren 2020.

HØST  2020

August September Oktober November Desember

3 uker drift 5  uker drift 4 uker drift 4 uker drift 2  uker drift

Oppstart drift: Siste driftsdag:

mandag 10.08.20 fredag 11.12.20

Oppstart nye:

mandag 17.08.20

Uke 33, 34, 35 Uke 36, 37, 38, Uke 41, 42, 43, Uke 45, 46, 47, Uke 49 og 50

39, 40 44 48

Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 18 uker ordinær drift høsten 2020.

Totalt legger Jusshjelpa  til 46  ukers  drift i 2020.
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