
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 05.02.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orientering om regionrådets virksomhet v/daglig leder Kjersti Bye Pedersen 
Orientering om Helse- og miljøtilsyn Salten IKS v/daglig leder Katalin Nagy 
Presentasjon av arbeid - Urban Trigger 
Orientering om Kobberløpet. 
 
 
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 Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av 
styremedlemmer 

 

009/20 Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020  
010/20 Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF  
011/20 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 

112/19 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 
 

012/20 Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorg  
013/20 Trafikksikker kommune  
014/20 Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske 

nettverk 
 

015/20 Søknad om fritak fra vervet som meddommer til Salten 
Tingrett - Marlen Rendall Berg 

 

 
 
Fauske, 29.01.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
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Sak nr.   Dato 
001/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
13.12.2019 Protokoll - Kommunestyre - 12.12.2019 1429174 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 
 
Møtedato: 12.12.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 6/2019 Til kl. 16:50 Møtested: Administrasjonsbygget, 

kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Kathrine Moan Larsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Vegard Setså FL 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Stian Stenberg FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Marianne Tverå H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Audun Dahl SP 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Amalie Moan Larsen FL 
Tor-William B. Paasche SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Frank Raimond Zahl 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Mariann Monsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
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Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Marlen Rendall Berg og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 

Merknader til innkalling: 
Kommunalsjef Trond Heimtun orienterte om hvorfor sak "Etablering av Blålysbygg og utvikling 
av næringsareal Terminalveg øst" ikke kom til behandling i dette møtet. 

Innkalllingen ble enstemmig godkjent. 

Merknader til dagsorden: 

·  Ordfører: 
1. Prosjektleder Kennth Svendsen kommer og viser film "Bru til bru". 
2. Taletid budsjett - Hovedinnlegg får den tiden de trenger, ellers 3 minutter. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Prosjektleder Kenneth Svendsen orienterte om status i prosjektet og viste film. 

Møtet ble avsluttet med allsang av Nordnorsk julesalme. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 13.12.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
107/19 Godkjenning av møtebok  
108/19 Referatsaker i perioden  
109/19 Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 

2020 
 

110/19 Nytt godtgjørelsesreglement  
111/19 Betalingsregulativ 2020  
112/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023  
113/19 Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk 

av snøskuter i Fauske kommune 
 

114/19 103/11 og 104/650 - Fauske kommune - Søknad om 
deling/justering av grunneiendom til ISE Fjernvarme 

 

115/19 103/11 Salg av næringstomt på Søbbesva  
116/19 Bosetting av flyktninger i Fauske kommune  
117/19 Detaljregulering for Leivset - Saltbakken  
118/19 Høring - NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk - 

Høringsuttalelse fra Fauske kommune 
 

119/19 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 
101/19 - Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - 
Ingelin Noresjø 
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107/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 107/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
 
 
108/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 108/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
109/19: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
 

 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 109/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2020: 
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110/19: Nytt godtgjørelsesreglement 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 
Innstilling til kommunestyret: 
Fremmer forslag på å trekke 7 % på alle godtgjørelser. 
 
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. 
 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet følgende forslag på vegne av FRP, H, KRF og SP: 
Vedlagte forslag til nytt godtgjørelsesreglement godkjennes. 

1. Dvs. at ordførers godgjørelse fastsettes til 93 % av den til enhver tid gjeldende 
godtgjørelse for stortingsrepresentant. 
Varaordførers årlige godtgjørelse på kr. 115.708,- utgår. 
Sats for frikjøp: Godgjørelse som avlønning av kommunalsjef utgår, satsen 
fastsettes til kr. 3.000,- pr. dag. 
Telefongodtgjørelse for Leder hovedutvalg/gruppeleder endres fra kr. 700,- til  kr. 
400,- pr måned 

1. Øvrige godtgjørelses-satser nedreguleres med 7 % 
 

1. Andre endringer i henhold til vedlegg.  
 

1. Dette vil gi en besparelse på ca. kr. 590.000,- 
§ 1  Formål 

Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar 
sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de 
folkevalgte representantene, gi en erstatning for tap av arbeidsinntekt samt dekke de 
reelle utgifter forbundet med ombuds- og eller tillitsvervet.  

 
 
§ 2  Omfang  
2.1 Folkevalgte som omfattes av reglementet 

Regulativet gjelder for kommunestyrets og formannskapets medlemmer og for samtlige 
kommunale ombudsvalgte – valgt av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og 
andre kommunale organ. 
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2.2 Pensjon 
Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 
minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 
arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. Jfr. 
Kommunestyrevedtak 8/14. 

 
2.3 Forsikringer 

Ordfører og varaordfører har gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring etter 
Hovedtariffens bestemmelser.  

 
2.4  Sykepenger 

Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et sykefravær. 
Jfr. Kommunestyrevedtak 195/16. 

 
 
§ 3  Godtgjørelse for verv og møter som omfattes av reglementet 
 
3.1 Ordfører 

Ordfører har sitt verv på heltid. Ordførerens årlige godtgjørelse er lik 93 % av den til 
enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentant. Godtgjørelsen gjelder for 
tjenestegjøring i alle kommunale verv. Ved fratredelse etter endt valgperiode skal 
ordfører utbetales etterlønn i 3 måneder, dette forutsatt at ordføreren ikke går tilbake til 
lønnet arbeid i perioden. 

 
3.2 Varaordfører 

Varaordføreres godtgjørelse settes til 30 % av ordførerens godtgjørelse. I tillegg gis 
varaordfører godgjørelse i henhold til dette reglement. 
Ved ordførers fravær av minst en ukes sammenhengende varighet tilstås fungerende 
ordfører samme godtgjøring som ordfører. 

 
 
3.3 Møtegodtgjørelse 
 

Møtegodtgjørelse pr. møte gis for gjennomføring av møte i det aktuelle organet. Inkludert 
i møtegodtgjørelsen pr. møte omfattes lesing av saksdokumenter og deltakelse i 
gruppemøter, befaringer, folkemøter og andre aktiviteter som er relevant bakgrunnsstoff 
for å ta stilling til de saker som behandles i møtet. Ved møter som faller på samme dag 
gis én møtegodtgjørelse. 

 
Kommunestyret……………..  kr. pr. møte – Se vedlegg 

 Formannskapet……………… kr. pr. møte – Se vedlegg  
 Utvalg for Helse og omsorg… kr. pr. møte – Se vedlegg  
 Utvalg for Oppvekst og kultur… kr. pr. møte – Se vedlegg  

 
 Utvalg for Plan og utvikling… kr. pr. møte – Se vedlegg  

Kontrollutvalg………….  kr. pr. møte – Se vedlegg  
 Øvrige utvalg/komiteer 
 og adhoc utvalg……………..  kr. pr. møte – Se vedlegg  
 

Leder i utvalg/komiteer og adhoc utvalg, valgt av formannskap, kommunestyre eller 
hovedutvalg og utvalg oppnevnt etter særlov, gis en forhøyet godtgjørelse med kr. 200,- 
pr møte.. 
Øvrige møter skal spesifiseres. 
 

3.4 Formannskapsgodtgjørelse 
 1. Formannskapets faste medlemmer …………….  kr. pr. år – Se vedlegg 
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3.5 Fast gGodtgjørelse leder av hovedutvalg, nemnder og råd 
 1. Leder hovedutvalg/kontrollutvalg……………..  kr. pr. år – Se vedlegg 
 2. Leder eldreråd/Kommunalt råd for likestilling av  
 funksjonshemmede………………………………  kr. pr. år – Se vedlegg 

 
Ved fravær fra mer enn 50 % av det antall møter utvalget har i løpet av årsperioden 
halveres den faste godtgjørelsen, og ved forfall til samtlige møter bortfaller hele 
fastgodtgjørelsen. 
 
Har leder av hovedutvalg, kontrollutvalget, nemnder og råd forfall, leder nestlederen 
møtet. Nestleder tilstås i disse tilfeller dobbel møtegodtgjørelse.  

 
3.6 Fast gGodtgjørelse gruppeledere   
 1. Gruppeledere……………………………………. kr. pr. år – Se vedlegg 
 

I tillegg til ledergodtgjørelsen betales møtegodtgjørelse (jfr. § 3), og eventuelt tapt 
arbeidsfortjeneste (jfr. § 4.) 

 
 

Et medlem av formannskapet, leder av hovedutvalg, leder av nemnder og råd, kan være 
fraværende til og med 4 møter i kalenderåret uten reduksjon i den årlige faste 
godtgjørelsen etter pkt. 3.4 og pkt. 3.5. Fravær utover 4 møter i kalenderåret reduseres 
den faste godtgjørelse med 5 % for det 5. møtet og med 5 % for hvert møte deretter. 
Formannskapets varamedlemmer mottar 5 % av årsgodtgjørelse fra og med deltakelse i 
det 5. møte i kalenderåret. 

 
 
§ 4  Tapt arbeidsfortjeneste   
 

4.1 Kommunale ombud får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter vedtatte regler som pt. 
utgjør: 

 
 a. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste. 
 b. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste settes til kr. 1.000,- pr. dag  
   Ulegitimert tapt inntekt defineres i denne sammenheng som tapt inntekt 
som    ikke kan legitimeres fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Slike tap må i 
tilstrekkelig    grad sannsynliggjøres. Dette gjelder også folkevalgte som 
er studenter,     pensjonister eller hjemmeværende.    
     
  

4.2. a. Utgifter til barnepass, pass av syke og eldre, landbruksvikar og lignende   
  dekkes etter legitimasjon.  

b. Ulegitimert barnepass, pass av syke og eldre, dekkes med kr. 50,- pr. 
stedfortredertime. 

 
§ 5 Kostgodtgjørelse og nattillegg 
 

5.1 Det tilstås kostgodtgjørelse og nattillegg etter kommunens reiseregulativ for 
reiser utenom kommunens grenser. 
 
5.2 Det tilstås ikke kostgodtgjørelse i forbindelse med møter innenfor kommunens 
grenser. I stedet for kostgodtgjørelse legges det opp til en enkel servering i forbindelse 
med møtet. 
 
 
§ 6   Skyssgodtgjørelse 
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6.1 Skyssgodtgjørelse til møter og lignende innenfor kommunens grenser godtgjøres 
i henhold til kommunens reiseregulativ. 
 Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig utstrekning samordnes. 
 For kommunale ombud som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser, tilstås 
dekning av reise på billigste måte. 
 
6.2 For kommunale ombud som deltar i møter og lignende utenfor kommunens 
grenser, dekkes reiseutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ.  
 Det skal ta hensyn til alle utgifter forbundet med reiser og en effektiv avvikling av vervet. 
 
 
 
§ 7   Telefongodtgjørelse/ IT-godtgjørelse 
 
7.1 Telefongodtgjørelse/IT-godtgjørelse gis til følgende kommunale ombud: 
 Ordfører………………………….   Fri mobiltelefon 
 Varaordfører……………………..    Fri mobiltelefon 
 Leder hovedutvalg……………….   Kr. 700 400,- pr. måned 
 Gruppeleder ……………………..   Kr. 700 400,- pr. måned  
Formannskapsmedlemmer……….   Kr. 200,- pr. måned 
 
7.2  Dersom en person innehar flere av de i pkt. 7.1 nevnte ombud, gis 
telefongodtgjørelse kun etter den funksjon som gir høyest godtgjørelse. 
 
7.3 Formannskapet avgjør om andre kommunale ombudsvalgte skal tilstås 
telefongodtgjørelse/IT-godtgjørelse. Det skal særlig legges vekt på hvorvidt tillitsvervet 
medfører vesentlig behov for å ha tilgang til telefon/IT. Godtgjørelsens størrelse 
fastsettes under hensyntagen til de godtgjørelser som fremgår av pt. 7.1. 
 
 
§ 8   Særskilte godtgjørelser 
 
8 .1 Forliksrådets leder gis en fast årlig telefongodtgjørelse på kr. 500,-. 
 
8 .2 Forliksrådets medlemmer godtgjøres for tapt arbeidsfortjeneste i henhold til § 4.1 
og reiseutgifter etter statens satser til møtene. 
 
 
§ 9   Andre bestemmelser 
 

9.1 Frikjøp:  
 

a. Leder av hovedutvalg frikjøpes 2 dager pr. måned og godtgjøres som 
avlønning av kommunalsjef. med kr. 3.000,- pr dag. 
b. Kommunestyregruppene frikjøpes pr. år etter følgende fordeling: 
 

·  hver gruppeleder tildeles 24 frikjøpsdager. I tillegg fordeles til 
gruppelederne        54 dager etter partigruppenes størrelse i 
kommunestyret. 

 
·  I tillegg fordeles 81 dager etter partigruppenes representanttall i 

kommunestyret. 
 
c. Godtgjørelsens størrelse jfr. pkt. a. 
d. Krav om godtgjøring som ordfører finner urimelig i forhold til reglementet 
avgjøres av formannskapet med bindende virkning. 

 



Side 10 
 

9.2 Ordførerens og varaordførerens godtgjørelse i henhold til pkt. 3.1 og 3.2, 
utbetales med 1/12 hver måned. 
 

 
§ 10  Utbetalingsmåte 
 

9.3 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser  og frikjøpsdager utbetales i hovedsak 
kun 1 gang pr. år. Fastgodtgjørelser og frikjøpsdager følger kalenderåret. 
 Frist for innlevering av krav: 15. november 
  MøtegGodtgjørelsenr som ikke blir utbetalt etter hvert møte, gjelder fra 01.11.** - 
31.10.**. Godtgjørelsen utbetales i desember. Krav innlevert etter fristen, utbetales i 
henhold til frister for innlevering av lønningsbilag. 
 
Gruppeleder leverer liste over utbetaling av frikjøpsdager etter § 9 til 
formannskapssekretær innen 15. november. 
 
Møtegodtgjørelser utbetales etter hvert møte. For kommunestyre, formannskap og 
utvalg som er tilknyttet politisk sekreteriat utbetales møtegodtgjørelse etter møtebøker. 
For andre utvalg, styrer og stiftelser utbetales møtegodtgjørelse etter møteprotokoll. 
For utvalg som ikke betjenes av sekretariat skal leder føre oversikt over fremmøte og 
sende denne til formannskapssekretær innen 15. november. 
Den enkelte folkevalgte har selv ansvar for å føre oversikt over at møtegodtgjørelse blir 
utbetalt korrekt. 

 
 Hovedutvalgsledere og gruppeledere kan etter avtale få utbetalt frikjøpsdager, 
fastgodtgjørelse og telefongodtgjørelse hver måned. 
 
 Det kan avtales med ordfører for utbetaling av frikjøpsdager, fastgodtgjørelse og 
telefongodtgjørelse hver måned. 
 
 Dekning av faktiske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste, oppholdsutgifter, 
kostgodtgjørelse/nattillegg utbetales etter hvert som krav blir fremmet. 

 
9.4 Dette godtgjørelsesreglementet gjøres gjeldende fra 01.11.2015. Satsene under 
§ 3.2 til og med § 3.6 reguleres automatisk i henhold til lønnsutvikling i KS området, 
avrundet til nærmeste hele krone.  

 
 
11.  Revidering av reglement 
 

Godtgjørelsesreglementet revideres og vedtas i kommunestyrets møte i juni før 
kommunestyrevalg. 

 
 
12.  Iverksettelse 

Reglementet iverksettes fra 01.01.2020. 
 
Hilde Dybwad (AP) fremmet godtgjørelseskomiteens forslag til vedtak: 
Nytt godtgjørelsesreglement som vist i vedlegg godkjennes. 
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til godtgjørelsesreglement som fremlegges våren 2020. 
 
FL's utsettelsesforslag ble trukket. 
 
Formannskapets innstillig ble enstemmig forkastet. 
AP's forslag fikk 13 (5AP, 4FL, 2R, 2SV) stemmer og ble forkastet. 
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FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 23  (5AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 4 
(4FL) stemmmer. 
 
KOM- 110/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Vedlagte forslag til nytt godtgjørelsesreglement godkjennes. 

1. Dvs. at ordførers godgjørelse fastsettes til 93 % av den til enhver tid gjeldende 
godtgjørelse for stortingsrepresentant. 
Varaordførers årlige godtgjørelse på kr. 115.708,- utgår. 
Sats for frikjøp: Godgjørelse som avlønning av kommunalsjef utgår, satsen 
fastsettes til kr. 3.000,- pr. dag. 
Telefongodtgjørelse for Leder hovedutvalg/gruppeleder endres fra kr. 700,- til  kr. 
400,- pr måned 

1. Øvrige godtgjørelses-satser nedreguleres med 7 % 
 

1. Andre endringer i henhold til vedlegg.  
 

1. Dette vil gi en besparelse på ca. kr. 590.000,- 
§ 1  Formål 

Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar 
sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de 
folkevalgte representantene, gi en erstatning for tap av arbeidsinntekt samt dekke de 
reelle utgifter forbundet med ombuds- og eller tillitsvervet.  

 
 
§ 2  Omfang  
2.1 Folkevalgte som omfattes av reglementet 

Regulativet gjelder for kommunestyrets og formannskapets medlemmer og for samtlige 
kommunale ombudsvalgte – valgt av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og 
andre kommunale organ. 

 
2.2 Pensjon 

Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 
minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 
arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. Jfr. 
Kommunestyrevedtak 8/14. 

 
2.3 Forsikringer 

Ordfører og varaordfører har gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring etter 
Hovedtariffens bestemmelser.  

 
2.4  Sykepenger 

Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et sykefravær. 
Jfr. Kommunestyrevedtak 195/16. 

 
 
§ 3  Godtgjørelse for verv og møter som omfattes av reglementet 
 
3.1 Ordfører 

Ordfører har sitt verv på heltid. Ordførerens årlige godtgjørelse er lik 93 % av den til 
enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentant. Godtgjørelsen gjelder for 
tjenestegjøring i alle kommunale verv. Ved fratredelse etter endt valgperiode skal 
ordfører utbetales etterlønn i 3 måneder, dette forutsatt at ordføreren ikke går tilbake til 
lønnet arbeid i perioden. 

 
3.2 Varaordfører 

Varaordføreres godtgjørelse settes til 30 % av ordførerens godtgjørelse. I tillegg gis 
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varaordfører godgjørelse i henhold til dette reglement. 
Ved ordførers fravær av minst en ukes sammenhengende varighet tilstås fungerende 
ordfører samme godtgjøring som ordfører. 

 
 
3.3 Møtegodtgjørelse 
 

Møtegodtgjørelse pr. møte gis for gjennomføring av møte i det aktuelle organet. Inkludert 
i møtegodtgjørelsen pr. møte omfattes lesing av saksdokumenter og deltakelse i 
gruppemøter, befaringer, folkemøter og andre aktiviteter som er relevant bakgrunnsstoff 
for å ta stilling til de saker som behandles i møtet. Ved møter som faller på samme dag 
gis én møtegodtgjørelse. 

 
Kommunestyret……………..  kr. pr. møte – Se vedlegg 

 Formannskapet……………… kr. pr. møte – Se vedlegg  
 Utvalg for Helse og omsorg… kr. pr. møte – Se vedlegg  
 Utvalg for Oppvekst og kultur… kr. pr. møte – Se vedlegg  

 
 Utvalg for Plan og utvikling… kr. pr. møte – Se vedlegg  

Kontrollutvalg………….  kr. pr. møte – Se vedlegg  
 Øvrige utvalg/komiteer 
 og adhoc utvalg……………..  kr. pr. møte – Se vedlegg  
 

Leder i utvalg/komiteer og adhoc utvalg, valgt av formannskap, kommunestyre eller 
hovedutvalg og utvalg oppnevnt etter særlov, gis en forhøyet godtgjørelse med kr. 200,- 
pr møte.. 
Øvrige møter skal spesifiseres. 
 

3.4 Formannskapsgodtgjørelse 
 1. Formannskapets faste medlemmer …………….  kr. pr. år – Se vedlegg 
 
3.5 Fast gGodtgjørelse leder av hovedutvalg, nemnder og råd 
 1. Leder hovedutvalg/kontrollutvalg……………..  kr. pr. år – Se vedlegg 
 2. Leder eldreråd/Kommunalt råd for likestilling av  
 funksjonshemmede………………………………  kr. pr. år – Se vedlegg 

 
Ved fravær fra mer enn 50 % av det antall møter utvalget har i løpet av årsperioden 
halveres den faste godtgjørelsen, og ved forfall til samtlige møter bortfaller hele 
fastgodtgjørelsen. 
 
Har leder av hovedutvalg, kontrollutvalget, nemnder og råd forfall, leder nestlederen 
møtet. Nestleder tilstås i disse tilfeller dobbel møtegodtgjørelse.  

 
3.6 Fast gGodtgjørelse gruppeledere   
 1. Gruppeledere……………………………………. kr. pr. år – Se vedlegg 
 

I tillegg til ledergodtgjørelsen betales møtegodtgjørelse (jfr. § 3), og eventuelt tapt 
arbeidsfortjeneste (jfr. § 4.) 

 
 

Et medlem av formannskapet, leder av hovedutvalg, leder av nemnder og råd, kan være 
fraværende til og med 4 møter i kalenderåret uten reduksjon i den årlige faste 
godtgjørelsen etter pkt. 3.4 og pkt. 3.5. Fravær utover 4 møter i kalenderåret reduseres 
den faste godtgjørelse med 5 % for det 5. møtet og med 5 % for hvert møte deretter. 
Formannskapets varamedlemmer mottar 5 % av årsgodtgjørelse fra og med deltakelse i 
det 5. møte i kalenderåret. 
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§ 4  Tapt arbeidsfortjeneste   
 

4.1 Kommunale ombud får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter vedtatte regler som pt. 
utgjør: 

 
 a. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste. 
 b. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste settes til kr. 1.000,- pr. dag  
  Ulegitimert tapt inntekt defineres i denne sammenheng som tapt inntekt som 
 ikke kan legitimeres fra arbeidsgiver/   oppdragsgiver. Slike tap må i 
tilstrekkelig grad sannsynliggjøres. Dette gjelder også folkevalgte som er studenter,  
  pensjonister eller hjemmeværende.         
  

4.2.      a. Utgifter til barnepass, pass av syke og eldre, landbruksvikar og lignende 
dekkes etter legitimasjon.  

b. Ulegitimert barnepass, pass av syke og eldre, dekkes med kr. 50,- pr. 
stedfortredertime. 

 
§ 5 Kostgodtgjørelse og nattillegg 
 

5.1 Det tilstås kostgodtgjørelse og nattillegg etter kommunens reiseregulativ for 
reiser utenom kommunens grenser. 
 
5.2 Det tilstås ikke kostgodtgjørelse i forbindelse med møter innenfor kommunens 
grenser. I stedet for kostgodtgjørelse legges det opp til en enkel servering i forbindelse 
med møtet. 
 
 
§ 6   Skyssgodtgjørelse 
 
6.1 Skyssgodtgjørelse til møter og lignende innenfor kommunens grenser godtgjøres 
i henhold til kommunens reiseregulativ. 
 Ved bruk av egen bil skal kjøringen i størst mulig utstrekning samordnes. 
 For kommunale ombud som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser, tilstås 
dekning av reise på billigste måte. 
 
6.2 For kommunale ombud som deltar i møter og lignende utenfor kommunens 
grenser, dekkes reiseutgifter i henhold til kommunens reiseregulativ.  
 Det skal ta hensyn til alle utgifter forbundet med reiser og en effektiv avvikling av vervet. 
 
 
 
§ 7   Telefongodtgjørelse/ IT-godtgjørelse 
 
7.1 Telefongodtgjørelse/IT-godtgjørelse gis til følgende kommunale ombud: 
 Ordfører………………………….   Fri mobiltelefon 
 Varaordfører……………………..    Fri mobiltelefon 
 Leder hovedutvalg……………….   Kr. 700 400,- pr. måned 
 Gruppeleder ……………………..   Kr. 700 400,- pr. måned  
Formannskapsmedlemmer……….   Kr. 200,- pr. måned 
 
7.2  Dersom en person innehar flere av de i pkt. 7.1 nevnte ombud, gis 
telefongodtgjørelse kun etter den funksjon som gir høyest godtgjørelse. 
 
7.3 Formannskapet avgjør om andre kommunale ombudsvalgte skal tilstås 
telefongodtgjørelse/IT-godtgjørelse. Det skal særlig legges vekt på hvorvidt tillitsvervet 
medfører vesentlig behov for å ha tilgang til telefon/IT. Godtgjørelsens størrelse 
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fastsettes under hensyntagen til de godtgjørelser som fremgår av pt. 7.1. 
 
 
§ 8   Særskilte godtgjørelser 
 
8 .1 Forliksrådets leder gis en fast årlig telefongodtgjørelse på kr. 500,-. 
 
8 .2 Forliksrådets medlemmer godtgjøres for tapt arbeidsfortjeneste i henhold til § 4.1 
og reiseutgifter etter statens satser til møtene. 
 
 
§ 9   Andre bestemmelser 
 

9.1 Frikjøp:  
 

a. Leder av hovedutvalg frikjøpes 2 dager pr. måned og godtgjøres som 
avlønning av kommunalsjef. med kr. 3.000,- pr dag. 
b. Kommunestyregruppene frikjøpes pr. år etter følgende fordeling: 
 

·  hver gruppeleder tildeles 24 frikjøpsdager. I tillegg fordeles til 
gruppelederne  54 dager etter partigruppenes størrelse i 
kommunestyret. 

 
·  I tillegg fordeles 81 dager etter partigruppenes representanttall i 

kommunestyret. 
 
c. Godtgjørelsens størrelse jfr. pkt. a. 
d. Krav om godtgjøring som ordfører finner urimelig i forhold til reglementet 
avgjøres av formannskapet med bindende virkning. 

 
9.2 Ordførerens og varaordførerens godtgjørelse i henhold til pkt. 3.1 og 3.2, 
utbetales med 1/12 hver måned. 
 

 
§ 10  Utbetalingsmåte 
 

9.3 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser  og frikjøpsdager utbetales i hovedsak 
kun 1 gang pr. år. Fastgodtgjørelser og frikjøpsdager følger kalenderåret. 
 Frist for innlevering av krav: 15. november 
  MøtegGodtgjørelsenr som ikke blir utbetalt etter hvert møte, gjelder fra 01.11.** - 
31.10.**. Godtgjørelsen utbetales i desember. Krav innlevert etter fristen, utbetales i 
henhold til frister for innlevering av lønningsbilag. 
 
Gruppeleder leverer liste over utbetaling av frikjøpsdager etter § 9 til 
formannskapssekretær innen 15. november. 
 
Møtegodtgjørelser utbetales etter hvert møte. For kommunestyre, formannskap og 
utvalg som er tilknyttet politisk sekreteriat utbetales møtegodtgjørelse etter møtebøker. 
For andre utvalg, styrer og stiftelser utbetales møtegodtgjørelse etter møteprotokoll. 
For utvalg som ikke betjenes av sekretariat skal leder føre oversikt over fremmøte og 
sende denne til formannskapssekretær innen 15. november. 
Den enkelte folkevalgte har selv ansvar for å føre oversikt over at møtegodtgjørelse blir 
utbetalt korrekt. 

 
 Hovedutvalgsledere og gruppeledere kan etter avtale få utbetalt frikjøpsdager, 
fastgodtgjørelse og telefongodtgjørelse hver måned. 
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 Det kan avtales med ordfører for utbetaling av frikjøpsdager, fastgodtgjørelse og 
telefongodtgjørelse hver måned. 
 
 Dekning av faktiske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste, oppholdsutgifter, 
kostgodtgjørelse/nattillegg utbetales etter hvert som krav blir fremmet. 

 
9.4 Dette godtgjørelsesreglementet gjøres gjeldende fra 01.11.2015. Satsene under 
§ 3.2 til og med § 3.6 reguleres automatisk i henhold til lønnsutvikling i KS området, 
avrundet til nærmeste hele krone.  

 
 
11.  Revidering av reglement 
 

Godtgjørelsesreglementet revideres og vedtas i kommunestyrets møte i juni før 
kommunestyrevalg. 

 
 
12.  Iverksettelse 

Reglementet iverksettes fra 01.01.2020. 
 
 
 
111/19: Betalingsregulativ 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune med følgende endring: 
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
 
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: 
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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: 
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo tillegg under pkt 1: 
*Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis 
lokaler i kommunens bygg til sine faste aktiviteter/undervisning. 
 
Rådmannen gjorde oppmerksom på at vår/høst kulturskole var byttet om og vil bli endret. 
Formannskapets innstilling med H's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 111/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune med følgende endringer: 
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
Under pkt. 1 settes inn: *Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og 
unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine faste aktiviteter/undervisning. 
 
 
 
112/19: Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 
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. 
 



Side 17 
 

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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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 
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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 
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 
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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.  
 

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 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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Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen orienterte. 
Fylkesmannen i Nordland ved avdelingsdirektør Egil Johansen og seniorrådgiver Monica 
Antonsen orienterte. 
 



Side 29 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og SP følgende 
endringer og tillegg i forhold til formannskapets innstilling: 
Fauske skal være en JA-kommune og vi skal ta godt vare på våre innbyggere og ønske nye 
innbyggere velkommen. Vi skal være attraktiv slik at våre ungdommer kommer tilbake til 
kommunen etter endt utdanning. Kommunen skal ha oppdatert og tilgjengelig informasjon om 
våre mange og ulike tilbud på kommunens nettsider og andre sosiale medier. 
Fauske kommune skal være 

·  En JA-kommune 
·  En kommune som satser og ser fremover 
·  En kommune som legger til rette for eksisterende- og nye etablerere 
·  En kommune som er imøtekommende, åpen og tilgjengelig 

 
1. Økonomi 

Fauske kommune har store økonomiske utfordringer, og det å få kontroll med den 
økonomiske situasjonen vil ha det største fokuset i årene fremover. Det må derfor 
tas tøffe beslutninger, og dramatiske kutt må gjøres på kort og lang sikt. Vi må 
gjenvinne handlingsrommet slik at vi fortsatt kan levere gode tjenester til 
innbyggerne. Kommunal sektor er i stadig omstilling og dette krever at vi har en 
sunn økonomi og stram økonomistyring. 
 
Rådmannen har gjennom år varslet om en krevende økonomisk situasjon og har 
lagt fram et stramt og oversiktlig budsjettforslag. Kommunestyret har ikke alltid fulgt 
rådmannens tydelig signaler. Det har medført at situasjonen nå er mer krevende 
enn den noen gang har vært. Dersom vedtak om ny skolestruktur i 2012 hadde blitt 
iverksatt, ville kommunen brukt 85,2 millioner mindre på driftsutgifter på skole i 
forrige periode. Kommunen ville derfor ha vært i en helt annen økonomisk situasjon 
enn det som nå er en realitet. 
 
Budsjettet har en rekke innstramminger og varsler om en økonomi som er i stor 
ubalanse. På tross av den dramatiske økonomiske situasjonen, ønsker partiene å 
fokusere på det positive i kommunen. Fauske er en god og trygg kommune å bo og 
vokse opp i, med et godt tilbud til innbyggerne. Vi ønsker å bygge videre på det 
positive som kommunen representerer og bidra til vekst og utvikling. 
 
Det nye flertallet i kommunestyret gjør få endringer i det stramme budsjettet som 
Rådmannen har lagt frem. Det er kort tid siden valget, og vi ser at vi må bruke 2020 
for å få fullstendig oversikt over de ulike områdene/enhetene i kommune for å 
kunne gjøre en enda bedre jobb med budsjettet.   
 
Mange har kommet med innspill til oss i budsjettprosessen, det være seg ansatte, 
fagforeninger, nærmiljøutvalg, foreninger eller enkeltpersoner. Vi setter stor pris på 
at så mange engasjerer seg og vi har drøftet disse innspillene. Noen er hensyntatt 
men dessverre er det ikke mulig å komme alle innspill i møte. 
 
Rådmannens budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 gir en god 
fremstilling av de utfordringer vi står overfor. Vi stiller oss i det alt vesentlige bak 
rådmannens forslag. Dog er det viktig å bemerke at rådmannens forslag ikke tar 
innover seg merforbruket i 2017, 2018 og 2019 som utgjør ca. 50 millioner. Dette 
medfører at kommunen havner på ROBEK i 2020. 
 
Kommunen har store utfordringer og i en slik situasjon er det viktig med godt 
samarbeid og god samhandling. Til det beste for Fauske, ønsker vi et godt og 
konstruktivt samarbeid mellom alle politiske partier, ansatte og tillitsvalgte, med 
innbyggerne og frivilligheten, med nabokommuner, samt regionale og statlige 
myndigheter. 
 

2. Oppvekst og kultur 



Side 30 
 

Fauske er en folkehelsekommune. Vi har mange flotte anlegg både innendørs og 
utendørs, og ikke minst mange turmuligheter sommer som vinter. Vi har satset på 
anlegg og folkehelse gjennom flere år. Det mener vi er riktig, og det er et viktig 
bidrag til å holde folk i helsefremmende aktivitet. Folk som er i fysisk aktivitet er 
lengre friske og klarer seg lengre hjemme i egen bolig.  
 
Fauske har hatt en ordning med gratis trening for barn og unge. Vi foreslår at 
prinsippet om at gratis treningstimer for barn og unge i kommunens anlegg skal 
videreføres. Ordningen er en styrke for Fauske, og ikke minst er det et viktig bidrag 
i forhold til å legge til rette for at alle skal kunne delta i aktiviteter. Vi opprettholder 
også tilskudd til Aktiv sommer og lysløyper. 
 
Vi ønsker at tilbudet som gis i kulturskolen skal opprettholdes. Tilbudet har de 
senere årene blitt stadig redusert og vi ønsker ikke et redusert tilbud for våre 
innbyggere, det være seg gammel som ung. 
 
Det er brukt flere millioner på renovering av bassenget i Sulitjelma, det er derfor 
uheldig å stenge det og det er uheldig for ungene i skolen og deres mulighet for 
svømmeopplæring. Vi utfordrer nå de frivillige og private til å drifte bassenget 
sammen med kommunen. Foreslått kutt reduseres med det halve. Fortsatt drift av 
bassenget avhenger av at det kommer på plass et frivillig initiativ innen 1.februar 
2020. 
 
For Sulitjelma er samfunnshuset en viktig samlingsplass i forbindelse med ulike 
arrangement. Forrige periode ble tilskudd til Samfunnshuset kuttet fra 160.000,- til 
50.000,- Nå foreslås det å kutte alt. Vi legger inn rådmannens kutt, og øker 
tilskuddet med 50.000,- til fortsatt forsvarlig drift. Før tilskudd utbetales må det 
velges et styre for huset. 

Det jobbes fortsatt for at et nytt hotell på Fauske skal realiseres. Fauske kommune 
har vedtatt å realisere et kulturbygg i tilknytning til hotellet. Disse prosjektene 
henger tett sammen og er avhengige av hverandre. Vedtaket om at det skal 
bygges et kulturhus står fortsatt. Det skal realiseres dersom det bygges hotell.   
 
Fauske kommune vedtok i høst kommunedelplan for industrielle kulturminner i 
Sulitjelma. Planens visjon er at kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller 
en viktig historie om utviklingen av det moderne Norge, og det må derfor gjøres 
kjent og ivaretas. Det bes om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret 
hvordan planens visjon kan settes i verk. 
 
Integrering er en viktig del av kommunens arbeid, og må anses som en 
forutsetning for bosetning av flyktninger slik at denne viktige samfunnsoppgaven 
kan håndteres på en god måte. I dag er det veldig få måleindikatorer som viser om 
kommunen lykkes eller ikke. For å på en bedre måte kunne si noe om hvordan 
man lykkes med integreringen og hvor mange flyktninger kommunen kan ta imot de 
neste årene, etableres et verktøy som kan hjelpe oss å måle og forstå hvordan 
integreringsarbeidet har lykkes i kommunen. 
 
Tidligere innspill fra nærmiljøutvalgene har vist et behov for tilskudd til drift på kr. 
50.000,-. Arbeidet disse utvalgene gjør er svært viktig og kommunens politiske og 
administrative ledelse skal ha jevnlig kontakt med utvalgene. Det er ønskelig med 
nærmiljøutvalg flere steder i kommunen. Ved oppstart av nye nærmiljøutvalg vil 
kommunen yte samme tilskudd til disse som til nåværende nærmiljøutvalg. 
 

3. Helse og omsorg 
Rådmannen foreslår i sitt budsjett strukturendringer innenfor pleie og omsorg. Han 
ber politikerne innstendig om at det ikke må tas ut enkeltelementer fra denne 
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planen, fordi alt henger sammen med alt. Partiene stiller seg derfor bak det som er 
skissert i Rådmannens forslag. 
 
Sagatun har vært tema i mange år i Fauske. Forrige flertall i kommunestyret fikk 
ikke optimal drift av Sagatun med få beboere og høye kostnader. Midlene 
omdisponeres for å få full utnyttelse av Buen der det i dag står rom ledig. Vi er 
positive til alternative driftsformer og fortsatt aktivitet ved Sagatun. Vi har allerede 
innledet dialog med en interessant aktør som driver helsetjenester. De er invitert til 
befaring hos oss på nyåret 2020. Samhandlingen med de nye boligene som 
Sulitjelma Boligfond fører opp på Charlottatippen gjør området spennende for ulike 
modeller å drifte våre tjenester til eldre.   
 
Paviljongene rives og fases ut. Området ligger veldig flott til for å kunne benyttes til 
både omsorgsboliger og/eller andre bygg for ulike boligformål. Flertallet vil utrede 
om det er mulig å gjøre avtale med private utbyggere slik at bedre tilbud kan 
komme på plass.  
 
Statlig finansiert eldreomsorg er en forsøksordning gjennom Staten. 6 kommuner 
er så langt med i forsøket. Regjeringen åpner nå for at ytterligere nye kommuner 
kan søke om deltakelse.  Fauske kommune skal søke om å  bli med ordningen, 
søknadsfrist er 1.2.2020. Når vi ser hva som ligger i dette vil det komme en sak til 
kommunestyret for endelig beslutning.  
   
I dag er det kommunen som står for stort sett all drift og tilbud innen pleie og 
omsorg. I årene fremover vil behovet bare øke i denne sektoren, vi lever lengre, og 
vi blir færre yngre. Vi vil jobbe for at også private skal kunne etablere seg i Fauske 
med ulike tilbud innenfor pleie og omsorg. Vi mener at det vil være en styrke at 
tjenester kan gis av både det offentlige og det private og utfylle hverandre og 
dermed kunne tilby ulike tilbud til kommunens innbyggere. 
 
Vi trenger flere teknologiske løsninger, såkalte smarte hjem. Dette er et godt 
supplement til tradisjonell helsehjelp som vi vil legge til rette for at det satses videre 
på. 
 
Selv om de foreslåtte tiltakene blir vedtatt ligger det store utfordringer foran oss 
innenfor pleie og omsorg. I de kommende år vil det være behov for å gjøre 
ytterligere endringer innen denne sektoren, og budsjettet for 2020 er således bare 
en begynnelse. 
 

4. Eiendom, plan og utvikling 
Arbeidet med å komme seg ut av leide bygg og inn i egne bygg skal fortsette. Som 
en JA-kommune skal raskere og enklere saksgang i vår forvaltning gi oss positiv 
effekt på flere områder.  
 
Sjunkhatten folkehøyskole har fått tomt og en økonomisk garanti fra Fauske 
kommune. Vi må nå jobbe mot sentrale myndigheter for å få realisert prosjektet. 
Vi vil også jobbe direkte opp mot regjeringen for at ny gruvedrift i Sulitjelma kan 
komme i gang i løpet av perioden. 
 
Det jobbes for fullt med å realisere fabrikk for Safirglass i Sulitjelma. Her skal 
Fauske kommune bidra og støtte opp om det som må til for at etablererne skal føle 
seg velkommen til vår kommune.  
 
Økt turisme er noe vi fortsatt skal ha sterkt fokus på og fortsatt jobbe med. Vi 
ønsker å legge til rette for dette i hele kommunen.   
 
Idrettslinja på Fauske videregående skole ble nettopp reddet etter innsats av 
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frivillige, lærere, ungdom, samt tverrpolitisk jobbing mot beslutningstagerne. 
Samtidig som vi fikk beskjed om at idrettslinjen fortsatt skal være et tilbud ved 
skolen fikk vi også gladnyheten om at det nå skal etableres et stort bakeri på 
Fauske. Med bakgrunn i dette må vi fortsette å jobbe for at det kan etableres flere 
tilbud ved Fauske videregående skole.  
 
Fauske er i dag med i ordningen «samordnet innkjøp i Nordland» Vi ønsker 
å sjekke ut om denne avtalen er god for oss, eller om vi kan spare på å gå ut av 
ordningen, og samtidig fremme lokalt næringsliv enda bedre. Det er viktig å ta rede 
på eksisterende næringsliv i kommunen.  
 
Samferdsel er viktig for Fauske. Vi skal jobbe for bedre tog- og busstilbud 
til/fra Fauske. Prosjektet «fra Bru til Bru» må det jobbes mere intensivt med også 
fra politisk hold, blant annet mer direkte mot regjeringen og andre politiske parti. 
 
Samarbeidet mellom Fauna og kommunen skal styrkes og bedres. Vi skal ha 
en bedre samhandling i vårt næringsarbeid hvor lokalisering og organisering skal 
gjennomgås.  
 
Det er ønskelig med et tettere samarbeid med nabokommunene på flere områder. 
Blant annet innen forvaltning av landbruk, havbruk, reindrift, skogbruk og vilt. 
Fallviltordningen er en lovpålagt oppgave som kan deles mellom kommunene. I en 
slik ordning er det de samme jaktekvipasjene som deles mellom kommunene og 
kostnadene kan fordeles.  
 
Vi vil i 2020 gå igjennom og rullere vår eierstrategi i de selskapene vi er eiere i.  
 
Flertallet ønsker god fremdrift med salg av tomter i Valnesfjord. Det er stor 
etterspørsel etter hus og tomter, og for å sikre videre vekst må dette prioriteres. 
Løkåsåsen spiller en viktig rolle i stedsutviklingen av bygda og kommunen, vi vil 
derfor selge boligområdet så snart som mulig. Salg av boligområdet skal skje på en 
slik måte at det sikres hurtig utbygging og at bygg er kvalitetsmessig godt utført og 
tilpasset ulike behov i samfunnet. 
 
Flertallet ønsker å prioritere breddetilbud til barn og unge ved å senke kostnader til 
vedlikehold av veier. Kommunen vil få en del lavere kostnader igjennom 
samarbeide med Fauske videregående skole om å produsere grus. Det vil også bli 
lavere driftskostnader ved at det legges inn økte investeringskostnader til asfalt. 
 
Sag til veivedlikehold ligger inne i rådmannens investeringsbudsjett, og et slikt 
vedlikehold er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tilsvarende utstyr 
finnes i regionen og tjenesten kan leies de timene det er behov for det.  
 
Innendørs skytebane forsvant da Vestmyra skole ble revet. Her utøvde mange lag 
sin aktivitet, og mange barn og unge var med på ulike former for skyting. Også 
politiet benyttet banen til sin skytetrening. Valnesfjord skytterlag har en juridisk rett 
ifht tidligere tildelte spillemidler til banen. Det er vedtatt at det skal bygges ny bane, 
men finansieringen er omprioritert til Familiens hus. Vi utfordrer det frivillige til å 
realisere banen gjennom ulike støtteordninger, moms-kompensasjon og 
spillemidler. Fauske kommune stiller gratis tomt til rådighet dersom banen ønskes 
bygget der kommunen har tomt, og det ytes et økonomisk bidrag på 1,2 eks MNOK 
eks mva til prosjektet. Dette tas av midler avsatt til utvikling av boligområdet 
Løkåsåsen.   
 
I forbindelse med flytting av barnehagen fra Vestmyra til Erikstad skal 
Kvitbarnehagen frigjøres for salg så snart som mulig. Denne er i dag også arena 
for Karate, Squash og dans. Bygget selges primært til disse aktørene, men om de 
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ikke ønsker overtakelse av bygget, selges det på det åpne markedet. 
 
Gatelysene i Fauske er gamle og flere av lysene inneholder kvikksølv. Vi vil forsere 
utbyttingen av disse og bevilger 1 million ekstra i 2020 til formålet. Nye gatelys gir 
både økt trafikksikkerhet, miljøgevinst og mindre energiforbruk. Videre setter vi av 
1 million til asfalt på kommunale veier utover Rådmannens forslag. Asfalterte veier 
gir lettere vedlikehold, bedre trafikksikkerhet og bedre tilgjengelighet for 
kommunens innbyggere.  
 
Fauske sentrum har stort potensiale for utvikling. Nytt hotell og kulturhus vil gi 
positiv effekt for sentrum. Planer for flere leiligheter er klar for å realiseres. 
Området ved brannstasjonen gir spennende muligheter for boliger og/eller 
miljøfremmende tiltak for innbyggerne. Trafikken ut av sentrum vil også øke 
trivselen og miljøet i sentrum. Mye avhenger av hverandre, og det kan bli en 
ketchup-effekt på utviklingen av sentrum så snart det vises at Fauske Tower starter 
å realiseres. Vi hilser utbyggerne velkommen til Fauske med prosjektet sitt. 
 
Investering i nye betalingsautomater til parkering utsettes i påvente av avklaring i 
forhold til parkeringsordning i sentrum. 
 
I forbindelse med salg av næringsareal på Søbbesva som er foretatt i år, får vi 
tilbakemeldinger om at prisen er lav. De samme aktørene fremhever hurtig 
saksgang og løsningsorienterte selgere som viktigere enn lav pris. Vi ønsker derfor 
å omgjøre vedtaket om salg til kostpris, og vil selge resterende areal til en pris på 
kr 250,-pr m2. Det er i dag ca. 70 000 m2 igjen å selge.  
 
Flertallet støtter ikke rådmannens forslag om virksomhetsoverdragelse  av 
kommunens renholdstjeneste. Saken burde vært bedre utredet og forankret 
gjennom større involvering av de tillitsvalgte og de ansatte. Det foregår et HMS-
prosjekt som skal vare ut 2020. Flertallet mener dette prosjektet må løpe tiden ut 
for å se om ønsket effekt oppnås. 
 

5. Erkjentlighetsgaver til ansatte 
De ansatte er den viktigste ressursen vi har. Partiene ønsker at det fortsatt skal gis 
erkjentlighetsgaver. Dette er en fin tradisjon som viser at vi setter pris på den 
arbeidsinnsatsen og det engasjementet som de ansatte legger ned.  
 

6. Politisk virksomhet 
Det å være folkevalgt i dag er arbeidskrevende og omfattende. Det er derfor 
naturlig at det ytes godtgjørelser til de som påtar seg kommunale verv.  
 
I den økonomiske situasjonen Fauske er i, har posisjonen ønsket å se på de 
politiske godtgjørelsene. Det er nå vedtatt en endring i reglementet som gir en 
besparelse i forhold til godtgjørelser til politisk virksomhet. 
 
Fauske kommune jobber for mer offentlighet og skal legge til rette for åpenhet og 
innsyn i kommunens arbeid. Dette gjelder også det politiske arbeidet. 
Kommunestyremøtene strømmes og gir åpenhet. Møtene i Formannskapet 
vurderes også strømmet. Dette vil gi innbyggerne mulighet til enda større innsyn i 
det politiske arbeidet. 
 

7. Effektivisering/omstilling 
Flertallet ber rådmannen utføre ytterligere effektivisering/omstilling tilsvarende 5 
stillinger. Det bes om at effektiviseringen gjøres innenfor stab/støttefunksjon som 
rådgiver, koordinator, fagutvikling, assisterende ledere og lignende stillinger. 
 

8. Sykefravær 
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Fauske kommune har høyt sykefravær. Arbeidet med å redusere dette fraværet må 
fortsatt ha stort fokus og arbeidet med å redusere dette må intensiveres. Lavt 
sykefravær er lønnsomt både for kommunen, den enkelte ansatte men ikke minst 
for samfunnet. I den økonomisk vanskelige situasjonen Fauske kommune er i, hvor 
mange innsparingstiltak vil virke inn på den enkelte ansattes hverdag, er det 
spesielt viktig å også ha fokus på nærværsarbeidet. 
 

9. Endringer drift og investeringer tall i 1 000 kr: 
Tiltak Økte 

inntekter/reduserte 
utgifter 

Økte utgifter/reduserte 
inntekter 

Gratis leie anlegg til barn og unge  350 
Tilskudd lag, foreninger/festivaler 
mm 

 800 

Aktiv sommer  150 
Valnesfjord bibliotek- redusert 
drift 

 40 

Tilskudd til lysløyper  120 
Kulturskolen  410 
Sulitjelma bad  250 
Sulitjelma samfunnshus – tilskudd  50 
Virksomhetsoverdragelse renhold  1400 
Brøyting Sulitjelmafjellet og 
Kobberløpet 

 90 

Erkjentlighetsgaver  100 
Omstillingstiltak/effektivisering 2100  
Vaktordning fallvilt 60  
Reduksjon politiske godtgjørelser 590  
Økt skatteinngang 500  
Nærmiljøutvalg 50  
Reduksjon veivedlikehold 460  
SUM 3760 3760 

 
 Investeringer: 

Prosjekt  
Salg tomt Løkåsåsen -4500 
Bredbånd 1000 
Skytebane Vestmyra 1200 
Salg av næringsareal 
Søbbesva 

-2500 

Gatelys 1000 
Asfalt 1000 
Betalingsautomater -1270 
Salg barnehage hvit Vestmyra -3000 
Utviklingsmidler Løkåsåsen -9000 
SUM/mindre låneopptak -16070 

 
 
Hilde Dybwad (AP) og Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne 
av AP og FL:  
Fauske kommune har en anstrengt økonomi og det krever at det blir gjort tiltak som vil merkes 
av befolkningen i Fauske. Arbeiderpartiet og Felleslista ønsker å skjerme eldre og unge, men 
det er dessverre ikke mulig at de ikke blir rammet av den reduksjon i driftsutgifter som må 
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gjøres, av den enkle grunn at utgifter til barn og unge og eldreomsorgen utgjør rundt 70 % av 
driftsutgiftene til Fauske kommune. 
Vi har i vårt budsjettforslag prøvd til en viss grad å skjerme dem. Vi ønsker at mer av 
nedtrekkene av driftsutgiftene skal tas på andre områder. 
 
 
Økte inntekter/reduserte utgifter 
 
Sykefraværet i Fauske kommune er høyt, rundt 9,9 %. Målsettingen til kommunen er 7 %. Ved 
å redusere sykefraværet med 1 % vil kommunen spare kr. 2.300 000,- i reelle kostander. Vi 
mener at det bør være mulig å redusere fraværet med 1 %. 
 
I følge tall fra Kostra bruker Fauske kommune mer på administrative kostnader per innbygger 
enn landsgjennomsnittet. Ved å gå fra en kostnad per innbygger fra kr. 5 381,- til kr. 4 900,- vil 
vi få en innsparing på kr. 1 800 000,-. 
 
Ved å redusere innkjøp på varer og tjenester med ca. 1,5 % vil vi ha en inntjening på ca. 3 mill. 
 
Fauske kommune har over år hvert på tilbudssiden ovenfor sine innbyggere. Noe vi som 
innbyggere har satt pris på, men når den økonomiske situasjonen er som den er mener vi at vi 
må se på de tjenestene som ikke er lovpålagt. Besparelse på dette området settes til 2 mill. 
 
Den besparelsen som godtgjørelsesutvalget kom frem til ønsker vi å fastholde.  
 
 
Økte utgifter/reduserte inntekter 
     
Fauske skolene har redusert antall ansatt i løpet av 2019 med 21 personer. I tillegg ble 2 skoler 
lagt ned nå i høst, og elever og lærere ble flyttet til andre skoler. Til tross for de utfordringene 
skolesektoren har hatt, har de klart å holde budsjettet. Det tar tid for ansatte og elever å jobbe 
seg samstemt. Vi ønsker derfor å utsett deler av reduksjonen som rådmannen har foreslått i 
antall stillinger. Det utgjør kr. 1 310 000,-. 
 
Kultur har over flere år fått prosentvise store kutt. Dette er en sektor der barn og unge er hardes 
rammet av kuttene. Vi har tilbakeført bl.a «Aktiv sommer» og deler av kuttene innenfor 
kulturskolen som rådmannen foreslår i sitt budsjett. For Fauske arbeiderparti og Felleslista er 
det et viktig prinsipp at barn og unge har tilgang til gratis trening/øvingslokaler. Basseng mener 
vi er en viktig trivselsfaktor og svømmeopplæring for våre skolebarn er en lovpålagt oppgave. 
Når vi nettopp har brukt flere millioner på å pusse opp bassenget i Sulitjelma ønsker vi at det 
skal være i bruk.  
 
Deler av kulturmidlene tilbakeføres, slik at kommunen kan støtte opp om det viktige arbeidet 
som gjøres i ulike lag og foreninger, samt ulike festivaler og arrangement. 
 
Det skal starte opp døgnavlastningstilbudet som planlagt i Moveien og åpne alle rom på 
Sagatun som begge er svært viktige forebyggende elementer i en helhetlig eldreomsorg i vår 
kommune.  
 
I helse og omsorgsplanen som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret var en sentral del av 
planen at det skulle opprettes døgnavlastningstilbud i Moveien. Vi er enig med tillitsvalgte som 
er bekymret for hva dette vil medføre av økt press både på hjemmesykepleien, 
institusjonsplasser og ikke minst hvordan dette vil ramme de pårørende. Nedlegging av 
Moveien vil etter vår vurdering ikke gi innsparing men heller økte utgifter. 
 
I tråd med sentrale føringer gitt i form av kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal Fauske  bidra 
til «et aldersvennlig Norge».  Det innebærer fokus på aktivitet og felleskap, mat og måltider, 
helsehjelp og sammenheng i tjenestene.  



Side 36 
 

 
Moveien er planlagt som døgnavlastningstilbud for demente og er en svært viktig institusjon for 
våre innbyggere i Fauske. Forebyggende tiltak og avlastning for pårørende som er i en 
vanskelig situasjon er nødvendig for å imøtekomme dagens utfordringer og fremtidens 
eldreomsorg. I 2020 er det 176 personer i Fauske med demens og statistisk sett vil det bli 246 
personer med demens i årene som kommer ifølge kommunens demensplan. 

 
Sagatun er en boform mellom hjem og institusjon som kommunen har et stort behov for. 
Botilbudet er et forebyggende tiltak og spiller en stor rolle for å redusere behovet for 
langtidsplasser i institusjon. Bokollektiv minimerer ensomhet, bedrer folkehelsen, gir økt fysisk 
aktivitet og bidrar til færre sykehjemsplasser. Organisering av hjemmetjenesten i Sulitjelma må 
gjøres på en slik måte at tidsbruk i bil minimaliseres. Det ses på muligheter for dagtilbud for 
eldre i lokalsamfunnet i samarbeid med lag og foreninger.  
Fauske kommune betaler bøter til Nordlandssykehuset for utskrivningsklare pasienter for 
mellom 1,5 og 2 millioner i året. Ved å åpne alle rommene på Sagatun og få økte leieinntekter, 
reduserte transportkostnader og bidrar til å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter enten i 
sentrum eller på Sagatun. Vi vil bruke besparelsene på å bygge opp omsorg i egen kommune. 
Pr oktober 2019 er det 15 innbyggere som står på venteliste for å få kortid-/langtidsplasser, det 
er 15 for mye.  
Fauske kommune skal ha en verdig eldreomsorg og skal bestrebe seg på å overholde 
verdighetsgarantien.  
 
 
Miljø- og Habiligteringstjenesten vil få store utfordringer i årene som kommer. Det samme 
gjelder for Rus- og psykisk helsetjeneste. Vi ønsker derfor ikke å redusere antall ansatte 
innenfor miljøtjenesten. 
 
For oss er det helt uaktuelt å privatisere renhold. En ting er at vi har ingen tro på at det vil gi 
besparelser for kommunen, men vi ønsker at renholdere i Fauske kommune skal ha anstendig 
lønn og pensjon. 
 
Næringsutvikling og satsing på vinterturisme må gjenspeile seg i budsjettet og planer som 
kommunestyret har vedtatt. Brøyting av parkeringsplasser på fjellet må gjennomføres og dette 
må gjøres i et samarbeid. Det søkes om å finne løsninger med nye vei fra fylkesvei til 
fjellandsbyen i et samarbeid med næringsliv, Statskog, fylke og kommune. 
 
Arbeidet med å tilrettelegge for nye nærings- og boligtomter må fortsette. 
   
 
Innsparing: 
Reduksjon av sykefravær med 1 %             2 300 000,- 
Reduksjon av utgifter til politisk arbeid    1 200 000,- 
Reduksjon av adm. Utgifter                                 1 800 000,- 
Leid til eid        500 000,- 
Reduksjon ikke lovpålagte tjenester   2 000 000,- 
Reduksjon av innkjøp med 1,5 %   3 000 000,- 
Økte inntekter Fauske kino         30 000,- 
Økte inntekter basseng         50 000,- 
Økt salg av kvotekraft/konsesjonskraft/utbytte           1 500 000,- 
Reduksjon i antall liggedøgn på sykehuset       500 000,- 
 
Sum besparelser     12 880 000,- 
 
 
Økning av kostnader: 
Reduksjon av nedtrekk skole             1 310 000,- 
Aktiv sommer          150 000,- 
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Gratis leie av treningslokaler for barn og ungdom                   350 000,- 
Kulturskolen          350 000,- 
5 heldøgnavlastningsplasser (Moveien)          4 500 000,- 
Bassenget i Sulitjelma         540 000,- 
Bassenget i Fauske sentrum            50 000,- 
Ingen privatisering av renhold       1 400 000,- 
Tilskudd til festivaler\foreninger          300 000,- 
Fauske kino               30 000,- 
Engangstilskudd til Hauan grendehus/samfunnshus                       100 000,- 
Sagatun           3 000 000,- 
Barnehagen på Vestmyra              300 000,- 
Miljøtjenesten             500 000,- 
 
Sum økning av utgifter                       12 880 000,-   
 
   
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 102/18 - Fremdrift og status kulturbygg Fauske 
kommune. 
 
Prosjekt Tower hotell har skapt stor begeistring i lokalsamfunnet og vakt nasjonal og 
internasjonal interesse. Politisk har det vært jobbet godt og tverrpolitisk for å finne løsninger 
som har løftet prosjektet videre. Vedtaket i sak 102/18 var tilnærmingsvis enstemmig og 
kommunestyret understreker med dette at prosjektet skal realiseres, parallelt med Tower hotell. 
Fauske kommunestyre står fortsatt inne for at disse etableringene, vil ha avgjørende betydning 
for en positiv utvikling av Fauske kommune og regionen for øvrig. 
 
Kommunestyret konstaterer at det i 2019 er avsatt kr. 6 millioner til prosjektet. Disse midlene 
står ubrukt i 2019 og overføres til 2020 for å prosjektere kulturbygget/ allaktivitetshuset parallelt 
og i samarbeid med Tower hotell. 
 
I kommunestyrets tidligere vedtaks punkt 3 fremgår prosjektets mulige inntektsside, både 
driftsinntekter og inntekter for å kunne betjene renter og avdrag. 
 
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i februarmøtet hvor et nedsettes en 
prosjektorganisasjon, herunder en lokal gruppe som skal jobbe med punkt 3 i tidligere vedtak. 
Næringsselskapet FAUNA kan i denne sammenheng være en viktig samarbeidspartner og 
koordinator i dette arbeidet. 
 
 
Anne Stenhammer (SV) fremmet følgende forslag til årsbudsjett 2020: 
1. Støtter rådmannens innstilling med følgende endringer; 
2. Nedtrekk stillinger/omstillinger kr. 1.000.000 
Reduksjon politisk godtgjørelse kr.    600.000 
Reduksjon sykepenger/(vakanser) kr. 1.000.000 
Salg næringseiendom  kr.    900.000 
totalt    kr. 3.500.000 
 
Fordeles; 
Tilskudd lag/foreninger  kr.    800.000 
Bemanning kulturskole  kr.    410.000 
Fritak husleie idrettsanlegg  kr.    350.000 
Renhold    kr. 1.400.000 
Sulitjelma bad   kr.    540.000 
 
A. Fauske kommunestyre ber om  å få ei sak til våren 2020 som gir informasjon om besøkende 
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og drifta av Sulitjelma bad. 
 
 
Anne Stenhammer (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag til rådmannen: 
Ang. sak 112/19 Årsbudsjett og økonomiplan 2020 - 2023 
 
1) Fauske kommunestye ber rådmannen snarest å initiere overfor Fauna KF å sette i gang en 
utredning av Norsk Marmorsenter som et nasjonalt senter - Fauske kulturhus som et regionalt 
senter. 
 
2) Fauna KF får ansvaret for å sikre finansiering av kostnadene til utredningsarbeidet, få satt 
ned en styringsgruppe med bla representanter lokalt, regionalt, nasjonalt, stein- og 
mineralnæringen, direktorat, kunstmiljøet. 
 
3) Fauna KF orienterer Fauske kommunestyre årlig om fremdrift og oppnådde resultat. 
 
4) En del av grunnlagsdokumenter er bla K-sak nr 023/18 Samarbeidsavtale utbygger Tower 
Hotel, K-sak nr 027/18 Vedtak planprogram - Fauske Tower hotell og kulturhus, K-sak nr 102/18 
Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune, K-sak nr 116/18 Årsbudsjett 2019 og 
økonomiplan 2019--2022, K-sak 47/18 Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017-2027, og 
sluttrapport m/revidert regnskap "Norsk Marmorsenter - Fauske kulturhus" datert 31.11.1999. 
 
5) "Norsk marmorsenter - Fauske kulturhus skal være et nasjonalt og regionalt senter som 
finansieres med tilskudd over statsbudsjettet til bygg og drift (jfr retningslinjer for denne type 
bygg) og tilskudd fra Nordland fylkeskommune i tillegg til tilskudd fra Fauske kommune. 
 
6) Det tas kontakt med Fauske Tower Hotell, Stadssalg ved Stig Otto Nilsen i tillegg til bla 
Nordland fylkeskommune ang Nordnorsk mineralstrategi 2019, Næringsdepartementet ang 
Nasjonal mineralstrategi, Kulturdepartementet ang Regionale kulturbygg, prosjektene Europeisk 
kulturhovedstad, Bodø og "fra Bro til Bro" for å få til samhandling, ideutveksling og koordinering. 
 
 
Per Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende endringer til Rådmannens forslag til Budsjett: 
 
Merutgifter  
Skole  
Reduksjon pedagog og assistentstillinger 1 400 000 
Barnehager  
Vestmyra barnehage, avdeling nedlegges ikke 300 000 
Barn og familie  
Nedtrekk PP-tjenesten gjennomføres ikke 380 000 
Kultur og idrett  
Ingen nedrekk foretas med unntak av  
heving av billettpriser Fauske kino 2 650 000 
Helse og omsorg  
Ikke utsatt oppstart utvidet  
døgnavlastningstilbud (Moveien) 4 500 000 
Videreføre Sagatun 2 860 000 
Sats for økonomisk sosialhjelp nedjusteres ikke 200 000 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling  
Ikke virksomhetsoverdragelse Renhold (fiktivt tall) 1 400 000 
Sum merutgifter i forhold til rådmannens forslag 13 690 000 
Merinntekter  
Salg av Fauske kommunes kortsiktge eierpost i SKS  
Nøkternt estimert 2 % 
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Reduksjon politiske godtgjersler 1 200 000 
Merinntekter salg av eierpost i SKS Verdsettes 
 
 
Elias Trones, leder undomsrådet la fram uttalelse fra ungdomsrådet. 
 
Formannskapets innstilling med SV's forslag fikk 2 (2SV) stemmer. 
Formannskapets innstilling med R's forslag fikk 2 (2R) stemmer. 
Formannskapets innstilling med AP/FL's forslag fikk 11 (5AP, 4FL, 2R) stemmer. 
Formannskapets innstilling med FRP/H/KRF/SP's forslag fikk 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) 
stemmer. 
Formannskapets innstilling med FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 
5SP) mot 13 (5AP, 4FL, 2R, 2SV) stemmer. 
SV's oversendelsesforslag ble forkastet med 25 (5AP, 4FL, 3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 2 
(2SV) stemmer. 
FL's tilleggsforslag ble forkastet med 18 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 9 (5AP, 4FL) 
stemmer. 
 
 
KOM- 112/19 Vedtak: 
Vedtak: 

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 
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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 
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 
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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:

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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Med følgende endringer: 
Fauske skal være en JA-kommune og vi skal ta godt vare på våre innbyggere og ønske nye 
innbyggere velkommen. Vi skal være attraktiv slik at våre ungdommer kommer tilbake til 
kommunen etter endt utdanning. Kommunen skal ha oppdatert og tilgjengelig informasjon om 
våre mange og ulike tilbud på kommunens nettsider og andre sosiale medier. 
Fauske kommune skal være 

·  En JA-kommune 
·  En kommune som satser og ser fremover 
·  En kommune som legger til rette for eksisterende- og nye etablerere 
·  En kommune som er imøtekommende, åpen og tilgjengelig 
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1. Økonomi 

Fauske kommune har store økonomiske utfordringer, og det å få kontroll med den 
økonomiske situasjonen vil ha det største fokuset i årene fremover. Det må derfor 
tas tøffe beslutninger, og dramatiske kutt må gjøres på kort og lang sikt. Vi må 
gjenvinne handlingsrommet slik at vi fortsatt kan levere gode tjenester til 
innbyggerne. Kommunal sektor er i stadig omstilling og dette krever at vi har en 
sunn økonomi og stram økonomistyring. 
 
Rådmannen har gjennom år varslet om en krevende økonomisk situasjon og har 
lagt fram et stramt og oversiktlig budsjettforslag. Kommunestyret har ikke alltid fulgt 
rådmannens tydelig signaler. Det har medført at situasjonen nå er mer krevende 
enn den noen gang har vært. Dersom vedtak om ny skolestruktur i 2012 hadde blitt 
iverksatt, ville kommunen brukt 85,2 millioner mindre på driftsutgifter på skole i 
forrige periode. Kommunen ville derfor ha vært i en helt annen økonomisk situasjon 
enn det som nå er en realitet. 
 
Budsjettet har en rekke innstramminger og varsler om en økonomi som er i stor 
ubalanse. På tross av den dramatiske økonomiske situasjonen, ønsker partiene å 
fokusere på det positive i kommunen. Fauske er en god og trygg kommune å bo og 
vokse opp i, med et godt tilbud til innbyggerne. Vi ønsker å bygge videre på det 
positive som kommunen representerer og bidra til vekst og utvikling. 
 
Det nye flertallet i kommunestyret gjør få endringer i det stramme budsjettet som 
Rådmannen har lagt frem. Det er kort tid siden valget, og vi ser at vi må bruke 2020 
for å få fullstendig oversikt over de ulike områdene/enhetene i kommune for å 
kunne gjøre en enda bedre jobb med budsjettet.   
 
Mange har kommet med innspill til oss i budsjettprosessen, det være seg ansatte, 
fagforeninger, nærmiljøutvalg, foreninger eller enkeltpersoner. Vi setter stor pris på 
at så mange engasjerer seg og vi har drøftet disse innspillene. Noen er hensyntatt 
men dessverre er det ikke mulig å komme alle innspill i møte. 
 
Rådmannens budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 gir en god 
fremstilling av de utfordringer vi står overfor. Vi stiller oss i det alt vesentlige bak 
rådmannens forslag. Dog er det viktig å bemerke at rådmannens forslag ikke tar 
innover seg merforbruket i 2017, 2018 og 2019 som utgjør ca. 50 millioner. Dette 
medfører at kommunen havner på ROBEK i 2020. 
 
Kommunen har store utfordringer og i en slik situasjon er det viktig med godt 
samarbeid og god samhandling. Til det beste for Fauske, ønsker vi et godt og 
konstruktivt samarbeid mellom alle politiske partier, ansatte og tillitsvalgte, med 
innbyggerne og frivilligheten, med nabokommuner, samt regionale og statlige 
myndigheter. 
 

2. Oppvekst og kultur 
Fauske er en folkehelsekommune. Vi har mange flotte anlegg både innendørs og 
utendørs, og ikke minst mange turmuligheter sommer som vinter. Vi har satset på 
anlegg og folkehelse gjennom flere år. Det mener vi er riktig, og det er et viktig 
bidrag til å holde folk i helsefremmende aktivitet. Folk som er i fysisk aktivitet er 
lengre friske og klarer seg lengre hjemme i egen bolig.  
 
Fauske har hatt en ordning med gratis trening for barn og unge. Vi foreslår at 
prinsippet om at gratis treningstimer for barn og unge i kommunens anlegg skal 
videreføres. Ordningen er en styrke for Fauske, og ikke minst er det et viktig bidrag 
i forhold til å legge til rette for at alle skal kunne delta i aktiviteter. Vi opprettholder 
også tilskudd til Aktiv sommer og lysløyper. 
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Vi ønsker at tilbudet som gis i kulturskolen skal opprettholdes. Tilbudet har de 
senere årene blitt stadig redusert og vi ønsker ikke et redusert tilbud for våre 
innbyggere, det være seg gammel som ung. 
 
Det er brukt flere millioner på renovering av bassenget i Sulitjelma, det er derfor 
uheldig å stenge det og det er uheldig for ungene i skolen og deres mulighet for 
svømmeopplæring. Vi utfordrer nå de frivillige og private til å drifte bassenget 
sammen med kommunen. Foreslått kutt reduseres med det halve. Fortsatt drift av 
bassenget avhenger av at det kommer på plass et frivillig initiativ innen 1.februar 
2020. 
 
For Sulitjelma er samfunnshuset en viktig samlingsplass i forbindelse med ulike 
arrangement. Forrige periode ble tilskudd til Samfunnshuset kuttet fra 160.000,- til 
50.000,- Nå foreslås det å kutte alt. Vi legger inn rådmannens kutt, og øker 
tilskuddet med 50.000,- til fortsatt forsvarlig drift. Før tilskudd utbetales må det 
velges et styre for huset. 

Det jobbes fortsatt for at et nytt hotell på Fauske skal realiseres. Fauske kommune 
har vedtatt å realisere et kulturbygg i tilknytning til hotellet. Disse prosjektene 
henger tett sammen og er avhengige av hverandre. Vedtaket om at det skal 
bygges et kulturhus står fortsatt. Det skal realiseres dersom det bygges hotell.  
  
Fauske kommune vedtok i høst kommunedelplan for industrielle kulturminner i 
Sulitjelma. Planens visjon er at kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller 
en viktig historie om utviklingen av det moderne Norge, og det må derfor gjøres 
kjent og ivaretas. Det bes om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret 
hvordan planens visjon kan settes i verk. 
 
Integrering er en viktig del av kommunens arbeid, og må anses som en 
forutsetning for bosetning av flyktninger slik at denne viktige samfunnsoppgaven 
kan håndteres på en god måte. I dag er det veldig få måleindikatorer som viser om 
kommunen lykkes eller ikke. For å på en bedre måte kunne si noe om hvordan 
man lykkes med integreringen og hvor mange flyktninger kommunen kan ta imot de 
neste årene, etableres et verktøy som kan hjelpe oss å måle og forstå hvordan 
integreringsarbeidet har lykkes i kommunen. 
 
Tidligere innspill fra nærmiljøutvalgene har vist et behov for tilskudd til drift på kr. 
50.000,-. Arbeidet disse utvalgene gjør er svært viktig og kommunens politiske og 
administrative ledelse skal ha jevnlig kontakt med utvalgene. Det er ønskelig med 
nærmiljøutvalg flere steder i kommunen. Ved oppstart av nye nærmiljøutvalg vil 
kommunen yte samme tilskudd til disse som til nåværende nærmiljøutvalg. 
 

3. Helse og omsorg 
Rådmannen foreslår i sitt budsjett strukturendringer innenfor pleie og omsorg. Han 
ber politikerne innstendig om at det ikke må tas ut enkeltelementer fra denne 
planen, fordi alt henger sammen med alt. Partiene stiller seg derfor bak det som er 
skissert i Rådmannens forslag. 
 
Sagatun har vært tema i mange år i Fauske. Forrige flertall i kommunestyret fikk 
ikke optimal drift av Sagatun med få beboere og høye kostnader. Midlene 
omdisponeres for å få full utnyttelse av Buen der det i dag står rom ledig. Vi er 
positive til alternative driftsformer og fortsatt aktivitet ved Sagatun. Vi har allerede 
innledet dialog med en interessant aktør som driver helsetjenester. De er invitert til 
befaring hos oss på nyåret 2020. Samhandlingen med de nye boligene som 
Sulitjelma Boligfond fører opp på Charlottatippen gjør området spennende for ulike 
modeller å drifte våre tjenester til eldre.   
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Paviljongene rives og fases ut. Området ligger veldig flott til for å kunne benyttes til 
både omsorgsboliger og/eller andre bygg for ulike boligformål. Flertallet vil utrede 
om det er mulig å gjøre avtale med private utbyggere slik at bedre tilbud kan 
komme på plass. 
  
Statlig finansiert eldreomsorg er en forsøksordning gjennom Staten. 6 kommuner 
er så langt med i forsøket. Regjeringen åpner nå for at ytterligere nye kommuner 
kan søke om deltakelse.  Fauske kommune skal søke om å  bli med ordningen, 
søknadsfrist er 1.2.2020. Når vi ser hva som ligger i dette vil det komme en sak til 
kommunestyret for endelig beslutning. 
    
I dag er det kommunen som står for stort sett all drift og tilbud innen pleie og 
omsorg. I årene fremover vil behovet bare øke i denne sektoren, vi lever lengre, og 
vi blir færre yngre. Vi vil jobbe for at også private skal kunne etablere seg i Fauske 
med ulike tilbud innenfor pleie og omsorg. Vi mener at det vil være en styrke at 
tjenester kan gis av både det offentlige og det private og utfylle hverandre og 
dermed kunne tilby ulike tilbud til kommunens innbyggere. 
 
Vi trenger flere teknologiske løsninger, såkalte smarte hjem. Dette er et godt 
supplement til tradisjonell helsehjelp som vi vil legge til rette for at det satses videre 
på. 
 
Selv om de foreslåtte tiltakene blir vedtatt ligger det store utfordringer foran oss 
innenfor pleie og omsorg. I de kommende år vil det være behov for å gjøre 
ytterligere endringer innen denne sektoren, og budsjettet for 2020 er således bare 
en begynnelse. 
 

4. Eiendom, plan og utvikling 
Arbeidet med å komme seg ut av leide bygg og inn i egne bygg skal fortsette. Som 
en JA-kommune skal raskere og enklere saksgang i vår forvaltning gi oss positiv 
effekt på flere områder.  
 
Sjunkhatten folkehøyskole har fått tomt og en økonomisk garanti fra Fauske 
kommune. Vi må nå jobbe mot sentrale myndigheter for å få realisert prosjektet. 
 
Vi vil også jobbe direkte opp mot regjeringen for at ny gruvedrift i Sulitjelma kan 
komme i gang i løpet av perioden. 
 
Det jobbes for fullt med å realisere fabrikk for Safirglass i Sulitjelma. Her skal 
Fauske kommune bidra og støtte opp om det som må til for at etablererne skal føle 
seg velkommen til vår kommune. 
  
Økt turisme er noe vi fortsatt skal ha sterkt fokus på og fortsatt jobbe med. Vi 
ønsker å legge til rette for dette i hele kommunen.   
 
Idrettslinja på Fauske videregående skole ble nettopp reddet etter innsats av 
frivillige, lærere, ungdom, samt tverrpolitisk jobbing mot beslutningstagerne. 
Samtidig som vi fikk beskjed om at idrettslinjen fortsatt skal være et tilbud ved 
skolen fikk vi også gladnyheten om at det nå skal etableres et stort bakeri på 
Fauske. Med bakgrunn i dette må vi fortsette å jobbe for at det kan etableres flere 
tilbud ved Fauske videregående skole.  
 
Fauske er i dag med i ordningen «samordnet innkjøp i Nordland» Vi ønsker 
å sjekke ut om denne avtalen er god for oss, eller om vi kan spare på å gå ut av 
ordningen, og samtidig fremme lokalt næringsliv enda bedre. Det er viktig å ta rede 
på eksisterende næringsliv i kommunen.  
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Samferdsel er viktig for Fauske. Vi skal jobbe for bedre tog- og busstilbud 
til/fra Fauske. Prosjektet «fra Bru til Bru» må det jobbes mere intensivt med også 
fra politisk hold, blant annet mer direkte mot regjeringen og andre politiske parti. 
 
Samarbeidet mellom Fauna og kommunen skal styrkes og bedres. Vi skal ha 
en bedre samhandling i vårt næringsarbeid hvor lokalisering og organisering skal 
gjennomgås.  
 
Det er ønskelig med et tettere samarbeid med nabokommunene på flere områder. 
Blant annet innen forvaltning av landbruk, havbruk, reindrift, skogbruk og vilt. 
Fallviltordningen er en lovpålagt oppgave som kan deles mellom kommunene. I en 
slik ordning er det de samme jaktekvipasjene som deles mellom kommunene og 
kostnadene kan fordeles.  
 
Vi vil i 2020 gå igjennom og rullere vår eierstrategi i de selskapene vi er eiere i.  
 
Flertallet ønsker god fremdrift med salg av tomter i Valnesfjord. Det er stor 
etterspørsel etter hus og tomter, og for å sikre videre vekst må dette prioriteres. 
Løkåsåsen spiller en viktig rolle i stedsutviklingen av bygda og kommunen, vi vil 
derfor selge boligområdet så snart som mulig. Salg av boligområdet skal skje på en 
slik måte at det sikres hurtig utbygging og at bygg er kvalitetsmessig godt utført og 
tilpasset ulike behov i samfunnet. 
 
Flertallet ønsker å prioritere breddetilbud til barn og unge ved å senke kostnader til 
vedlikehold av veier. Kommunen vil få en del lavere kostnader igjennom 
samarbeide med Fauske videregående skole om å produsere grus. Det vil også bli 
lavere driftskostnader ved at det legges inn økte investeringskostnader til asfalt. 
 
Sag til veivedlikehold ligger inne i rådmannens investeringsbudsjett, og et slikt 
vedlikehold er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tilsvarende utstyr 
finnes i regionen og tjenesten kan leies de timene det er behov for det 
.  
Innendørs skytebane forsvant da Vestmyra skole ble revet. Her utøvde mange lag 
sin aktivitet, og mange barn og unge var med på ulike former for skyting. Også 
politiet benyttet banen til sin skytetrening. Valnesfjord skytterlag har en juridisk rett 
ifht tidligere tildelte spillemidler til banen. Det er vedtatt at det skal bygges ny bane, 
men finansieringen er omprioritert til Familiens hus. Vi utfordrer det frivillige til å 
realisere banen gjennom ulike støtteordninger, moms-kompensasjon og 
spillemidler. Fauske kommune stiller gratis tomt til rådighet dersom banen ønskes 
bygget der kommunen har tomt, og det ytes et økonomisk bidrag på 1,2 eks MNOK 
eks mva til prosjektet. Dette tas av midler avsatt til utvikling av boligområdet 
Løkåsåsen.   
 
I forbindelse med flytting av barnehagen fra Vestmyra til Erikstad skal 
Kvitbarnehagen frigjøres for salg så snart som mulig. Denne er i dag også arena 
for Karate, Squash og dans. Bygget selges primært til disse aktørene, men om de 
ikke ønsker overtakelse av bygget, selges det på det åpne markedet. 
 
Gatelysene i Fauske er gamle og flere av lysene inneholder kvikksølv. Vi vil forsere 
utbyttingen av disse og bevilger 1 million ekstra i 2020 til formålet. Nye gatelys gir 
både økt trafikksikkerhet, miljøgevinst og mindre energiforbruk. Videre setter vi av 
1 million til asfalt på kommunale veier utover Rådmannens forslag. Asfalterte veier 
gir lettere vedlikehold, bedre trafikksikkerhet og bedre tilgjengelighet for 
kommunens innbyggere.  
 
Fauske sentrum har stort potensiale for utvikling. Nytt hotell og kulturhus vil gi 
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positiv effekt for sentrum. Planer for flere leiligheter er klar for å realiseres. 
Området ved brannstasjonen gir spennende muligheter for boliger og/eller 
miljøfremmende tiltak for innbyggerne. Trafikken ut av sentrum vil også øke 
trivselen og miljøet i sentrum. Mye avhenger av hverandre, og det kan bli en 
ketchup-effekt på utviklingen av sentrum så snart det vises at Fauske Tower starter 
å realiseres. Vi hilser utbyggerne velkommen til Fauske med prosjektet sitt. 
Investering i nye betalingsautomater til parkering utsettes i påvente av avklaring i 
forhold til parkeringsordning i sentrum. 
 
I forbindelse med salg av næringsareal på Søbbesva som er foretatt i år, får vi 
tilbakemeldinger om at prisen er lav. De samme aktørene fremhever hurtig 
saksgang og løsningsorienterte selgere som viktigere enn lav pris. Vi ønsker derfor 
å omgjøre vedtaket om salg til kostpris, og vil selge resterende areal til en pris på 
kr 250,-pr m2. Det er i dag ca. 70 000 m2 igjen å selge.  
 
Flertallet støtter ikke rådmannens forslag om virksomhetsoverdragelse  av 
kommunens renholdstjeneste. Saken burde vært bedre utredet og forankret 
gjennom større involvering av de tillitsvalgte og de ansatte. Det foregår et HMS-
prosjekt som skal vare ut 2020. Flertallet mener dette prosjektet må løpe tiden ut 
for å se om ønsket effekt oppnås. 
 

5. Erkjentlighetsgaver til ansatte 
De ansatte er den viktigste ressursen vi har. Partiene ønsker at det fortsatt skal gis 
erkjentlighetsgaver. Dette er en fin tradisjon som viser at vi setter pris på den 
arbeidsinnsatsen og det engasjementet som de ansatte legger ned.  
 

6. Politisk virksomhet 
Det å være folkevalgt i dag er arbeidskrevende og omfattende. Det er derfor 
naturlig at det ytes godtgjørelser til de som påtar seg kommunale verv.  
 
I den økonomiske situasjonen Fauske er i, har posisjonen ønsket å se på de 
politiske godtgjørelsene. Det er nå vedtatt en endring i reglementet som gir en 
besparelse i forhold til godtgjørelser til politisk virksomhet. 
 
Fauske kommune jobber for mer offentlighet og skal legge til rette for åpenhet og 
innsyn i kommunens arbeid. Dette gjelder også det politiske arbeidet. 
Kommunestyremøtene strømmes og gir åpenhet. Møtene i Formannskapet 
vurderes også strømmet. Dette vil gi innbyggerne mulighet til enda større innsyn i 
det politiske arbeidet. 
 

7. Effektivisering/omstilling 
Flertallet ber rådmannen utføre ytterligere effektivisering/omstilling tilsvarende 5 
stillinger. Det bes om at effektiviseringen gjøres innenfor stab/støttefunksjon som 
rådgiver, koordinator, fagutvikling, assisterende ledere og lignende stillinger. 

8. Sykefravær 
Fauske kommune har høyt sykefravær. Arbeidet med å redusere dette fraværet må 
fortsatt ha stort fokus og arbeidet med å redusere dette må intensiveres. Lavt 
sykefravær er lønnsomt både for kommunen, den enkelte ansatte men ikke minst 
for samfunnet. I den økonomisk vanskelige situasjonen Fauske kommune er i, hvor 
mange innsparingstiltak vil virke inn på den enkelte ansattes hverdag, er det 
spesielt viktig å også ha fokus på nærværsarbeidet. 
 

9. Endringer drift og investeringer tall i 1 000 kr: 
Tiltak Økte 

inntekter/reduserte 
utgifter 

Økte utgifter/reduserte 
inntekter 

Gratis leie anlegg til barn og unge  350 
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Tilskudd lag, foreninger/festivaler 
mm 

 800 

Aktiv sommer  150 
Valnesfjord bibliotek- redusert 
drift 

 40 

Tilskudd til lysløyper  120 
Kulturskolen  410 
Sulitjelma bad  250 
Sulitjelma samfunnshus – tilskudd  50 
Virksomhetsoverdragelse renhold  1400 
Brøyting Sulitjelmafjellet og 
Kobberløpet 

 90 

Erkjentlighetsgaver  100 
Omstillingstiltak/effektivisering 2100  
Vaktordning fallvilt 60  
Reduksjon politiske godtgjørelser 590  
Økt skatteinngang 500  
Nærmiljøutvalg 50  
Reduksjon veivedlikehold 460  
SUM 3760 3760 

 
 Investeringer: 

Prosjekt  
Salg tomt Løkåsåsen -4500 
Bredbånd 1000 
Skytebane Vestmyra 1200 
Salg av næringsareal 
Søbbesva 

-2500 

Gatelys 1000 
Asfalt 1000 
Betalingsautomater -1270 
Salg barnehage hvit Vestmyra -3000 
Utviklingsmidler Løkåsåsen -9000 
SUM/mindre låneopptak -16070 

 

 
 
 
113/19: Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøskuter i 
Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannens forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av 
motoriserte kjøretøy på vinterføre i Fauske kommune vedtas med følgende endringer: 

Pkt. 3.5 - tilføyes: Dispensasjon gis etter forskriftens § 6 (Forskrift for bruk av motorkjøreer i 
utmark og på islagte vassdrag). 
Pkt. 6.8 utgår. 
I pkt. 7.1 utgår "unntatt 1. juledag". 
I pkt. 9.2 tilføyes: "Alternativt kan parkeringstillatelse for bevegelseshemmede brukes som 
dokumentasjon." 
I pkt. 9.4 strykes "kan". 
I pkt. 9.5 første setning strykes "kun". 
I pkt. 9.6 strykes "kan". 
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Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato i Fauske kommunestyre, dvs. fra 12.12.2019. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannens forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av 
motoriserte kjøretøy på vinterføre i Fauske kommune vedtas. 
 
Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato i Fauske kommunestyre, dvs. fra 12.12.2019. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) foreslo følgende endring 
Pkt. 6.8 utgår. 
I pkt. 7.1 utgår "unntatt 1. juledag". 
I pkt. 9.2 tilføyes: "Alternativt kan parkeringstillatelse for bevegelseshemmede brukes som 
dokumentasjon." 
I pkt. 9.4 strykes "kan". 
I pkt. 9.5 første setning strykes "kun". 
I pkt. 9.6 strykes "kan". 
 
Vegard Setså (FL) foreslo følgende endring: 
Pkt. 3.5 - tilføyes: Dispensasjon gis etter forskriftens § 6 (Forskrift for bruk av motorkjøreer i 
utmark og på islagte vassdrag). 
 
Rådmannens forslag til innstilling med FL's og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 102/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannens forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av 
motoriserte kjøretøy på vinterføre i Fauske kommune vedtas med følgende endringer: 

Pkt. 3.5 - tilføyes: Dispensasjon gis etter forskriftens § 6 (Forskrift for bruk av motorkjøreer i 
utmark og på islagte vassdrag). 
Pkt. 6.8 utgår. 
I pkt. 7.1 utgår "unntatt 1. juledag". 
I pkt. 9.2 tilføyes: "Alternativt kan parkeringstillatelse for bevegelseshemmede brukes som 
dokumentasjon." 
I pkt. 9.4 strykes "kan". 
I pkt. 9.5 første setning strykes "kun". 
I pkt. 9.6 strykes "kan". 

 
Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato i Fauske kommunestyre, dvs. fra 12.12.2019. 

 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo opprop vedrørende fjerning av 2,5 km-regelen for 
frakting av bagasje og utstyr med snøscooter til hytte: 
Fauske kommune tar med dette initiativ til et opprop og inviterer andre nord-norske- og 
innlandskommuner med det formål å få fjernet kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til 
transport av bagasje og utstyr til hytte. 
 
Det har vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter at fylkesmannen har varslet flere 
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kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Det har nå ført til at flere hytteiere ikke 
får dispensasjon til å frakte bagasje til hyttene sine i flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av snøscooter for 
transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag § 5 c. 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for mange 
hytteeiere i flere kommuner. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i kommunene 
bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 
 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Forslag fra Felleslista oversendes planutvalget for videre behandling. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble forkastet med 18 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 9 (5AP, 4FL) stemmer. 
H's forslag ble vedtatt med 23 (5AP, 4FL, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 4 (2R, 2SV) stemmer. 
 
KOM- 113/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannens forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av 
motoriserte kjøretøy på vinterføre i Fauske kommune vedtas med følgende endringer: 

Pkt. 3.5 - tilføyes: Dispensasjon gis etter forskriftens § 6 (Forskrift for bruk av motorkjøreer i 
utmark og på islagte vassdrag). 
Pkt. 6.8 utgår. 
I pkt. 7.1 utgår "unntatt 1. juledag". 
I pkt. 9.2 tilføyes: "Alternativt kan parkeringstillatelse for bevegelseshemmede brukes som 
dokumentasjon." 
I pkt. 9.4 strykes "kan". 
I pkt. 9.5 første setning strykes "kun". 
I pkt. 9.6 strykes "kan". 

 
Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato i Fauske kommunestyre, dvs. fra 12.12.2019. 
 
Følgende forslag oversendes plan- og utviklingsutvalget til videre utredning: 
Opprop vedrørende fjerning av 2,5 km-regelen for frakting av bagasje og utstyr med 
snøscooter til hytte: 
Fauske kommune tar med dette initiativ til et opprop og inviterer andre nord-norske og 
innlandskommuner med det formål å få fjernet kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter 
til transport av bagasje og utstyr til hytte. 
 
Det har vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter att fylkesmannen har varslet 
flere kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Det har nå ført til at flere 
hytteiere ikke får dispensasjon til å frakte bagasje til hyttene sine i flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon fror å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagt vassdrag § 5 c. 
 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
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Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for 
mange hytteeiere i flere kommuner. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 

 
 
 
114/19: 103/11 og 104/650 - Fauske kommune - Søknad om deling/justering av 
grunneiendom til ISE Fjernvarme 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2019 
Innstilling til kommunestyret:           

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

·  Ved evtuell etablering av nye bygninger på fradelt tomteareal utløser det krav om 
detaljeregulering. 

·  Kjøper må utrede hvilken trafikkmengde det her vil bli snakk om, og vurdere dette 
opp mot gjeldende plan bestemmelser.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
           

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

·  Ved evtuell etablering av nye bygninger på fradelt tomteareal utløser det krav om 
detaljeregulering. 

·  Kjøper må utrede hvilken trafikkmengde det her vil bli snakk om, og vurdere dette 
opp mot gjeldende plan bestemmelser.   

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 100/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret:           

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

·  Ved evtuell etablering av nye bygninger på fradelt tomteareal utløser det krav om 
detaljeregulering. 

·  Kjøper må utrede hvilken trafikkmengde det her vil bli snakk om, og vurdere dette 
opp mot gjeldende plan bestemmelser.   

 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 114/19 Vedtak: 
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Vedtak:           
Det gis dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser iht plan- og bygningsloven §19:2 
under følgende forutsetning: 

·  Ved evtuell etablering av nye bygninger på fradelt tomteareal utløser det krav om 
detaljeregulering. 

·  Kjøper må utrede hvilken trafikkmengde det her vil bli snakk om, og vurdere dette 
opp mot gjeldende plan bestemmelser.   

 
 
 
115/19: 103/11 Salg av næringstomt på Søbbesva 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Dispensasjon gis iht plan- og bygningsloven § 19-2. med følgende krav: 
· Trafikktelling skal gjennomføres inne juli 2020. Etter at trafikktellingen er utført 

igangsettes prosjektering av nytt kryss mellom Løgavelveien og E6. Det tas kontakt 
med Statens vegvesen for å søke samarbeid i dette prosjektet. 

· Etablering av gangfelt med belysning inne juli 2020 på følgende krysningspunkter: 
· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående 
skole (N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
· Krysningpunkt nederst i Løgavelveien ved E6. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Dispensasjon gis iht plan- og bygningsloven § 19-2. med følgende krav: 
 

· Trafikktelling skal gjennomføres inne juli 2020. Etter at trafikktellingen er utført 
igangsettes prosjektering av nytt kryss mellom Løgavelveien og E6. Det tas kontakt 
med Statens vegvesen for å søke samarbeid i dette prosjektet. 

· Etablering av gangfelt med belysning inne juli 2020 på følgende krysningspunkter: 
· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående 
skole (N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
· Krysningpunkt nederst i Løgavelveien ved E6. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 101/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Dispensasjon gis iht plan- og bygningsloven § 19-2. med følgende krav: 
· Trafikktelling skal gjennomføres inne juli 2020. Etter at trafikktellingen er utført 

igangsettes prosjektering av nytt kryss mellom Løgavelveien og E6. Det tas kontakt 
med Statens vegvesen for å søke samarbeid i dette prosjektet. 

· Etablering av gangfelt med belysning inne juli 2020 på følgende krysningspunkter: 
· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 
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Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående 
skole (N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
· Krysningpunkt nederst i Løgavelveien ved E6. 

 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 115/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dispensasjon gis iht plan- og bygningsloven § 19-2. med følgende krav: 
· Trafikktelling skal gjennomføres inne juli 2020. Etter at trafikktellingen er utført 

igangsettes prosjektering av nytt kryss mellom Løgavelveien og E6. Det tas kontakt 
med Statens vegvesen for å søke samarbeid i dette prosjektet. 

· Etablering av gangfelt med belysning inne juli 2020 på følgende krysningspunkter: 
· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående 
skole (N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
· Krysningpunkt nederst i Løgavelveien ved E6. 

 
 
 
116/19: Bosetting av flyktninger i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 21.11.2019 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2020. 
 

1. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 10 
flyktninger i perioden 2021, 2022 og 2023  
 

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

1. I tillegg ønsker vi en oversikt fremlagt i forkant av neste budsjettfremlegg hvor man kan 
se tendenser for hva vi er gode på vedrørende integrering, og hva vi må jobbe videre 
med. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2020. 

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

flyktninger i perioden 2021, 2022 og 2023  

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

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
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Behandling: 
Trine Nordvik Løkås (AP) foreslo: 
1. Fauske kommune bosetter 15 flyktninger, som også anmodet av IMDI. 

 
2. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 15 flyktninger 
i perioden 2021, 2022 og 2023  

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

 
Kassandra Petsas (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
I tillegg ønsker vi en oversikt fremlagt i forkant av neste budsjettfremlegg hvor man kan se 
tendenser for hva vi er gode på vedrørende integrering, og hva vi må jobbe videre med. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for AP's forslag. 
FRP's tilleggsforslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
OPKU- 027/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2020. 
 

1. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 10 
flyktninger i perioden 2021, 2022 og 2023  
 

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

1. I tillegg ønsker vi en oversikt fremlagt i forkant av neste budsjettfremlegg hvor man kan 
se tendenser for hva vi er gode på vedrørende integrering, og hva vi må jobbe videre 
med. 

 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Trine Nordvik Løkås (AP) foreslo: 
1. Fauske kommune bosetter 15 flyktninger, som også anmodet av IMDI. 

 
2. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 15 flyktninger 
i perioden 2021, 2022 og 2023  

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

 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling punkt 1 ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 
13 (5AP, 4FL, 2R, 2SV) stemmer avgitt for AP's forslag punkt 1. 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling punkt 2 ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 
13 (5AP, 4FL, 2R, 2SV) stemmer avgitt for AP's forslag punkt 2. 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling punkt 3 ble vedtatt med 23 (5AP, 4FL, 3FRP, 5H, 1KRF, 
5SP) mot 4 (2R, 2SV) stemmer. 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling punkt 4 ble vedtatt med 21 (4FL, 3FRP, 5H, 1KRF, 1R, 
5SP, 2SV) mot 6 (5AP, 1R) stemmer. 
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KOM- 116/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2020. 
 

1. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 10 
flyktninger i perioden 2021, 2022 og 2023  
 

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

1. I tillegg ønsker vi en oversikt fremlagt i forkant av neste budsjettfremlegg hvor man kan 
se tendenser for hva vi er gode på vedrørende integrering, og hva vi må jobbe videre 
med. 

 
 
 
117/19: Detaljregulering for Leivset - Saltbakken 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Leivset – Saltbakken. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Leivset – Saltbakken. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 096/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Leivset – Saltbakken. 

 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 117/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Leivset – Saltbakken. 

 
 
 
118/19: Høring - NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk - Høringsuttalelse fra 
Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2019: 16 
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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 
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.  
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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 
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. 
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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 
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 
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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.  
 

 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 118/19 Vedtak: 
Vedtak: 

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 
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.  

 
 
 
119/19: Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 101/19 - Søknad om 
midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin Noresjø 
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Ordførers forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 07.11.2019 i sak 101/19 
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til behandling av lovlighetskontroll. 

 
 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
 
Behandling: 
Ordførers forslag til vedtak pkt. 1 ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (5AP, 4FL, 
2R, 2SV) stemmer. 
 
KOM- 119/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 07.11.2019 i sak 101/19. 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/1612     
 Arkiv sakID.: 20/16 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
002/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/1613     
 Arkiv sakID.: 20/16 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
003/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Valg av styremedlem med varamedlem til stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter 
 
 
2, Referat fra styremøte i Eivind Sannes legat - 19.12.2019 
 
 
3, Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med 
kommunesektoren og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender 
 
 
4, Gang- og sykkelvei Strømsnes - Helskog - Fylkesvei 530 
 
 
5, Høringsinnspill fra Salten Regionråd vedrørende NOU 2019:18 Skattlegging av 
havbruksvirksomhet 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Deres referanser Vår referanse: Sted  !  dato:

Journamr.:017?l19 Valnesfiord 09.12.19

Navnetilgang på  kandidater  som styremedlem til  stiftelsen Valnesfjord
Helsesportssenter

Styret ved Valnesfjord Helsespofissenter (VHSS) har valgt nytt styre for perioden
2020  —  2023

Vi takker for mottatt navnetilgang, samt at vi vil informerer om at  styret  ved Vatnesfjord
Helsesportssenter har valgt Per Kristen Løkås som styremedlem, og Anne Stenhammer
som personlig vara.

Vennlig hitsen

"'—‘ .  ' . .«J .  fk
-.'.  LL.I  PL, '(q ;,"x '41:,”

Monika Myrvoll
Kontormedarbeider

Vainesfiord Hefsespodssenter Besøksadresse: Telefon: 75 50 21 00 Personalsjef
Postadresse; Østerkiøft Telefaks:  75 60 25 55 Hans Martin Dalhaug
Øsierklfweien 249 8215 VALNESFJORD Tlf: ?5 SG 25 13
8215 VALNESFJORD Mob: 91? 65 335

Org nr: internett
Kontonr: NO 97’6-516 ?45 33.13.3- was W.;; [LmJQ-mgs l
1503 40 28319 Sldei av1



Fra: Monika Myrvoll <Monika.Myrvoll@vhss.no> 
Sendt: onsdag 11. desember 2019 10:58 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: VS: Navnetilgang på kandidater som styremedlem til stiftelsen Valnesfjord 

Helsesportssenter 
Vedlegg: [Untitled].pdf 
 
 
 
Vennlig hilsen 

 
-Monika Myrvoll 

Servicemedarbeider | Valnesfjord Helsesportssenter 
Tlf. 75 60 25 61  | Mob. 41 30 72 22 
 

Brosjyre | Facebook | Nyhetsrom | Postadresse 

 
   Ta miljøhensyn – vurder om du trenger å skrive ut denne e-posten! 
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Referat fra styremøte i Eivind Sannes legat - 19.12.2019  
 
Legatstyret avholdt møte 19. desember 2019 på rådmannens kontor.  
 
Tilstede var rådmann Geir Mikkelsen, Embla Sofie K. Sørensen, Sandra Rendall Berg og 
formannskapssekretær Berit Vestvann Johnsen. Innstiling og saksutredning fra rådmann 
Geir Mikkelsen ble utdelt i møtet. 
 
Det ble enstemmig vedtatt ikke å utdele fra legatet neste år grunnet lav avkastning. 
  
 
Tildeling av stipend 2019 
 
Det var i alt 15 søkere.  
Det ble enstemmig vedtatt å utdele 3 stipend på hver kr. 5.000,-. 
 
Legatstyret vektla studier som har høy lokal relevans. 
 
Følgende personer ble enstemmig tildelt stipend 2019: 
 

 Elise Karlsen, Storgata 25, 8200 Fauske 
Studie: Bachelor i fysioterapi 

 

 Marie Pedersen, Kopparvn. 2, 8208 Fauske 
Studie: Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling 

 

 Bjørnar Jakobsen Unhjem, Berglia 10, 8215 Valnesfjord 
Studie: Master i bevegelsesvitenskap 

 
 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
 
Kopi til : 
Kommunestyre, jf. vedtektenes § 9 

 
 



 

 

 

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 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Jan Gabriel Gabriel 
22 24 72 19 

Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette brevet informere kommuner og 

fylkeskommuner om nye regler i kommuneloven om samordning av statlig tilsyn med 

kommunesektoren, og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020. 

 

Kommunelovens regler om samordning av tilsyn  

Fylkesmannen har siden 2007 hatt i oppgave å samordne det statlige tilsynet med 

kommunene og fylkeskommunene. Alle statlige tilsynsmyndigheter har plikt til å la seg 

samordne av fylkesmannen. Reglene om samordning av tilsyn gjelder både for tilsyn med 

kommuneplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen har i egenskap av å være 

kommune og fylkeskommune) og aktørplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen 

har på lik linje med andre aktører). Det er planlagte tilsyn som skal samordnes av 

fylkesmannen. Reglene om tilsyn er videreført og presisert i kapittel 30 i den nye 

kommuneloven som trådte i kraft i oktober 2019. 

 

Samordning av statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at statlige 

tilsynsmyndigheter er koordinerte i sitt møte med kommunesektoren. Samordningen skal 

videre legge til rette for at tilsynsbelastningen på enkeltkommuner ikke blir for stor, og bidra 

til å hindre dobbeltarbeid.   

 

Den nye kommuneloven stiller nå tydeligere krav til både fylkesmannens 

samordningsoppgave og til den enkelte tilsynsmyndighet. Loven gir blant annet 

fylkesmannen mulighet for å sette frister for når andre statlige tilsynsmyndigheter skal sende 

inn sine tilsynsplaner for kommende år. Det er også lovfestet at statlige tilsynsmyndigheter i 

sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn skal ta hensyn til både det samlete 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/290-2 

Dato 

13. januar 2020 
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statlige tilsynet med den enkelte kommune og fylkeskommune og til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter i kommuner og fylkeskommuner.  

 

Tilsynskalender – verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren  

Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra i år ta i bruk en felles nasjonal 

tilsynskalender. Tilsynskalenderen vil være et praktisk verktøy for den samordningsoppgaven 

som følger av kommuneloven. 

  

Tilsynskalenderen ligger på https://tilsynskalender.fylkesmannen.no. Det ligger også lenke til 

den på fylkesmannen.no.  

 

Tilsynskalenderens formål er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med 

kommunesektoren, og samordning mellom tilsyn og forvaltningsrevisjoner, jf. kommuneloven 

§§ 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen vil gradvis fylles med innhold ved at fylkesmannen og 

andre tilsynsmyndigheter legger inn sine planlagte tilsyn. Gjennom tilsynskalenderen vil 

kommunen og fylkeskommunen få en oversikt over tilsynsaktiviteter, og fra 2021 vil dette 

omfatte alle de planlagte tilsynene. Kalenderen vil være et verktøy i den dialogen som skal 

være mellom fylkesmann og kommune i forbindelse med planlagte tilsyn.  

 

For at tilsynskalenderen skal fungere etter intensjonen må også kommunene og 

fylkeskommunene ta den i bruk. Kommunene vil gjennom kalenderen blant annet kunne 

kommunisere med fylkesmannen om aktuelle datoer for tilsyn. Det vil også bli lagt til rette for 

at kontrollutvalgssekretariatene kan registrere planlagte og gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner i tilsynskalenderen. Denne løsningen vil komme på plass i løpet av 

våren 2020.  

 

Tilgangen til kalenderen er rollebasert. Første gang man skal ta kalenderen i bruk, må det 

søkes om en rolle. De som kan få roller i kalenderen er: kommuner, fylkeskommuner, statlige 

tilsynsetater, fylkesmannen som samordningsinstans og kontrollutvalgssekretariatene.  

Nærmere informasjon om rolletildeling og innlogging finnes i vedlagte brosjyre om 

kalenderen, og på fylkesmannen.no. Når datoene er samordnet av fylkesmannen, vil de 

planlagte tilsynene være synlig i den offentlige løsningen.  

 

Kalenderen er utviklet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmennenes 

fellesadministrasjon på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon vil gi teknisk brukerstøtte og Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal vil gi faglig brukerstøtte. Kontaktinformasjon for brukerstøtte ligger på startsiden i 

tilsynskalenderen.  

 

 

 

 

 

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/
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Vi minner også om vårt nyhetsbrev Kommunalnytt, hvor departementet orienterer om mange 

aktuelle saker for kommunesektoren. Kommunalnytt er å finne på denne nettsiden, hvor man 

også kan tegne abonnement til dette nyhetsbrevet: 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-fra-

kmd/kommunalnytt/id2360628/ 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Siri Halvorsen 

avdelingsdirektør  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Arbeidstilsynet 

Arkivverket 

Datatilsynet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Fylkesmannen i Agder 

Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Fylkesmannen i Vestland 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Kartverket 

Kommunesektorens organisasjon 

Kystverket 

Mattilsynet 

Miljødirektoratet 

Norges Kommunerevisorforbund 

Statens helsetilsyn 

Utdanningsdirektoratet 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-fra-kmd/kommunalnytt/id2360628/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-fra-kmd/kommunalnytt/id2360628/
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Adresseliste 

 

Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand 

kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 
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Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 

1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 
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Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen 

kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 
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Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 
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Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 

6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
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Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 

4534 MARNARDAL 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 
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Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid 

kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 

kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker 

kommune 

Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 
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Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
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Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 

VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 
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Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Songdalen 

kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg 

kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 

Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 
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Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 
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Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 



 

 

Side 17 
 

 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 

5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

 



Fra: Postmottak KMD <postmottak@kmd.dep.no> 
Sendt: mandag 13. januar 2020 16.01 
Til: Agdenes kommune; postmottak@agderfk.no; Alstahaug kommune; 

Alta kommune; Alvdal kommune; Andøy kommune; Aremark 
kommune; Arendal kommune; post@asker.kommune.no; 
postmottak@askim.kommune.no; 
postmottak@askvoll.kommune.no; 
postmottak@askoy.kommune.no; info@audnedal.kommune.no; 
post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; 
post@aurland.kommune.no; postmottak@ahk.no; 
postmottak@austevoll.kommune.no; 
post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no; 
postmottak@balestrand.kommune.no; 
post@ballangen.kommune.no; 
postmottak@balsfjord.kommune.no; 
postmottak@bamble.kommune.no; 
postmottak@bardu.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; 
postmottak@berg.kommune.no; 
postmottak@bergen.kommune.no; 
postmottak@berlevag.kommune.no; 
postmottak@bindal.kommune.no; 
postmottak@birkenes.kommune.no; 
postmottak@bjerkreim.kommune.no; 
postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; 
post@bokn.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; 
postmottak@bronnoy.kommune.no; post@bygland.kommune.no; 
postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no; 
postmottak@bo.kommune.no; post@boe.kommune.no; 
postmottak@bomlo.kommune.no; 
postmottak@batsfjord.kommune.no; 
postmottak@dovre.kommune.no; kommunepost@drmk.no; 
postmottak@drangedal.kommune.no; 
postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no; 
post@eid.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no; 
postmottak@eidfjord.kommune.no; 
postmottak@eidsberg.kommune.no; 
postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; 
post@eigersund.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; 
postmottak@enebakk.kommune.no; 
postmottak@engerdal.kommune.no; post@etne.kommune.no; 
postmottak@etnedal.kommune.no; 
postmottak@evenes.kommune.no; post@e-h.kommune.no; 
post@farsund.kommune.no; Postmottak; 
postmottak@fedje.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no; 
post@finnoy.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no; 
post@fjaler.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no; 
postmottak@flakstad.kommune.no; 



postmottak@flatanger.kommune.no; 
post@flekkefjord.kommune.no; 
postmottak@flesberg.kommune.no; 
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no; 
postmottak@folldal.kommune.no; post@forsand.kommune.no; 
postmottak@fosnes.kommune.no; 
postmottak@fredrikstad.kommune.no; 
postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no; 
postmottak@frosta.kommune.no; 
postmottak@frana.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; 
post@fusa.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; 
postmottak@faerder.kommune.no; 
postmottak@forde.kommune.no; 
postmottak@gamvik.kommune.no; 
postmottak@gaular.kommune.no; 
postmottak@gausdal.kommune.no; 
postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no; 
post@gjemnes.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; 
postmottak@gjerstad.kommune.no; 
postmottak@gjesdal.kommune.no; 
postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; 
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; 
post@grane.kommune.no; postmottak@granvin.kommune.no; 
postmottak@gratangen.kommune.no; 
postmottak@grimstad.kommune.no; 
postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no; 
postmottak@gulen.kommune.no; 
postmottak@hadsel.kommune.no; 
postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no; 
postmottak@hamar.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; 
postmottak@hammerfest.kommune.no; 
postmottak@haram.kommune.no; 
postmottak@hareid.kommune.no; 
postmottak@harstad.kommune.no; post@hasvik.kommune.no; 
post@hattfjelldal-kommune.no; 
postmottak@haugesund.kommune.no; 
postmottak@hemne.kommune.no; 
postmottak@hemnes.kommune.no; 
postmottak@hemsedal.kommune.no; 
postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; 
postmottak@hitra.kommune.no; 
postmottak@hjartdal.kommune.no; 
postmottak@hjelmeland.kommune.no; post@hobol.kommune.no; 
postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; 
postmottak@holmestrand.kommune.no; 
epost@holtalen.kommune.no; post@hornindal.kommune.no; 



postmottak@horten.kommune.no; 
postmottak@hurdal.kommune.no; 
postmottak@hurum.kommune.no; 
postmottak@hvaler.kommune.no; 
postmottak@hyllestad.kommune.no; 
postmottak@haegebostad.kommune.no; 
postmottak@hoyanger.kommune.no; 
postmottak@hoylandet.kommune.no; post@ha.kommune.no; 
postmottak@ibestad.kommune.no; 
postmottak@inderoy.kommune.no; 
postmottak@indrefosen.kommune.no; post@innlandetfylke.no; 
postmottak@iveland.kommune.no; 
postmottak@jevnaker.kommune.no; post@jondal.kommune.no; 
postmottak@jolster.kommune.no; 
postmottak@karasjok.kommune.no; 
postmottak@karlsoy.kommune.no; post@karmoy.kommune.no; e-
post@kautokeino.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; 
postmottak@klabu.kommune.no; 
postmottak@kongsberg.kommune.no; 
postmottak@kongsvinger.kommune.no; 
post@kragero.kommune.no; 
postmottak@kristiansand.kommune.no; 
postmottak@kristiansund.kommune.no; 
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; 
servicekontoret@kvalsund.kommune.no; 
postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; 
post@kvinnherad.kommune.no; post@kviteseid.kommune.no; 
post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; 
postmottak@kvanangen.kommune.no; post@kafjord.kommune.no; 
postmottak@larvik.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; 
postmottak@lebesby.kommune.no; 
postmottak@leikanger.kommune.no; 
postmottak@leirfjord.kommune.no; post@leka.kommune.no; 
postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no; 
postmottak@levanger.kommune.no; 
postmottak@lier.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no; 
postmottak@lillehammer.kommune.no; 
postmottak@lillesand.kommune.no; 
postmottak@lindesnes.kommune.no; 
postmottak@lindas.kommune.no; post@lom.kommune.no; 
postmottak@loppa.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no; 
post@lunner.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no; 
postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; 
post@lyngen.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; 
postmottak@lodingen.kommune.no; 
postmottak@lorenskog.kommune.no; post@loten.kommune.no; 
postmottak@malvik.kommune.no; 



fellespost@mandal.kommune.no; post@marker.kommune.no; 
service@marnardal.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; 
postmottak@meland.kommune.no; 
postmottak@meldal.kommune.no; 
postmottak@melhus.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; 
postmottak@meraker.kommune.no; 
postmottak@midsund.kommune.no; postmottak@midtre-
gauldal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; 
post@modum.kommune.no; postmottak@molde.kommune.no; 
postmottak@moskenes.kommune.no; post@moss.kommune.no; 
post@mrfylke.no; postmottak@malselv.kommune.no; 
postmottak@masoy.kommune.no; 
postmottak@namdalseid.kommune.no; 
postmottak@namsos.kommune.no; 
postmottak@namsskogan.kommune.no; 
postmottak@nannestad.kommune.no; 
postmottak@narvik.kommune.no; 
postmottak@naustdal.kommune.no; post@nedre-
eiker.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no; 
postmottak@nes-bu.kommune.no; 
postmottak@nesna.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; 
postmottak@nesseby.kommune.no; 
postmottak@nesset.kommune.no; info@nissedal.kommune.no; 
postmottak@nittedal.kommune.no; 
postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; 
post@norddal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no; 
postmottak@nordkapp.kommune.no; post@nfk.no; 
postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@nordre-
land.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no; 
postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; 
postmottak@notodden.kommune.no; 
postmottak@naroy.kommune.no; epost@odda.kommune.no; 
post@oppdal.kommune.no; postmottak@oppegard.kommune.no; 
postmottak@orkdal.kommune.no; Postmottak@Os.kommune.no; 
postmottak@os-ho.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no; 
postmottak@oslo.kommune.no; post@osteroy.kommune.no; 
postmottak@overhalla.kommune.no; 
postmottak@porsanger.kommune.no; 
postmottak@porsgrunn.kommune.no; 
postmottak@radoy.kommune.no; 
postmottak@rakkestad.kommune.no; 
postmottak@rana.kommune.no; post@randaberg.kommune.no; 
post@rauma.kommune.no; postmottak@re.kommune.no; 
postmottak@rendalen.kommune.no; 
postmottak@rennebu.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no; 
post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; 



postmottak@ringerike.kommune.no; 
postmottak@ringsaker.kommune.no; 
postmottak@risor.kommune.no; post@roan.kommune.no; 
firmapost@rogfk.no; postmottak@rollag.kommune.no; 
postmottak@rygge.kommune.no; 
postmottak@ralingen.kommune.no; 
postmottak@rodoy.kommune.no; 
postmottak@romskog.kommune.no; 
postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; 
postmottak@royken.kommune.no; 
postmottak@royrvik.kommune.no; 
postmottak@rade.kommune.no; 
postmottak@salangen.kommune.no; 
postmottak@saltdal.kommune.no; 
postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@sande-
ve.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no; 
postmottak@sandefjord.kommune.no; 
postmottak@sandnes.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; 
postmottak@sarpsborg.com; post@sauda.kommune.no; 
postmottak@sauherad.kommune.no; 
postmottak@sel.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no; 
post@selje.kommune.no; post@seljord.kommune.no; 
post@sigdal.kommune.no; post@siljan.kommune.no; 
post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no; 
postmottak@skedsmo.kommune.no; 
postmottak@ski.kommune.no; 
skien.postmottak@skien.kommune.no; 
postmottak@skiptvet.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no; 
post@skjaak.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no; 
post@skanland.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; 
postmottak@snillfjord.kommune.no; 
postmottak@snasa.kommune.no; 
postmottak@sogndal.kommune.no; 
postmottak@sokndal.kommune.no; epost@sola.kommune.no; 
post@solund.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no; 
postmottak@sortland.kommune.no; 
post@spydeberg.kommune.no; post@stange.kommune.no; 
postmottak@stavanger.kommune.no; 
postmottak@steigen.kommune.no; 
postmottak@steinkjer.kommune.no; 
postmottak@stjordal.kommune.no; post@stord.kommune.no; 
postmottak@stordal.kommune.no; postmottak@stor-
elvdal.kommune.no; post@storfjord.kommune.no; 
postmottak@strand.kommune.no; post@stranda.kommune.no; 
postmottak@stryn.kommune.no; post@sula.kommune.no; 
postmottak@suldal.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; 
post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no; 



postmottak@sveio.kommune.no; 
postmottak@svelvik.kommune.no; 
postmottak@sykkylven.kommune.no; 
postmottak@sogne.kommune.no; post@somna.kommune.no; 
epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@sor-
aurdal.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-
fron.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no; 
postmottak@sorreisa.kommune.no; 
postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@sor-
varanger.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no; 
post@time.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no; 
postmottak@tinn.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; 
postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; 
postmottak@torsken.kommune.no; 
postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@tffk.no; 
postmottak@tromso.kommune.no; 
postmottak@trondheim.kommune.no; 
postmottak@trysil.kommune.no; post@trana.kommune.no; 
postmottak@trogstad.kommune.no; 
postmottak@trondelagfylke.no; 
postmottak@tvedestrand.kommune.no; 
postmottak@tydal.kommune.no; 
postmottak@tynset.kommune.no; 
postmottak@tysfjord.kommune.no; post@tysnes.kommune.no; 
post@tysver.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no; 
postmottak@ullensaker.kommune.no; 
postmottak@ullensvang.herad.no; 
postmottak@ulstein.kommune.no; 
postmottak@ulvik.kommune.no; post@utsira.kommune.no; 
postmottak@vadso.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; 
post@valle.kommune.no; post@vang.kommune.no; 
postmottak@vanylven.kommune.no; 
postmottak@vardo.kommune.no; post@vefsn.kommune.no; 
postkasse@vega.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; 
epost@vennesla.kommune.no; postmottak@verdal.kommune.no; 
postkasse@verran.kommune.no; post@vestby.kommune.no; 
post@vtfk.no; post@vlfk.no; postmottak@vestnes.kommune.no; 
post@vestre-slidre.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no; 
postmottak@vestvagoy.kommune.no; 
post@vevelstad.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; 
post@viken.no; vikna@vikna.kommune.no; 
postmottak@vindafjord.kommune.no; 
postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no; 
postmottak@voss.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no; 
postmottak@vagan.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no; 
postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@valer-
of.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no; 



postmottak@oksnes.kommune.no; 
postmottak@orland.kommune.no; post@orskog.kommune.no; 
postmottak@orsta.kommune.no; postmottak@ostre-
toten.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; 
postmottak@oyer.kommune.no; 
postmottak@oygarden.kommune.no; post@oystre-
slidre.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no; 
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no; 
post@amli.kommune.no; postmottak@amot.kommune.no; 
postmottak@ardal.kommune.no; post@as.kommune.no; 
post@aseral.kommune.no; post@asnes.kommune.no 

Kopi: post@arbeidstilsynet.no; post@arkivverket.no; 
postkasse@datatilsynet.no; postmottak@dsb.no; fkt@fkt.no; 
fmagpost@fylkesmannen.no; fminpost@fylkesmannen.no; 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postmottak; Fylkesmannen i 
Nordland Postmottak; fmovpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i 
Rogaland Postmottak; fmtfpost@fylkesmannen.no; 
fmtlpost@fylkesmannen.no; fmvtpost@fylkesmannen.no; 
fmvlpost@fylkesmannen.no; post@fmfa.fylkesmannen.no; 
post@imdi.no; post@kartverket.no; Kommunenes Sentralforbund; 
post@kystverket.no; Mattilsynet; Postmottak Miljødirektoratet; 
post@nkrf.no; postmottak@helsetilsynet.no; post@udir.no 

Emne: 20/290-2 Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om 
samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring 
av en felles nasjonal tilsynskalender 

Vedlegg: Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning 
(1129_4_P.pdf; Tilsynskalender.pdf 

 

Se vedlagte saksdokumenter.  



Tilsynskalender
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no
for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar
med kommunane og fylkeskommunane

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/


Samordning av tilsyn skal bidra til at
• den samla tilsynsbelastninga for den enkelte kommune og fylkeskommune er realistisk og kjent
• statlege tilsynsmyndigheiter skal kjenne til og ta hensyn til kvarandre sine tilsyn 
• ein utnyttar synergiar mellom den kommunale eigenkontrollen og statlege tilsyn.  

(Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020.) 
• ein lærer av kvarandre 

Tilsynskalenderen
Kalenderen er eit verktøy som skal legge til rette for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar 
med kommunane og fylkeskommunane. Kalenderen er utvikla på oppdrag frå Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

§ 30-6. Samordning av statlige tilsynsmyndigheter

«Fylkesmannen samordner planlagte statlige 
tilsynsaktiviteter overfor kommunen og 
fylkeskommunen og vurderer det samlete omfanget 
av statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller 
fylkeskommunen.

Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette 
Fylkesmannen om planer for tilsyn og om varsel 
om pålegg om retting eller andre reaksjoner som 
har vesentlige virkninger for kommunen eller 
fylkeskommunen. Fylkesmannen kan fastsette frister 
for når underretning om tilsynsplaner skal være sendt 
Fylkesmannen. Tilsynsmyndigheter som er utpekt som 
koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette 
Fylkesmannen om koordinerte tilsynsplaner.

Fylkesmannen skal formidle til andre 
tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i 
enkeltkommuner og i fylkeskommunen.»

§ 30-7. Samordning mellom statlig 
tilsynsvirksomhet og kommuner eller 
fylkeskommuner
«Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og 
fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av 
planlagte tilsyn.

Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, 
prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det 
samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen 
eller fylkeskommunen og til relevante forvaltnings-
revisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å 
utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen 
eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll 
med det samme temaet.

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre 
reaksjoner med vesentlige virkninger for kommunen 
eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha 
dialog med kommunen eller fylkeskommunen om 
slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens 
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller 
fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.»

• Kommunane
• Fylkeskommunane
• Fylkesmennene 
• Arbeidstilsynet  
• Arkivverket 

• Datatilsynet
• Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)   

• Kartverket   

• Kystverket   
• Mattilsynet   
• Kontrollutvalssekretariata

Ny kommunelov 
§§ 30-6 og 30-7 i gjeldande kommunelov, har reglar om samordning av statlege tilsyn som er retta 
mot kommunane og fylkeskommunane.

Brukarar av tilsynskalenderen



Tilsynskalenderen
• kommunen og fylkeskommunen får ei

samla oversikt over planlagde statlege
tilsynsaktivitetar og forvaltningsrevisjonar.

• fylkesmannen kan fastsette fristar for når
tilsynsplanar skal være sendt fylkesmannen

• gjer det mogleg for statlege tilsynsetatar og
kommunane og fylkeskommunane å ha dialog
i planlegginga omkring aktuelle tilsynsdatoar

• kommunane og fylkeskommunane får høve
til å drøfte prioriteringar og gjennomføring av
planlagde tilsyn med Fylkesmannen

• er brukarvennleg og har lav brukarterskel

• rapportar frå statlege tilsyn blir lasta opp

• kontrollutvalssekretariata får høve til å laste
opp sine forvaltningsrevisjonsrapportar.

Roller og pålogging i tilsynskalenderen
For å få tilgang til kalenderen må du søke om

ei rolle:

1 . Kommune

2. Fylkeskommune

3. Statleg tilsynsetat

4. Fylkesmannen

5. Kontrollutvalssekretariat

Tilsette hos fylkesmannen loggar seg på

kalenderen med sitt brukarnamn og passord.

Tilsette i kommunane og fylkeskommunane,

andre statlege tilsyn og kontrollutvalssekretariata

loggar på gjennom ID-porten. Rolla gir tilgang til

planleggingsmodus i kalenderen.

Tilsynskalenderen - visning på nett
Alle ferdig planlagde tilsyn vises til ei kvar tid i

tilsynskalenderen, og er tilgjengeleg for publikum.

Rolle Forklaring

Kommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for
samordna statlege tilsyn. Fylkesmannen godkjenner rolla.

Fylkeskommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for
samordna statlege tilsyn. Fylkesmannen godkjenner rolla.

Statleg tilsynsetat

Statlege tilsynsetatar og avdelingar hos fylkesmannen som fører

tilsyn med kommunane og fylkeskommunen. Statlege tilsynsetatar

får tilgang til å registrere tilsyn i kalenderen. Tilgang til statlege

tilsynsetatar vert godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Tilsette hos fylkesmennene vert godkjend av samordnar for tilsyn i

sitt embete.

Fylkesmannen (samordnar)

Dette er samordnarrolla hos fylkesmannen.

Denne rolla bør bestemte personar i fylkesmannsembeta ha.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal godkjenner rolla for alle embeta.

Kontrollutvalgs-

sekretariat

Ansvarleg for å legge inn planar og forvaltningsrapportar.

Fylkesmannen godkjenner rolla. 1

For alle roller
Når du loggar inn med rolla di, vil du nne forklaring til dei ulike felta

som hjelpetekstar.

1 Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020

Forklaring av dei ulike rollene



B R U KAR STØ TTE
Kontaktinfo til brukarstøtte nn du her: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no

Gra sk produksjon: Fylkesmannen i Møre og Romsdal



Fauske Kommunestyre Valnesfjord 25.11.19

Helskog Velforening Valnesfjord

Hageneshaugen Velforening

Sak til kommunestyret.

Gang- og sykkelvei Strømsnes — Helskog. Fylkesvei 530

Helskog Velforening har siden 90 tallet sendt utallige søknader til Fauske Kommune for å få

etablert gang- og sykkelvei på stekningen Strømsnes—Helskog. En strekning på 2,5 km som,

med unntak av lyspunkter nedenfor byggefelt på Helskog, er uten gatelys. Veien har en

fartsgrense på 60 km/t med mange uoversiktlige kurver og bakketopper!

På veistrekningen er det et tilsvarende byggefelt på Hageneshaugen, 1 km fra Strømsnes.

Hageneshaugen Velforening har også påpekt behovet for gang- og sykkelvei ved flere

anledninger og støtter fullt opp om vår henvendelse. Til Hageneshaugen har Fauske

kommune innvilget forlengelse av eksisterende gang og sykkelvei  i  tilknytning til hjerteløypa.

Det gjenstår da 1,5 km til Helskog.

På strekningen Strømsnes-Helskog er det i dag totalt 40 barn.

Veien er mye brukt av myke trafikanter både til fots og på sykkel. En gang- og sykkelvei vil

være et viktig folkehelsetiltak ved at det legges til rette for at barn og voksne gis mulighet til

å gå og sykle i tr e om ivelser til barnehage, skole, fritidsaktiviteter, butikken eller for

turens egen skyld.

Fylkesveien er smal og har stor trafikk. VHSS som ligger i Fridalen er en av Fauskes største

arbeidsplasser med 105 ansatte og stor trafikk knyttet til transport av ca. 900 pasienter som

årlig er på rehabiliteringsopphold. På Østerkløft er det også to caravanplasser med totalt 150

vognplasser. I tillegg er Fridalen et av de mest populære friluftsområdene i Saltenregionen,

med Fauskes hovedinnfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark — Barnas nasjonalpark.

Vinterstid, med stor utfart til skiløyper og familievennlig turterreng i øvre Valnesfjord, er

trafikksikkerheten langs strekningen enda mer utfordrende med smalere vei, uoversiktlige

svinger og bakketopper.

Helskog velforening har høsten 2019 satt i gang en underskriftskampanje for å få saken

behandlet i kommunestyret.



På møte om  trafikksikkerhet  30.10.19 i  regi  av Valnesfjord  Nærmiljøutvalg (VNMU)var

følgende  tilstede:

Toril  Barthel Statens vegvesen (SVV), Bent J. Bentzen (NFK), Trond  Heimtun  (kommunalsjef),

Kjetil  Skår (leder i  plan- og utviklingsutvalget), Waded Haugen (FAU repr. og

trafikksikkerhetsgruppe i  VNMU), Monika  Myrvoll (Helskog velforening og

trafikksikkerhetsgruppe i  VNMU) og Herdis  Kyed styremedlem og trafikksikkerhetsgruppa  i

VNMU.

Toril  Barthel (SVV) påpekte på møtet at Helskog og Hageneshaugen byggefelt  aldri  skulle

vært godkjent uten at det lå  reguleringsplan  for  gang- og sykkelvei!

Bent] Bentzen (NFK) ønsket å komme for å områdene selv og få et godt  innblikk i  saken. Han

informerte  om  midler  som  finnes  til gang- og sykkelstier  og oppfordret til å sende inn søknad

i mars  2020.

Viser  for  øvrig til  innspill  fra FAU og Nærmiljøutvalget  om gang— og sykkelveier i  Valnesfjord  i

høring av  Trafikksikkerhetsplan  2019-2023, og prioriteringsliste  på  tiltaksdelen i  vedtatt plan

pkt 8.1. Her er gang- og sykkelvei  fra Strømsnes til Helskog høyt  prioritert  og står som  tiltak

nr. 2

Med  vennlig hilsen

Helskog Velforening

HOVLKLL H V)? ; cLL

Monika  Myrvoli

Vedlegg:  189  underskrifter
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VI VIL HA GANG OG SYKKELVEI STRØMSNES  — HELSKOG
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Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Rødøy  Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Sjøgata 27, 8006 Bodø   Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

 
 

Finansdepartementet  
v/finansminister Jan Tore Sanner 
  

 
 
  Bodø, 28. januar 2020 

 
Høringsinnspill til NOU 2019:18 Skattlegging av 
havbruksvirksomhet 

Styret i Salten Regionråd har i sitt møte den 24. januar 2020 vedtatt høringsinnspill til NOU 
2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet. 

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

Vedtaket er enstemmig og vi ber om at innspillene tas med i den videre behandlingen av saken. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)   
leder daglig leder     
 
 
 
 
Kopi: 
Stortingets Finanskomite 
Nordlandsbenken 
KS Nord-Norge 
Nordland fylkeskommune 
Kommunene i Salten Regionråd 
Nettverk fjord- og kystkommuner 
Bodøregionens utviklingsselskap 
Media 
 
 
Arkiv: SR/2020 
Dokument: br20200128 følgebrev - høringsinnspill til nou 2019-18 skattlegging av havbruksvirksomhet 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: tirsdag 28. januar 2020 09.54
Til: finans@stortinget.no
Kopi: Eirik Sivertsen; siv.mossleth@stortinget.no;

asunn.lyngedal@stortinget.no; margunn.ebbesen@stortinget.no;
willfred.nordlund@stortinget.no; Jonny.Finstad@stortinget.no;
hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; mona.fageras@stortinget.no;
tom.mikalsen@ks.no; post@nfk.no; kystnettverket@ks.no; Anna
Ljunggren; Elnar Remi Holmen; Avisa Nordland;
'redaksjonen@saltenposten.no'; lokalavisa@nord-salten.no;
nordland@nrk.no; Ida Maria Pinnerød; Beiarn kommune; Postmottak
Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune;
Meløy kommune; Rødøy kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune;
Sørfold kommune

Emne: Høringsinnspill fra Salten Regionråd vedrørende NOU 2019:18
Skattlegging av havbruksvirksomhet

Vedlegg: Br20200128 følgebrev - Høringsinnspill til NOU 2019-18 Skattlegging av
havbruksvirksomhet.pdf; Styre-sak 0520 -Vedtak - Høringsinnspill NOU
2019-18 Skattlegging avhavbruksvirksomhet.pdf; Styre-sak 0520 -
Vedlegg - Høringssvar fra NFKK - NOU havbruksbeskatning.pdf

Til Finansdepartementet v/finansminister Jan Tore Sanner

Vedlagt følger høringsinnspill fra Salten Regionråd vedrørende NOU 2019:18 Skattlegging av
havbruksvirksomhet.

Kopi til:
Stortingets Finanskomite
Nordlandsbenken
KS Nord-Norge
Nordland fylkeskommune
Kommunene i Salten Regionråd
Nettverk fjord- og kystkommuner
Media

Med vennlig hilsen
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Tlf: +47 75 54 86 00
Mobil: +47 936 15 198
Besøksadresse: Sjøgata 27, 1. etg., 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
Kjersti.bye.pedersen@salten.no
www.salten.no

mailto:Kjersti.bye.pedersen@salten.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iwMdH-0004fb-5j&i=57e1b682&c=8szaQuNtS864mGvZ-vXQfxA06bsvi6X94DIZWZeH0v4SM0zW-cPsX0wj09c3uQ0ngkxt-jDhwdiJnXKMpBbFGZ5ZxKPMm64SSDMdJuSBYDDPtqwCWz76VOscT_NPy33-9WcbVzXipt-oOfuVpphoB1WCp96YF4v3cKTU-5gHzwcMNmQKBpIutb76gw8uUS3WyAOvYPlPNkxuBZ2q8YP84rNlZ5Bgzt79hKJhfzG71us


 



 Salten Regionråd  Dokument:  styre-sak 0520 -vedtak - høringsinnspill nou 2019-18 skattlegging av 
havbruksvirksomhet 

 Styret  Side: 1 av 2 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 28.01.20 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  
Dato: Møte 24. januar 2020  

 
Sak: Styre-sak 05/20 

 
HØRINGSINNSPILL NOU 2019:18 SKATTLEGGING AV 
HAVBRUKSVIRKSOMHET  

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 24. januar 2020 
har styret i Salten Regionråd drøftet NOU 2019:18, Skattlegging av havbruksvirksomhet. Fra 
styret gis følgende enstemmige uttalelse: 

Havbruk er en stor eksportnæring i Nordland og betyr mye for Nordland og Salten hvor flere 
av kommunene aktivt har tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode vilkår for vekst og 
utvikling innenfor kommunenes sjøarealer.  Næringen har også stor betydning for verdiska-
ping for en rekke andre næringer som leverer varer og tjenester til havbruksnæringen. Nord-
land er Norges fjerde største eksportfylke hvor sjømat utgjør en stor andel av eksporten. 

For å få til en god forvaltning av havbruksnæringen har vertskommunene mottatt bidrag fra 
næringen gjennom havbruksfondet.  Ordningen ble innført for at vertskommunen skulle få 
kompensasjon for å stille areal til disposisjon for oppdrett i sjø.  Det har vært og er en god 
tradisjon i Norge at kommunen får en viss kompensasjon for å stille felleskapet areal til dis-
posisjon for næringsaktivitet. En avvikling av havbruksfondet, eller innføring av andre og mer 
usikre ordninger, vil kunne medføre negative konsekvenser for en del av kommunene. 

Utvalget som har gitt sin innstilling til regjeringen har tatt for seg flere forhold.  De har sett på 
skattleggingen av sjøbasert havbruk generelt.  Videre har de sett på hvem som bør motta 
skatt fra havbruksnæringen. 

Når det gjelder selve skattleggingen tillater Salten Regionråd å påpeke at å innføre en sær-
skatt – i dette tilfelle – grunnrenteskatt på en svært konkurranseutsatt næring bør kreve en 
svært god begrunnelse. Salten Regionråd kan ikke se at det foreligger en slik begrunnelse 
hva angår havbruk for å innføre en slik særskatt. 

Hva angår selve fordelingen av skatt mellom stat, fylkeskommune og kommunen bør dette 
ikke endres på i forhold til dagens modell.  Det er ingen ting som i dag legitimerer å endre på 
fordelingen mellom partene. Salten Regionråd er derfor i det vesentlige enige med mindretal-
lets forslag.  Det bør ikke innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen.  Dagens modell 
for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres. 

Salten Regionråd mener en bør se på utbetalingen fra havbruksfondet, dette for å gjøre hav-
bruksfondet til et mer reelt fond der utbetalingene strekker seg over tid og fondet bygges opp 
over tid. I dette ligger at en bør se på om kommunen for fremtiden mottar avkastning av fon-
det og ikke slik som i dag at hele summen utbetales i sin helhet.  For at et fremtidig hav-
bruksfond skal ha vekstmulighet bør en også se på å innføre en arealleie som baserer seg 
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på den produksjon som er på anleggene. Denne avgiften tilkommer havbruksfondet og utbe-
tales til kommunene etter dagens fordelingsnøkkel til fondet. 

Videre mener Salten Regionråd at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimu-
lerer til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig sjømatproduksjon av-
henger av et best mulig samspill mellom vertskapskommunene og næringen. 

Sjømat Norge, Norsk Industri og Nettverk for fjord og kystkommuner (NFKK) har et felles 
ønske om at havbruksnæringen skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger om en bære-
kraftig vekst i matproduksjonen som sikrer ringvirkninger langs kysten.  For å lykkes med 
dette må det investeres betydelige beløp i årene fremover og derfor må kapitalen som ska-
pes langs kysten reinvesteres der.  Salten Regionråd støtter derfor enigheten fremkom-
met mellom NFKK, Sjømat Norge og Norsk industri om innføring av en arealeie, samt 
deres innspill til høringen.  
 
 
 

Vedlegg: Høringssvar fra Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)  
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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 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/18053     
 Arkiv sakID.: 19/3025 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
004/20 Formannskap 28.01.2020 
004/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg øst 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 
 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant annet 

brannstasjonstomten og Eiaveien. 
 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal disponeres. 

 
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. 

 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant annet 
brannstasjonstomten og Eiaveien. 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal disponeres. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med AP's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 004/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 



 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant annet 

brannstasjonstomten og Eiaveien. 
 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal disponeres. 

 
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 Kommune 
Fauske Eiendom KF 
8201 Fauske 
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



2 Usikkerhetsanalyse 

 15.01.2019 Saksfremlegg 10 
 

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. 

 



Kommunal infrastruktur 4 

Styringsramme Teknisk driftsbygg og blålysbygg15.01.2019  19 

 

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 

 



Kommunal infrastruktur 4 

Styringsramme Teknisk driftsbygg og blålysbygg15.01.2019  23 

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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Sak nr.   Dato 
005/20 Formannskap 28.01.2020 
005/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Behov for tilleggsfinansiering ombygging Valnesfjord barnehage underetasje 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
 
 
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. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 005/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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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Sak nr.   Dato 
006/20 Formannskap 28.01.2020 
006/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Utbedring av avvik etter tilsyn i barnehager av Helse- og miljøtilsynet 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
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. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
Vedlegg: 
28.01.2020 Hauan barnehage - tematilsyn fysisk miljø - nytt vedtak basert på tilsendt 

handlingsplan (258742) 
1432107 

28.01.2020 Hauan barnehage - tematilsyn fysisk miljø - tilsynsrapport (258744) 1432108 

28.01.2020 Plan for lukking av avvik Hauan barnehage 2019 (243335) 1432110 

28.01.2020 Vestmyra barnehage - tematilsyn fysisk miljø - varsel om vedtak 1432111 

28.01.2020 Vestmyra barnehage - tematilsyn fysisk miljø - vedtak med bakgrunn i 
tilsendt handlingsplan 

1432112 

28.01.2020 Erikstad barnehage - driftsgodkjenning – rapport fra inneklimakartlegging 1432113 

28.01.2020 Erikstad barnehage - driftsgodkjenning – vedtak om retting 1432114 
 
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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Hauan barnehage 
Grendeveien 1 
 
8209  FAUSKE 
 
 
 

Hauan barnehage - tematilsyn fysisk miljø - nytt vedtak basert på 
handlingsplan 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) viser til tilsynsbesøk utført ved virksomheten 10.04.2019, 
varsel om vedtak datert 03.05.2019, og påfølgende vedtak om utbedring datert 22.05.2019. Den 
11.10.2019 purret vi på tilbakemelding fra virksomheten. 
 
Bakgrunn for tilsynsbesøket - lovhjemmel 
Tilsynsbesøket ble utført i henhold til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) §13, og forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 
Kommunen har tilsynsansvaret etter dette regelverket og kan fatte vedtak om utbedringer med 
hjemmel i folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. HMTS fører tilsyn og fatter vedtak 
etter delegert myndighet fra kommunen. Vår saksbehandling skjer i samråd med 
kommuneoverlegen.  
 
Handlingsplan for lukking av avvik 
Med bakgrunn i tilsynsbesøket ble det utarbeidet et vedtak med krav om utbedring av 2 avvik: 
 

1. Virksomhetens lokaler har mangelfullt vedlikehold – nærmere begrunnelse for denne 
vurderingen er gitt i saksutredningen. Dette er et avvik fra §13 i forskriften. 

2. Skriftlige rutiner og sjekkliste for service på virksomhetens ventilasjonsanlegg mangler. 
Dette er et avvik fra §19 i forskriften.   

 
Den 11.10.2019 mottok vi tilbakemelding fra Fauske kommune, der det går fram at mange av 
forholdene som dannet grunnlaget for avvik 1, er tatt tak i. Det er imidlertid fortsatt noen forhold 
som gjenstår, som i følge handlingsplanen skal utbedres innen 01.07.2020.  
 
Handlingsplanen kommenterte ikke avvik 2, men vi forutsetter at også dette avviket lukkes innen 
samme dato som avvik 1.   
 
Med bakgrunn i den framlagte handlingsplanen fatter vi nytt vedtak, med ny frist: 
 
 
 
 
 

Dato:   ............................................................ 07.01.2020 

Saksbehandler:   ................................ Trond Mathiassen 
Telefon direkte:   .......................................... 98 22 39 31 

Deres ref:   ......................................................................  
Løpenr.:   .......................................................... 899/2019 
Saksnr/vår ref:   ................................................. 2019/35 
Arkivkode:   ............................................................... A10 
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Vedtak 
Virksomheten pålegges, med hjemmel i folkehelseloven §14, å rette de avvik som er registrert 
nedenfor: 
 

1. Virksomhetens lokaler har mangelfullt vedlikehold – nærmere begrunnelse for denne 
vurderingen er gitt i saksutredningen. Dette er et avvik fra §13 i forskriften. 

2. Skriftlige rutiner og sjekkliste for service på virksomhetens ventilasjonsanlegg mangler. 
Dette er et avvik fra §19 i forskriften.   

 
Med bakgrunn i framlagt handlingsplan settes frist for retting av avvikene til 01.07.2020.   
 
Hvis virksomheten kan dokumentere at avviket allerede er rettet, vil vi vurdere å avslutte saken.  
 
Det skal meldes skriftlig til Helse- og miljøtilsyn Salten når påleggene er utført, jamfør fristen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til folkehelseloven § 19, og forvaltningsloven 
§28. Klagen må fremsettes innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes 
Helse- og miljøtilsyn Salten, Stormyrveien 25, 8008 Bodø. E-post: post@hmts.no 
 
Opplysnings- og informasjonsplikt 
I hht. forskriftens §5 plikter virksomhetens leder å informere foreldre/foresatte og /eller elever om 
utfordringer som virksomheten har i forhold til å overholde de ulike kravene i forskriften. Vi ber 
derfor om at kopi av dette vedtaket blir videreformidlet til foreldre/foresatte, gjerne representert ved 
FAU/SU. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

 Katalin Nagy  
 daglig leder  

 
 
  Trond Mathiassen 
  Overingeniør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 
 
Vedlegg: Det opprinnelige vedtaket etter driftsgodkjenningsbefaringen 
 
Kopi til: Fauske kommune -  rådmannen, kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst og kultur,
    enhetsleder barnehage og kommunalsjef eiendom   
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Vedlegg 1  

Tilsynsrapport – tematilsyn fysisk miljø  

Virksomhet: Hauan barnehage Inspektør: Trond Mathiassen 
Kontaktperson: Hilde Moen Dato:  10.04.2019 
E-post: hauan.barnehage@fauske.kommune.no    

 
Historikk – opplysninger fra forrige tilsyn 
Vårt forrige tilsyn med fysisk miljø ved denne virksomheten ble gjennomført 29.10.2015.  
Det ble da registrert ett avvik vedrørende lydmiljø, som senere har blitt utbedret.  
 
Oppsummering fra årets tilsyn 
Ved årets tilsyn registrerte vi 2 avvik, og 2 merknader. 
  
Kort om tilsynet 
Til stede for virksomheten var Hilde Moen (styrer). Den 24.04.2019 var vi også i kontakt med 
Kristen Jakobsen (vedlikeholdsleder). 
 
Tilsynet som omfattet inneklima og fysiske forhold, ble gjennomført i tråd med fastsatt tilsynsplan. 
Tilsynet ble varslet på forhånd. Sammen med tilsynsvarselet ble det sendt ut en sjekkliste over 
hvilke forhold vi ville fokusere på. 
 
Tilsynet omfattet: 

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

 
Observasjoner 
Trafikk 
Vi registrerte ingen avvik eller merknader på virksomhetens parkeringsforhold/adkomst. 
 
Virksomheten venter endringer i trafikkbildet i Grendeveien, i tilknytning til at Hauan skole blir 
lagt ned, og at skolelokalene tas i bruk til voksenopplæring. 
 
Uteområde 
Ingen avvik ble registrert på virksomhetens uteområde. 
 
I følge virksomhetens leder er det behov for mer belysning på deler av uteområdet, vinterstid. 
Mangelen på lys er likevel ikke så omfattende at det ikke er mulig for barna å oppholde seg 
utendørs på den mørkeste delen av året. Vi registrerer en merknad på dette forholdet. 
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Bygg 
Følgende forhold registreres som mangler ved vedlikeholdet: 
 Platting utenfor «Tussi» er slitt. 
 Gulvbelegget på «Ole Brumm» har godt synlige «bone-skjolder». Belegget skal skures opp, og 

bones på nytt til sommeren.  
 I gangen var det et gulvbelegg med dårlige sveiser, som vanskeliggjør renhold. 
 Det er flere innvendige dører som har hull/har et slitt preg. 
 
Sikkerhet: 
 Det løsnet et beslag fra taket på skolen (i etasjen over barnehagen) i forbindelse med en storm 

tidligere i år. 
 Et søppelskur som står ved porten til barnehagens uteområde ble også tatt av vinden, og slengt 

lenger inn på uteområdet. 
 
Fauske kommune har en vedlikeholdsplan for byggene sine, men denne har etter hvert rukket å bli 
noen år gammel. Vedlikeholdsbehov registreres fortløpende i dataprogrammet Facilit. 
 
Alle bygningsdeler har en antatt «levetid», som til en viss grad kan forlenges med en aktiv 
vedlikeholdsinnsats. Det er viktig at det lages realistiske vedlikeholdsplaner som sikrer nødvendig 
løpende vedlikehold.  
 
Med bakgrunn i de ovenfornevnte forholdene, registrerer vi ett avvik på «manglende vedlikehold». 
 
Ventilasjon  
Virksomheten har drifts- og vedlikeholdsinstruks fra leverandøren av ventilasjonsanlegget. Det er 
system på filterskifte, skifte av drivreimer, og tilsvarende.  
 
Kommunen har ingen serviceavtale med ventilasjonsfirma for virksomhetens ventilasjonsanlegg. 
Det som er fordelen med en serviceavtale, er at personell som arbeider daglig med ventilasjon som 
spesialfelt, tar en årlig gjennomgang av ventilasjonsanlegget. Ventilasjonsfirmaene har en sjekkliste 
de går igjennom når de utfører servicen på anlegget. 
 
Når servicen på ventilasjonsanlegget skal ivaretas av kommunens eget personell, som ofte ikke 
innehar spesialkompetanse på ventilasjon, er det desto viktigere at det finnes vel gjennomtenkte 
rutiner og en sjekkliste som personellet kan følge i forbindelse med servicen. Sjekklisten for 
ventilasjonsservice må inngå som en naturlig del av virksomhetens internkontrollsystem for å 
ivareta og opprettholde et tilfredsstillende inneklima – og styrer må som virksomhetens 
internkontrollansvarlige få kopi av ferdig utfylt sjekkliste etter hver service på ventilasjonsanlegget. 
Vi registrerer avvik på at slike rutiner mangler. 
 
Vi forstod det slik at virksomheten ikke har rutiner for regelmessig vurdering av tilsmussing/ 
rengjøringsbehov på innsiden av ventilasjonskanalene. Vi forutsetter at det etableres rutiner for 
regelmessig sjekk av ventilasjonskanalene – i tråd med byggdetaljblad 752.250. Forholdet 
registreres som en merknad. 
 
Inneluft 
Vi gjennomførte inneklimakartlegging på «Ole Brumm», og fant ingen overskridelser av anbefalte 
maksimumsnivåer for CO2-konsentrasjon (1000 ppm) eller temperatur (24C) ved vår kartlegging. 
Relativ luftfuktighet var også normal for årstiden. Ingen avvik ble registrert.  
 
Radonkonsentrasjonen i bygget er målt tidligere og funnet tilfredsstillende. Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet (tidl. Statens strålevern) anbefaler at radonkonsentrasjonen måles hvert 
10. år i bygg der det tidligere ikke er påvist overskridelser av tiltaksnivå (100 Bq/m3). 
 



  Side 3 av 3  

Lydmiljø 
I følge virksomhetens leder er det ingen opplevde problemer med dårlig lydmiljø i lokalene. Vi la 
heller ikke merke til slike forhold ved lydmiljøet, og så derfor ingen grunn til å utføre lydmålinger i 
forbindelse med tilsynet.  
 
Merknader 
 I følge virksomheten er det behov for bedre belysning på deler av uteområdet.  
 Rutiner for regelmessig sjekk av ventilasjonskanalenes innside mangler. 
 
Merknader forventes håndtert internt, uten videre oppfølging fra HMTS. 
 
Avvik 
I forbindelse med tilsynet registrerte vi følgende avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler: 
 

1. Virksomhetens lokaler har mangelfullt vedlikehold – nærmere begrunnelse for denne 
vurderingen er gitt i saksutredningen. Dette er et avvik fra §13 i forskriften. 

2. Skriftlige rutiner og sjekkliste for service på virksomhetens ventilasjonsanlegg mangler. 
Dette er et avvik fra §19 i forskriften.   
 

 
Virksomhetens informasjonsplikt 
I hht. forskriftens §5 plikter virksomheten å informere foreldre/foresatte om tilsynsrapporten, slik at 
de kan ta stilling til om de er enige i rapportens innhold. De foresatte har en naturlig rolle i å ivareta 
interessene til sine barn, og har mulighet til å klage på rapportens innhold hvis de mener det er 
viktige forhold vi har oversett. Vi ber derfor om at kopi av tilsynsrapporten videreformidles til 
foreldre/foresatte, gjerne representert ved FAU/SU. 
 
 
 



Plan for lukking av avvik 
 
Avdeling: Hauan barnehage 
Tilsynsmyndighet: HMTS 
Tilsyn: Tematilsyn fysisk miljø 
Vårt saksnr: 19/1405 
 
Nr  Hva  Kommentar  Ansvarlig  Frist 
1  Platting skiftes  Vil bli lagt inn som tiltak (investering) i budsjett 

2020. Enhetsleder sørger for at tiltaket legges i 
budsjett, mens styrer følger opp at avviket lukkes 

Hilde Moen  01.07.2020 

2  Murtrtapp  Trappa må kles inn eller gjøres om til sklie. Behov 
for nytt rekkverk eller utbedre det som er. 

Hilde Moen  01.10.2019 

3  Kontroll av tak  Taket må kontrolleres for løse gjenstander  Kristen Jakobsen  01.10.2019 
4  Kontrollere søppelskur  Er søppelskuret godt nok sikret mht. kraftig vind?  Kristen Jakobsen  01.10.2019 
5  Ny port  Må utbedres slik at den ikke kan åpnes innenfra av 

barna. Den har også vært vanskelig å lukke 
Kristen Jakobsen  Lukket 

6  Port mot skogen  Ny låsemekanisme må bestilles og monteres  Hilde Moen  01.10.2019 
7  Benker  Gå over spikerslag og evt. råte. Dette bestilles hos 

vaktmester.  
Hilde Moen  01.10.2019 

8  Tagging på vegg mot skolen  Males over.   Hilde Moen  01.10.2019 
9  Gulvbelegg  Avdeling Ole Brumm – skiftes 

Avdeling Tussi (kun det innerste rommet) – skiftes  
Vil bli lagt inn som tiltak (investering) i budsjett 
2020. Enhetsleder sørger for at tiltaket legges i 
budsjett, mens styrer følger opp at avviket lukkes 

Hilde Moen  01.07.2020 

11  Lys toalett Tussi  Vil bli lagt inn som tiltak (investering) i budsjett 
2020. Enhetsleder sørger for at tiltaket legges i 
budsjett, mens styrer følger opp at avviket lukkes 

Hilde Moen  01.07.2020 
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Vestmyra barnehage - tematilsyn fysisk miljø - varsel om vedtak 

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

Kontaktopplysninger 

Adresse E-post/telefon Kontaktperson 

Vestmyra barnehage 

Tiurveien 2 
8200  FAUSKE  

75604150 Sissel Alver 

vestmyra.barnehage@fauske.kommune.no  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de er for gamle.

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

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

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

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

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

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

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

Merknadene forventes håndtert internt, uten videre oppfølging fra HMTS.

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

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

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

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

forskriftens §21.

Frist for lukking av avvik settes til 01.06.2018.

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

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

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

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

Med vennlig hilsen

Katalin Nagy
daglig leder

Trond Mathiassen
Overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

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

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

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

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

mye brukt indikatorfor dårlig luftkvalitet.

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

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

Relativ
luftfuktighet

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

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

Trond Mathiassen 4000 7777/98223931

Virksomhet Kontaktperson Telefon
Vestmyra barnehage
Tiurveien 2
8200 Fauske

Sissel Alver 75604150

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

Dato Temperatur °C Nedbør Vind i m/s 

Maks Min Middel Normal 
Akkumulert nedbør i mm 

(målt kl 7 for siste 24 timer) Nedbørtype 
Snødybde 

cm Maks Middel 

23. november 
2017 

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

22. november 
2017 

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

21. november 
2017 

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

20. november 
2017 

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

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

Måleresultater
Følgende maksimums- og minimumsverdier er registrert i åpningstiden:

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

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

Antall personer tilstede i rommet i måleperioden
Dato Dato Dato Dato

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

Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer

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

12:00 12:30 8
Tomt resten

Dato Dato Dato Dato

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

Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer Fra kl. Til kl.

Antall
personer

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i
følgende tidsrom:

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

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

 

 

 

 



Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

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

Saksbehandler e-post:  tm@hmts.no  

  

 
 

 
Vestmyra barnehage 
Tiurveien 2 
 
8200  FAUSKE 
 
 
 

Vestmyra barnehage - tematilsyn fysisk miljø - vedtak med 
bakgrunn i tilsendt handlingsplan 

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

Bakgrunn for tilsyn - lovhjemmel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med vennlig hilsen

Katalin Nagy
daglig leder

Trond Mathiassen
Overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg: Varsel om vedtak (tilsynsrapport)

Kopi til: Fauske kommune - rådmannen, kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst og kultur,
enhetsleder barnehage og kommunalsjef eiendom
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Virksomhet: Erikstad barnehage Inspektør:  Trond Mathiassen 
Kontaktperson: Karen Ro   
E-post: erikstad.barnehage@fauske.kommune.no    

 
Helse- og miljøtilsyn Salten utfører inneklimamålinger som standard når vi er på godkjennings-
/tilsynsbesøk i skoler og barnehager. Målingene gjennomføres primært i rom der det er høy 
persontetthet, eller eventuelt i rom der virksomheten selv har opplevd problemer med inneklimaet. 
 
Vi måler CO2, temperatur og relativ luftfuktighet – måleverdiene for hver enkelt parameter registreres 
hvert 15. minutt. Ved at måleverdiene logges såpass ofte, får man et godt bilde av hvordan disse 
parametrene endres i løpet av dagen. Målingene vil også, som regel, gå over flere dager. Måleutstyret 
vi bruker blir regelmessig kalibrert. 
 
Folkehelseinstituttet har utarbeidet en «anbefalt faglig norm» som vi legger til grunn for de 
vurderinger vi gjør av måleresultatene vi registrerer på den enkelte skole/barnehage: 
https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/anbefalte-faglige-normer-for-inneklima-pdf   
 
 
Kort om de forskjellige måleparametrene: 
CO2 Gir i seg selv ikke helseskader (unntatt ved meget høye konsentrasjoner), men er en 

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

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

Relativ 
luftfuktighet 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNEKLIMAKARTLEGGING 
AV LUFTSKIFTE OG TEMPERATUR 
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Rom nr.: Hovedoppholdsrom på «Regnbuen»  
Inneklimamålingen ble utført med en SenseAnywhere-logger. Måleutstyret ble plassert ca. 1,1m over 
gulvet, og i tillegg hadde vi en ekstern temperatursensor plassert ca. 0,1m over gulvet. 
 

Bygget har balansert ventilasjon.  
 
Måleresultater 
Følgende maksimums- og minimumsverdier er registrert: 

 CO2 Temperatur Relativ luftfuktighet 
Maksimum 680ppm 23,2C 29% 
Minimum 530ppm 22,1C 26% 
 
Vi har lagt ved utskrift av grafene som viser hvordan nivåene endrer seg for CO2, temperatur og relativ 
luftfuktighet, i løpet av måleperioden.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Antall personer tilstede i rommet i måleperioden
Dato Dato Dato Dato

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

Antall 
personer Fra kl. Til kl.

Antall 
personer Fra kl. Til kl.

Antall 
personer

10:00 11:30 10
11:30 11:55 2

Dato Dato Dato Dato

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

Antall 
personer Fra kl. Til kl.

Antall 
personer Fra kl. Til kl.

Antall 
personer

Rommet ble luftet i 
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i 
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i 
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i 
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i 
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i 
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i 
følgende tidsrom:

Rommet ble luftet i 
følgende tidsrom:

03.12.2019
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Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

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

Saksbehandler e-post:  tm@hmts.no  

  
 

 

 
Erikstad barnehage 
Tareveien 5 
 
8206  FAUSKE 
 
 
 

Erikstad barnehage - driftsgodkjenning – vedtak om retting 

Den 03.12.2019 gjennomførte Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) et godkjenningsbesøk i 
Erikstad barnehage. Tilstede var Karen Ro (styrer) og Synnøve Klungseth (verneombud) fra 
virksomheten, Asbjørn Knutsen (byggeleder for ombyggingen), og Trond Mathiassen fra HMTS. 
 
Kontaktopplysninger 
Adresse E-post/telefon Kontaktperson 
Erikstad barnehage 
Tareveien 5 
8206 Fauske 

erikstad.barnehage@fauske.kommune.no  
75604330 

Karen Ro 
90737461 

 
Det er krav om godkjenning av skoler og barnehager i medhold av forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler §6. I første omgang gjelder dette godkjenning av byggeplaner – 
plangodkjenning. Når bygget er tatt i bruk er det behov for en driftsgodkjenning.  
 
Godkjenningsmyndigheten er lagt til kommunestyret, som har delegert myndigheten til Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS. Saksbehandlingen utføres i samråd med kommuneoverlegen. 

Internkontroll (§4) 
Erikstad barnehage har internkontrollsystem for etterlevelse av krav i forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler. HMTS har ikke funnet avvik fra forskriftens §4 ved dette 
godkjenningsbesøket. 

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

Godkjenning (§6) 
Ombyggingen av lokalene som Erikstad barnehage har flyttet inn i ble plangodkjent i hht. §6 i 
forskriften den 22.10.2018. 

Utforming og innredning (§9) 
Erikstad barnehage er tilrettelagt for funksjonshemmede, virker enkel å holde ren og uteområdet er 
trafikksikkert for barna.  

Dato:   ............................................................ 10.01.2020 

Saksbehandler:   ................................ Trond Mathiassen 
Telefon direkte:   .......................................... 98 22 39 31 

Deres ref:   ......................................................................  
Løpenr.:   .......................................................... 818/2019 
Saksnr/vår ref:   ................................................. 2018/77 
Arkivkode:   ............................................................... A10 
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Den kunstige belysningen på strekningen mellom barnehagens parkeringsplass og porten inn til 
barnehagens uteområde er begrenset – det blir mørkt vinterstid. Dette oppleves utrygt særlig når det 
er isete i bakken opp mot barnehagen. Vi registrerer avvik på forholdet. 

Måltid (§11) 
Det er vår vurdering at barnehagens tilbud er i tråd med anbefalingene i veiledningen til forskriftens 
§11. HMTS har ikke funnet avvik fra forskriftens §11 ved dette godkjenningsbesøket.  

Psykososiale forhold (§12) 
Erikstad barnehage har rutiner for å håndtere utstøting/mobbing, har krisehåndteringsplan, og 
samarbeider med helsestasjon og PPT. HMTS har ikke funnet avvik fra forskriftens §12 ved dette 
godkjenningsbesøket. 

Rengjøring og vedlikehold (§13) 
Erikstad barnehage har tilfredsstillende rutiner for daglig renhold og årlig hovedrenhold. HMTS har 
ikke funnet avvik fra forskriftens §13 ved dette godkjenningsbesøket. 

Sikkerhet og helsemessig beredskap (§14) 
Erikstad barnehage har rutiner for jevnlig kontroll av uteområdet, og lekeplassutstyr. HMTS har 
ikke funnet avvik fra forskriftens §14 ved dette godkjenningsbesøket. 

Førstehjelp (§15) 
Erikstad barnehage har tilfredsstillende rutiner for førstehjelpsopplæring av de ansatte, og for 
jevnlig oppdatering av denne kunnskapen. Det finnes også rutiner for oppdatering av innholdet i 
førstehjelpsskap(-ene). HMTS har ikke funnet avvik fra forskriftens §15 ved dette 
godkjenningsbesøket. 

Smittevern (§17) 
Erikstad barnehage følger veiledningen ”Barnehager og smittevern” fra Folkehelseinstituttet, og har 
gode rutiner for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer. HMTS har ikke funnet avvik 
fra forskriftens §17 ved dette godkjenningsbesøket. 

Inneklima/luftkvalitet (§19) 
Fukt 
Bygget har ingen kjente fuktskader. 
 
Ventilasjon og temperatur 
Vi gjennomførte en inneklimakartlegging i løpet av vår befaring i barnehagen: CO2-
konsentrasjonen holdt seg under den anbefalte maksimumsverdien på 1000ppm i hele 
måleperioden, temperaturen holdt seg innenfor det anbefalte intervallet (20-24˚C) i hele 
måleperioden, og den relative luftfuktigheten var normal for årstiden. 
 
Solavskjerming 
Barnehagens solavskjerming oppleves som tilfredsstillende, i følge styrer. 
 
Radon 
Radonkonsentrasjonen har tidligere blitt undersøkt i dette bygget, og det ble da registrert 
overskridelser av anbefalt tiltaksnivå (100 Bq/m3). Det pågikk nye radonmålinger da 
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driftsgodkjenningsbefaringen ble gjennomført. Data fra disse målingene må oversendes til oss, når 
de er klare.  

Belysning (§20) 
Det ble ikke foretatt lysstyrkemålinger i forbindelse med denne befaringen, men vår subjektive 
vurdering er at lysstyrken innendørs virker tilfredsstillende. HMTS har ikke funnet avvik fra 
forskriftens §20 ved dette godkjenningsbesøket. 

Lydforhold (§21) 
I følge virksomheten oppleves det ingen utfordringer knyttet til lydmiljøet. HMTS har ikke funnet 
avvik fra forskriftens §21 ved dette godkjenningsbesøket. 

Drikkevann (§22) 
Barnehagen får vann fra Klungset vannverk, som er godkjent av Mattilsynet. HMTS har ikke funnet 
avvik fra forskriftens §22 ved dette godkjenningsbesøket. 

Sanitære forhold (§23) 
Virksomheten har et tilfredsstillende antall stellebord, toaletter og vasker for barna, av 
tilfredsstillende standard. HMTS har ikke funnet avvik fra forskriftens §23 ved dette 
godkjenningsbesøket. 

Avfallshåndtering (§24) 
Barnehagen har tilfredsstillende avfallshåndtering. HMTS har ikke funnet avvik fra forskriftens §24 
ved dette godkjenningsbesøket. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i Folkehelselovens §14 må følgende punkter rettes, før driftsgodkjenning i hht. §6 i 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler kan innvilges. Virksomheten må: 
 
1. få på plass tilfredsstillende kunstig belysning i området fra parkeringsplassen til barnehagens 

port (§9) 
2. oversende data fra radonkartleggingen (§19) 
 
Paragrafhenvisningene i listen ovenfor gjelder forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler. 
 
Forhold Frist 
Pkt.  Snarest mulig – senest 01.05.2020 
 
Det skal meldes skriftlig til Helse- og miljøtilsyn Salten når påleggene er utført, jamfør fristene. 
 
Godkjenningsspørsmålet tas opp til vurdering når Erikstad barnehage har meldt tilbake at punktene 
på oppsummeringslista er utført. Inntil disse punktene er utført regnes barnehagen som “ikke 
godkjent” i hht. §6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til lov 24.06.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 
19, jf. lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28. Klagen 
må fremsettes innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes Helse- og 
miljøtilsyn Salten, Stormyrveien 25, 8008 Bodø. E-post: post@hmts.no 
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Med vennlig hilsen 
 
 

 Katalin Nagy  
 daglig leder  

 
  Trond Mathiassen 
  Overingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 
 
Vedlegg: Rapport fra inneklimakartlegging 
 
Kopi til: Fauske kommune -  rådmannen, kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst og kultur, 
    enhetsleder barnehage og kommunalsjef eiendom  

 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15782     
 Arkiv sakID.: 19/2724 Saksbehandler: Trond Heimtun 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
007/20 Formannskap 28.01.2020 
007/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum - regnskap 2019 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 

Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av kommunens 
sysselsetting. 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning virker 
meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 

· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

 
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 

 
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. 

 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 
Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av kommunens 
sysselsetting. 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning virker meget 
negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i sentrum 
for å finne løsninger til det beste for alle. 



Utvalget skal blant annet vurdere følgende 
· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 
 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (3AP, 1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 1 (1R) stemme avgitt for rådmannens 
forslag til innstilling. 
 
FOR- 007/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 

Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av kommunens 
sysselsetting. 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning virker 
meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 

· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

 
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 

 
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, 

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


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. 
 
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 
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. 

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


 
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

F
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10   SJØGATA
1027 102



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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Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av styremedlemmer 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan innstille 
politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på  vegne av SP, H, KRF og FRP: 
Fauske viser til vedtektsendringer i Burettslagslova og tilslutter seg at vi ikke kan påberope oss rett til å 
utnevne politisk valgte medlemmer til styrene i borettslag i regi av ISBBL. 
 
SP, H, KRF, FRP's forslag ble trukket. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan innstille 
politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 016/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan innstille 
politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
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

ORDlN/ER GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til  ordinær  generalforsamling i Helsetunet  Borettslag

tirsdag 23. april kl.  14.00  i Stua  i  1.etg.

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) Ansva rsfrihet for styret

5) Valg

6) Godtgjørelse til styret

7) Trådløst internett

8) Innkommende saker

9) Endring av vedtekter § 6 Styret

HUSK ! Ta dokumentene med på generalforsamlingen

STYRET



Årsrapport 2018

Helsetunet Borettslag

Organisasjonsnr. 980 794 547

Innhold:

Årsregnskap
Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisjonsberetning



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
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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».
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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.
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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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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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§ 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



rR Rognan
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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».



Storgt 56

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



Storgt 5B

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.

Postboks  194 8201  Fauske Tlf.: 75 54 46 00 Telefax: 75 64 11 48 Bankgiro: 4555 D7  09485
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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.

Postboks 194 8201  Fauske Tlf.: 75 64 46 00 Telefax:  75 64 11 48 Bankgiro:  4555  07  09485
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Q AIL  Endre Salten
län; Boligbyggelag

§  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.

Storgt  58
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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
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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 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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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
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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.

 

Postboks  194 8201  Fauske Tlf.: 75  6446  00 Telefax: 75 64 11 48 Bankgi'o: 4555  07 09465
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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

/WH/Øéw; SLÅLHJ m
(; Sverre H en Henry øsvald Olsen Anne M Strømhabg

[' 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 ?
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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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7500
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7770
7790
7795
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8151

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”; ,, ,
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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
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Sak nr.   Dato 
012/20 Formannskap 28.01.2020 
009/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,-. 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,- 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannen tilføyde følgende: 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 012/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,-. 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
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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Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv.

Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

Kunngjort 22. november 2019 kl. 14.45 PDF-versjon 27. november 2019

18.11.2019 nr. 1546

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. 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/1005     
 Arkiv sakID.: 19/1445 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
018/20 Formannskap 28.01.2020 
010/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for Odd 
Emil Ingebrigtsen. 
 
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: 

· …………………………… 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna velges: Emil Dahl 
Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for Odd 
Emil Ingebrigtsen. 
 
Rådmannens forslag med H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for Odd 
Emil Ingebrigtsen. 



 
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 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 19/7644     

 Arkiv sakID.: 19/1445 Saksbehandler: Jørn I. Stene 
 
 

 

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 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/1403     
 Arkiv sakID.: 19/2941 Saksbehandler: Marlen Rendall Berg 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
011/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 112/19 - Årsbudsjett 
2020 og økonomiplan 2020 - 2023 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 12.12.2019 i sak 112/19. 
 

 
Vedlegg: 
02.01.2020 Krav om lovlighetskontroll 1429951 

02.01.2020 Lovlighetskontroll 1429952 

13.12.2019 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 1427195 
 
Sammendrag: 
Det vises til vedlagte krav om lovlilghetskontroll og kommunestyresak 112/19. 
 
Etter kommuneloven § 27-1 heter det: 

Tre eller flere medlemmer av kommuenstyret eller fylkestinget kan sammen kreve at 
departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Det samme kan tre eller flere medlemmer av 
representantskapet i et interkommunalt politisk råd. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra 
vedtaket ble truffet. Fristreglene i forvaltningsloven § 30 gjelder. Kravet skal settes fram for det 
organet som traff vedtaket. Hvis organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til 
departementet. 

 
Kravet om lovllighetskontroll ble fremmet innen fristen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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LOVLIGHETSKONTROLL AV BUDSJETTVEDTAK I SAK 112/19, 12.12.2019 

 

NEDLEGGELSE AV SAGATUN BOKOLLEKTIV MED HELDØGNS OMSORG, STENGING AV 

INSTITUSJONSPLASSER I MOVEIEN OG UTSETTELSE ÅPNING AV AVLASTNINGSTILBUD 

FOR DEMENTE 

Vi viser til vedtak i sak 112/19: Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 og vil med 

dette kreve lovlighetskontroll jf § 59 i Kommuneloven, pkt 3. Nedleggelse av 11 plasser ved Sagatun 

Bokollektiv med heldøgns omsorg, stenging av 11 institusjonsplasser i Moveien, samt utsettelse av 

åpning for avlastningsplasser for demente i Moveien.  

Vedtak Sagatun:  

Som en del av omstruktureringen av pleie- og omsorgstjenesten er all desentral drift foreslått 

avviklet. Drift av paviljongene i sentrum avvikles i løpet av 2019, og Sagatun foreslått stengt i 2020. 

Ansatte overføres til vakante stillinger i den øvrige tjenesten. 

 

Vedtak Moveien: 

Utsette oppstart heldøgns avlastningstilbud i Moveien:  

Det foreslås å stenge bygget i Moveien inntil den øvrige omstruktureringen av pleie- og 

omsorgstjenesten er gjennomført. Ansatte overføres til vakante stillinger i den øvrige tjenesten.  

 

Videre fremkommer det i vedtatt budsjett innenfor helse og omsorg: 

«Innen 2021 vil Pleie og omsorg trekke ned kapasiteten med ytterligere 11 heldøgns bemannede 

plasser. De siste 4 årene har sektoren redusert kapasiteten fra 130 plasser til 81, en reduksjon på 49».  

«Det vil bli foretatt ytterligere reduksjoner i tjenestesteder med ytterligere nedtrekk i kapasitet både i 

institusjon og i de hjemmebaserte tjenestene. Pleie og omsorg vil redusere antall årsverk med 15, der 

ca 6,5 årsverk er innenfor institusjonsområdet og 4,9 årsverk innenfor hjemmebaserte tjenester».  

«Heving av kriterier for å motta tjenester, utfordringen av det faglige skjønnet og betydelig 

innstramming av rutiner og prosedyrer vil nok for mange oppleves som vanskelige og på grensen til 

det uakseptable».  

Videre fremkommer det i pkt 5.3.3 hjemmetjeneste:  «Tjenesten er betydelig underdimensjonert i 

forhold til vedtakstimer. Indirekte tid som kjøring, tid til dokumentasjon og kontakt med øvrige 

instanser teller ikke med i vedtakene».  

 6. avsnitt: «Det er et stort behov for boliger med heldøgns omsorg». 

Videre står det under Korttidsavdelingen: «Avdelingen har i dag for få plasser i forhold til behovet for 

korttidsopphold og rehabilitering. Mangelen på institusjonsplasser for pasienter med 

demensdiagnoser har ført til at avdelingen i perioder har fungert som ventested for personer som har 

fått innvilget langtidsplass på demensavdelingen. Dette fører til at gjennomstrømningen stopper opp 

og vi får «overliggere» på sykehuset, eller at pasienter med behov for et korttidsopphold skrives ut 

direkte til hjemmet, noe som igjen fører til ytterligere press på hjemmesykepleien».  

I budsjettet pkt 3.1.2 fremkommer det at behovet for årsverk innenfor institusjon og hjemmetjeneste 

vil øke med 45 % fra 2017 til 2040.  
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Budsjettvedtaket medfører at Fauske kommune vil kunne tilby 70 heldøgns bemannede plasser.   

Fauske kommune har i 2020 ca 520 innbyggere over 80 år. I 2025 er tallet økt til ca 640 og i 2030 vil 

det være ca 840 innbyggere over 80 år iht statistiske beregninger (SSB).  

Hvis man beregner at kommunen bør kunne tilby heldøgns omsorgsplasser, tilsvarende 20 % av 

befolkningen over 80 år, tilsvarer dette 104 plasser i 2020 og 128 plasser i 2025.  

Pr oktober 2019 var det iflg Tildelingskontoret i Fauske kommune 15 innbyggere på venteliste, herav 

3 på vent på korttidsplass fra Nordlandssykehuset, 2 på vent for avlastning og 8 innbyggere på vent 

på langtidsplass. 

Fauske kommune betaler mellom 1,5 – 2 mnok kr i bøter til Nordlandsykehuset for manglende 

kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter.  

Iht Kommuneloven § 23, annet ledd skal administrasjonssjefen påse at sakene som legges fram for 

folkevalgte organer, herunder kommunestyret er «forsvarlig utredet». 

Kravet til forsvarlig saksbehandling 
Grunnkravet til forsvarlig saksbehandling sier at forvaltningen må utrede og opplyse en sak godt. Jo 
mer inngripende et vedtak er, jo strengere er kravet. Dette kan medføre at det er nødvendig å varsle 
parter, gi innsyn og begrunnelser utover det som er fastsatt i forvaltningsloven § 17.  

En nedleggelse av Sagatun Bokollektiv med 11 heldøgns omsorgsplasser, stenging av 11 
institusjonsplasser ved Moveien samt utsettelse av åpning for avlastningstilbud for demente 
mener vi får inngripende konsekvenser for bla: 

 Beboerne ved Sagatun og Moveien 

 Pårørende 

 Innbyggerne i Sulitjelma, spesielt inngripende for innbyggere med trygghetsalarm.  

 Innbyggere som står på venteliste på korttids-, avlastning -og langtidsplasser og deres 
pårørende 

 Utskrivningsklare pasienter fra Nordlandsykehuset 

 Ansatte 

 

Vi er av den oppfatning at vedtaket om  nedleggelse av Sagatun Bokollektiv med 11 heldøgns 
omsorgsplasser, stenging av 11 institusjonsplasser ved Moveien samt utsettelse av åpning for 
avlastningstilbud for demente ikke er «forsvarlig utredet» iht Kommunelovens § 23, annet ledd 
samt iht Forvaltningsloven. Vedtaket bes opphevet iht Forvaltningsloven § 41. Igangsettelse av 
stenging og flytting av beboere stanses inntil saken er tilstrekkelig utredet og nytt vedtak kan fattes.  

 

 

 

Fauske 30.12.2019 

 

 

 

Nils-Christian Steinbakk         Per Gunnar Kung Skotåm              Kathrine Moan Larsen 

Kommunestyrerepr         Kommunestyrerepr           Kommunestyrerepr 
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NEDLEGGELSE AV SAGATUN BOKOLLEKTIV MED HELDØGNS OMSORG, STENGING AV 
INSTITUSJONSPLASSER I MOVEIEN OG UTSETTELSE ÅPNING AV AVLASTNINGSTILBUD FOR DEMENTE 
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Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2019 

Innstilling til kommunestyret: 
4. Strategisk innretning 

1. 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. 
 

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

3. 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. 
 

5. Økonomiplan 2020–2023 
1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser 

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

6. Finansielle måltall 
1. For Fauske kommune vedtas det følgende finansielle måltall ved 

utgangen av økonomiplanperioden:  
1. Netto driftsresultat 2 % 
2. Gjeldsgrad 150 %  
3. Disposisjonsfond 0 %  

 
 

7. Budsjett 2020 
1. Budsjett 2020 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de 

foreligger. 



 
2. 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. 
 

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

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

5. 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. 

1. 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.  

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

3. 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. 

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

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

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

6. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører: 
1. Godtgjørelse til ordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
2. Godtgjørelse til varaordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
 

7. For 2020 fordeles næringsfondet slik: 
 

 
 

8. 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: 
 



 
 
 
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. 
 

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 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: 
 



 
 

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: 
 



 
 

 
 
 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 4 (2AP, 1FL, 1R) stemmer. 



 
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 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.  



 
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 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: 
 



 
 
 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannen orienterte. 
Fylkesmannen i Nordland ved avdelingsdirektør Egil Johansen og seniorrådgiver Monica Antonsen 
orienterte. 



 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og SP følgende endringer og tillegg i 
forhold til formannskapets innstilling: 
Fauske skal være en JA-kommune og vi skal ta godt vare på våre innbyggere og ønske nye innbyggere 
velkommen. Vi skal være attraktiv slik at våre ungdommer kommer tilbake til kommunen etter endt 
utdanning. Kommunen skal ha oppdatert og tilgjengelig informasjon om våre mange og ulike tilbud på 
kommunens nettsider og andre sosiale medier. 
Fauske kommune skal være 

· En JA-kommune 
· En kommune som satser og ser fremover 
· En kommune som legger til rette for eksisterende- og nye etablerere 
· En kommune som er imøtekommende, åpen og tilgjengelig 

 
1. Økonomi 

Fauske kommune har store økonomiske utfordringer, og det å få kontroll med den 
økonomiske situasjonen vil ha det største fokuset i årene fremover. Det må derfor tas 
tøffe beslutninger, og dramatiske kutt må gjøres på kort og lang sikt. Vi må gjenvinne 
handlingsrommet slik at vi fortsatt kan levere gode tjenester til innbyggerne. Kommunal 
sektor er i stadig omstilling og dette krever at vi har en sunn økonomi og stram 
økonomistyring. 
 
Rådmannen har gjennom år varslet om en krevende økonomisk situasjon og har lagt fram 
et stramt og oversiktlig budsjettforslag. Kommunestyret har ikke alltid fulgt rådmannens 
tydelig signaler. Det har medført at situasjonen nå er mer krevende enn den noen gang 
har vært. Dersom vedtak om ny skolestruktur i 2012 hadde blitt iverksatt, ville kommunen 
brukt 85,2 millioner mindre på driftsutgifter på skole i forrige periode. Kommunen ville 
derfor ha vært i en helt annen økonomisk situasjon enn det som nå er en realitet. 
 
Budsjettet har en rekke innstramminger og varsler om en økonomi som er i stor ubalanse. 
På tross av den dramatiske økonomiske situasjonen, ønsker partiene å fokusere på det 
positive i kommunen. Fauske er en god og trygg kommune å bo og vokse opp i, med et 
godt tilbud til innbyggerne. Vi ønsker å bygge videre på det positive som kommunen 
representerer og bidra til vekst og utvikling. 
 
Det nye flertallet i kommunestyret gjør få endringer i det stramme budsjettet som 
Rådmannen har lagt frem. Det er kort tid siden valget, og vi ser at vi må bruke 2020 for å 
få fullstendig oversikt over de ulike områdene/enhetene i kommune for å kunne gjøre en 
enda bedre jobb med budsjettet.   
 
Mange har kommet med innspill til oss i budsjettprosessen, det være seg ansatte, 
fagforeninger, nærmiljøutvalg, foreninger eller enkeltpersoner. Vi setter stor pris på at så 
mange engasjerer seg og vi har drøftet disse innspillene. Noen er hensyntatt men 
dessverre er det ikke mulig å komme alle innspill i møte. 
 
Rådmannens budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 gir en god fremstilling 
av de utfordringer vi står overfor. Vi stiller oss i det alt vesentlige bak rådmannens forslag. 
Dog er det viktig å bemerke at rådmannens forslag ikke tar innover seg merforbruket i 
2017, 2018 og 2019 som utgjør ca. 50 millioner. Dette medfører at kommunen havner på 
ROBEK i 2020. 
 
Kommunen har store utfordringer og i en slik situasjon er det viktig med godt samarbeid 
og god samhandling. Til det beste for Fauske, ønsker vi et godt og konstruktivt samarbeid 



mellom alle politiske partier, ansatte og tillitsvalgte, med innbyggerne og frivilligheten, 
med nabokommuner, samt regionale og statlige myndigheter. 
 

1. Oppvekst og kultur 
Fauske er en folkehelsekommune. Vi har mange flotte anlegg både innendørs og utendørs, 
og ikke minst mange turmuligheter sommer som vinter. Vi har satset på anlegg og 
folkehelse gjennom flere år. Det mener vi er riktig, og det er et viktig bidrag til å holde folk 
i helsefremmende aktivitet. Folk som er i fysisk aktivitet er lengre friske og klarer seg 
lengre hjemme i egen bolig.  
 
Fauske har hatt en ordning med gratis trening for barn og unge. Vi foreslår at prinsippet 
om at gratis treningstimer for barn og unge i kommunens anlegg skal videreføres. 
Ordningen er en styrke for Fauske, og ikke minst er det et viktig bidrag i forhold til å legge 
til rette for at alle skal kunne delta i aktiviteter. Vi opprettholder også tilskudd til Aktiv 
sommer og lysløyper. 
 
Vi ønsker at tilbudet som gis i kulturskolen skal opprettholdes. Tilbudet har de senere 
årene blitt stadig redusert og vi ønsker ikke et redusert tilbud for våre innbyggere, det 
være seg gammel som ung. 
 
Det er brukt flere millioner på renovering av bassenget i Sulitjelma, det er derfor uheldig å 
stenge det og det er uheldig for ungene i skolen og deres mulighet for svømmeopplæring. 
Vi utfordrer nå de frivillige og private til å drifte bassenget sammen med kommunen. 
Foreslått kutt reduseres med det halve. Fortsatt drift av bassenget avhenger av at det 
kommer på plass et frivillig initiativ innen 1.februar 2020. 
 
For Sulitjelma er samfunnshuset en viktig samlingsplass i forbindelse med ulike 
arrangement. Forrige periode ble tilskudd til Samfunnshuset kuttet fra 160.000,- til 
50.000,- Nå foreslås det å kutte alt. Vi legger inn rådmannens kutt, og øker tilskuddet med 
50.000,- til fortsatt forsvarlig drift. Før tilskudd utbetales må det velges et styre for huset. 

 

Det jobbes fortsatt for at et nytt hotell på Fauske skal realiseres. Fauske kommune har 
vedtatt å realisere et kulturbygg i tilknytning til hotellet. Disse prosjektene henger tett 
sammen og er avhengige av hverandre. Vedtaket om at det skal bygges et kulturhus står 
fortsatt. Det skal realiseres dersom det bygges hotell.   
 
Fauske kommune vedtok i høst kommunedelplan for industrielle kulturminner i Sulitjelma. 
Planens visjon er at kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller en viktig historie 
om utviklingen av det moderne Norge, og det må derfor gjøres kjent og ivaretas. Det bes 
om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret hvordan planens visjon kan 
settes i verk. 
 
Integrering er en viktig del av kommunens arbeid, og må anses som en forutsetning for 
bosetning av flyktninger slik at denne viktige samfunnsoppgaven kan håndteres på en god 
måte. I dag er det veldig få måleindikatorer som viser om kommunen lykkes eller ikke. For 
å på en bedre måte kunne si noe om hvordan man lykkes med integreringen og hvor 
mange flyktninger kommunen kan ta imot de neste årene, etableres et verktøy som kan 
hjelpe oss å måle og forstå hvordan integreringsarbeidet har lykkes i kommunen. 
 
Tidligere innspill fra nærmiljøutvalgene har vist et behov for tilskudd til drift på kr. 50.000,-



. Arbeidet disse utvalgene gjør er svært viktig og kommunens politiske og administrative 
ledelse skal ha jevnlig kontakt med utvalgene. Det er ønskelig med nærmiljøutvalg flere 
steder i kommunen. Ved oppstart av nye nærmiljøutvalg vil kommunen yte samme 
tilskudd til disse som til nåværende nærmiljøutvalg. 
 

1. Helse og omsorg 
Rådmannen foreslår i sitt budsjett strukturendringer innenfor pleie og omsorg. Han ber 
politikerne innstendig om at det ikke må tas ut enkeltelementer fra denne planen, fordi alt 
henger sammen med alt. Partiene stiller seg derfor bak det som er skissert i Rådmannens 
forslag. 
 
Sagatun har vært tema i mange år i Fauske. Forrige flertall i kommunestyret fikk ikke 
optimal drift av Sagatun med få beboere og høye kostnader. Midlene omdisponeres for å 
få full utnyttelse av Buen der det i dag står rom ledig. Vi er positive til alternative 
driftsformer og fortsatt aktivitet ved Sagatun. Vi har allerede innledet dialog med en 
interessant aktør som driver helsetjenester. De er invitert til befaring hos oss på nyåret 
2020. Samhandlingen med de nye boligene som Sulitjelma Boligfond fører opp på 
Charlottatippen gjør området spennende for ulike modeller å drifte våre tjenester til eldre.   
 
Paviljongene rives og fases ut. Området ligger veldig flott til for å kunne benyttes til både 
omsorgsboliger og/eller andre bygg for ulike boligformål. Flertallet vil utrede om det er 
mulig å gjøre avtale med private utbyggere slik at bedre tilbud kan komme på plass.  
 
Statlig finansiert eldreomsorg er en forsøksordning gjennom Staten. 6 kommuner er så 
langt med i forsøket. Regjeringen åpner nå for at ytterligere nye kommuner kan søke om 
deltakelse.  Fauske kommune skal søke om å  bli med ordningen, søknadsfrist er 1.2.2020. 
Når vi ser hva som ligger i dette vil det komme en sak til kommunestyret for endelig 
beslutning.    
 
I dag er det kommunen som står for stort sett all drift og tilbud innen pleie og omsorg. I 
årene fremover vil behovet bare øke i denne sektoren, vi lever lengre, og vi blir færre 
yngre. Vi vil jobbe for at også private skal kunne etablere seg i Fauske med ulike tilbud 
innenfor pleie og omsorg. Vi mener at det vil være en styrke at tjenester kan gis av både 
det offentlige og det private og utfylle hverandre og dermed kunne tilby ulike tilbud til 
kommunens innbyggere. 
 
Vi trenger flere teknologiske løsninger, såkalte smarte hjem. Dette er et godt supplement 
til tradisjonell helsehjelp som vi vil legge til rette for at det satses videre på. 
 
Selv om de foreslåtte tiltakene blir vedtatt ligger det store utfordringer foran oss innenfor 
pleie og omsorg. I de kommende år vil det være behov for å gjøre ytterligere endringer 
innen denne sektoren, og budsjettet for 2020 er således bare en begynnelse. 
 

1. Eiendom, plan og utvikling 
Arbeidet med å komme seg ut av leide bygg og inn i egne bygg skal fortsette. Som en JA-
kommune skal raskere og enklere saksgang i vår forvaltning gi oss positiv effekt på flere 
områder.  
 
Sjunkhatten folkehøyskole har fått tomt og en økonomisk garanti fra Fauske kommune. Vi 
må nå jobbe mot sentrale myndigheter for å få realisert prosjektet. 
 
Vi vil også jobbe direkte opp mot regjeringen for at ny gruvedrift i Sulitjelma kan komme i 



gang i løpet av perioden. 
 
Det jobbes for fullt med å realisere fabrikk for Safirglass i Sulitjelma. Her skal Fauske 
kommune bidra og støtte opp om det som må til for at etablererne skal føle seg 
velkommen til vår kommune.  
 
Økt turisme er noe vi fortsatt skal ha sterkt fokus på og fortsatt jobbe med. Vi ønsker 
å legge til rette for dette i hele kommunen.   
 
Idrettslinja på Fauske videregående skole ble nettopp reddet etter innsats av frivillige, 
lærere, ungdom, samt tverrpolitisk jobbing mot beslutningstagerne. Samtidig som vi fikk 
beskjed om at idrettslinjen fortsatt skal være et tilbud ved skolen fikk vi også gladnyheten 
om at det nå skal etableres et stort bakeri på Fauske. Med bakgrunn i dette må vi fortsette 
å jobbe for at det kan etableres flere tilbud ved Fauske videregående skole.  
 
Fauske er i dag med i ordningen «samordnet innkjøp i Nordland» Vi ønsker å sjekke ut om 
denne avtalen er god for oss, eller om vi kan spare på å gå ut av ordningen, og samtidig 
fremme lokalt næringsliv enda bedre. Det er viktig å ta rede på eksisterende næringsliv i 
kommunen.  
 
Samferdsel er viktig for Fauske. Vi skal jobbe for bedre tog- og busstilbud til/fra Fauske. 
Prosjektet «fra Bru til Bru» må det jobbes mere intensivt med også fra politisk hold, blant 
annet mer direkte mot regjeringen og andre politiske parti. 
 
Samarbeidet mellom Fauna og kommunen skal styrkes og bedres. Vi skal ha en bedre 
samhandling i vårt næringsarbeid hvor lokalisering og organisering skal gjennomgås.  
 
Det er ønskelig med et tettere samarbeid med nabokommunene på flere områder. Blant 
annet innen forvaltning av landbruk, havbruk, reindrift, skogbruk og vilt. Fallviltordningen 
er en lovpålagt oppgave som kan deles mellom kommunene. I en slik ordning er det de 
samme jaktekvipasjene som deles mellom kommunene og kostnadene kan fordeles.  
 
Vi vil i 2020 gå igjennom og rullere vår eierstrategi i de selskapene vi er eiere i.  
 
Flertallet ønsker god fremdrift med salg av tomter i Valnesfjord. Det er stor etterspørsel 
etter hus og tomter, og for å sikre videre vekst må dette prioriteres. Løkåsåsen spiller en 
viktig rolle i stedsutviklingen av bygda og kommunen, vi vil derfor selge boligområdet så 
snart som mulig. Salg av boligområdet skal skje på en slik måte at det sikres hurtig 
utbygging og at bygg er kvalitetsmessig godt utført og tilpasset ulike behov i samfunnet. 
 
Flertallet ønsker å prioritere breddetilbud til barn og unge ved å senke kostnader til 
vedlikehold av veier. Kommunen vil få en del lavere kostnader igjennom samarbeide med 
Fauske videregående skole om å produsere grus. Det vil også bli lavere driftskostnader ved 
at det legges inn økte investeringskostnader til asfalt. 
 
Sag til veivedlikehold ligger inne i rådmannens investeringsbudsjett, og et slikt vedlikehold 
er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tilsvarende utstyr finnes i regionen og 
tjenesten kan leies de timene det er behov for det.  
 
Innendørs skytebane forsvant da Vestmyra skole ble revet. Her utøvde mange lag sin 
aktivitet, og mange barn og unge var med på ulike former for skyting. Også politiet 
benyttet banen til sin skytetrening. Valnesfjord skytterlag har en juridisk rett ifht tidligere 



tildelte spillemidler til banen. Det er vedtatt at det skal bygges ny bane, men 
finansieringen er omprioritert til Familiens hus. Vi utfordrer det frivillige til å realisere 
banen gjennom ulike støtteordninger, moms-kompensasjon og spillemidler. Fauske 
kommune stiller gratis tomt til rådighet dersom banen ønskes bygget der kommunen har 
tomt, og det ytes et økonomisk bidrag på 1,2 eks MNOK eks mva til prosjektet. Dette tas 
av midler avsatt til utvikling av boligområdet Løkåsåsen.   
 
I forbindelse med flytting av barnehagen fra Vestmyra til Erikstad skal Kvitbarnehagen 
frigjøres for salg så snart som mulig. Denne er i dag også arena for Karate, Squash og dans. 
Bygget selges primært til disse aktørene, men om de ikke ønsker overtakelse av bygget, 
selges det på det åpne markedet. 
 
Gatelysene i Fauske er gamle og flere av lysene inneholder kvikksølv. Vi vil forsere 
utbyttingen av disse og bevilger 1 million ekstra i 2020 til formålet. Nye gatelys gir både 
økt trafikksikkerhet, miljøgevinst og mindre energiforbruk. Videre setter vi av 1 million til 
asfalt på kommunale veier utover Rådmannens forslag. Asfalterte veier gir lettere 
vedlikehold, bedre trafikksikkerhet og bedre tilgjengelighet for kommunens innbyggere.  
 
Fauske sentrum har stort potensiale for utvikling. Nytt hotell og kulturhus vil gi positiv 
effekt for sentrum. Planer for flere leiligheter er klar for å realiseres. Området ved 
brannstasjonen gir spennende muligheter for boliger og/eller miljøfremmende tiltak for 
innbyggerne. Trafikken ut av sentrum vil også øke trivselen og miljøet i sentrum. Mye 
avhenger av hverandre, og det kan bli en ketchup-effekt på utviklingen av sentrum så 
snart det vises at Fauske Tower starter å realiseres. Vi hilser utbyggerne velkommen til 
Fauske med prosjektet sitt. 
 
Investering i nye betalingsautomater til parkering utsettes i påvente av avklaring i forhold 
til parkeringsordning i sentrum. 
 
I forbindelse med salg av næringsareal på Søbbesva som er foretatt i år, får vi 
tilbakemeldinger om at prisen er lav. De samme aktørene fremhever hurtig saksgang og 
løsningsorienterte selgere som viktigere enn lav pris. Vi ønsker derfor å omgjøre vedtaket 
om salg til kostpris, og vil selge resterende areal til en pris på kr 250,-pr m2. Det er i dag 
ca. 70 000 m2 igjen å selge.  
 
Flertallet støtter ikke rådmannens forslag om virksomhetsoverdragelse  av kommunens 
renholdstjeneste. Saken burde vært bedre utredet og forankret gjennom større 
involvering av de tillitsvalgte og de ansatte. Det foregår et HMS-prosjekt som skal vare ut 
2020. Flertallet mener dette prosjektet må løpe tiden ut for å se om ønsket effekt oppnås. 
 

1. Erkjentlighetsgaver til ansatte 
De ansatte er den viktigste ressursen vi har. Partiene ønsker at det fortsatt skal gis 
erkjentlighetsgaver. Dette er en fin tradisjon som viser at vi setter pris på den 
arbeidsinnsatsen og det engasjementet som de ansatte legger ned.  
 

1. Politisk virksomhet 
Det å være folkevalgt i dag er arbeidskrevende og omfattende. Det er derfor naturlig at 
det ytes godtgjørelser til de som påtar seg kommunale verv.  
 
I den økonomiske situasjonen Fauske er i, har posisjonen ønsket å se på de politiske 
godtgjørelsene. Det er nå vedtatt en endring i reglementet som gir en besparelse i forhold 
til godtgjørelser til politisk virksomhet. 



 
Fauske kommune jobber for mer offentlighet og skal legge til rette for åpenhet og innsyn i 
kommunens arbeid. Dette gjelder også det politiske arbeidet. Kommunestyremøtene 
strømmes og gir åpenhet. Møtene i Formannskapet vurderes også strømmet. Dette vil gi 
innbyggerne mulighet til enda større innsyn i det politiske arbeidet. 
 

1. Effektivisering/omstilling 
Flertallet ber rådmannen utføre ytterligere effektivisering/omstilling tilsvarende 5 
stillinger. Det bes om at effektiviseringen gjøres innenfor stab/støttefunksjon som 
rådgiver, koordinator, fagutvikling, assisterende ledere og lignende stillinger. 

1. Sykefravær 
Fauske kommune har høyt sykefravær. Arbeidet med å redusere dette fraværet må 
fortsatt ha stort fokus og arbeidet med å redusere dette må intensiveres. Lavt sykefravær 
er lønnsomt både for kommunen, den enkelte ansatte men ikke minst for samfunnet. I 
den økonomisk vanskelige situasjonen Fauske kommune er i, hvor mange innsparingstiltak 
vil virke inn på den enkelte ansattes hverdag, er det spesielt viktig å også ha fokus på 
nærværsarbeidet. 
 

1. Endringer drift og investeringer tall i 1 000 kr: 

Tiltak Økte inntekter/reduserte 
utgifter 

Økte utgifter/reduserte 
inntekter 

Gratis leie anlegg til barn og unge  350 

Tilskudd lag, foreninger/festivaler 
mm 

 800 

Aktiv sommer  150 

Valnesfjord bibliotek- redusert drift  40 

Tilskudd til lysløyper  120 

Kulturskolen  410 

Sulitjelma bad  250 

Sulitjelma samfunnshus – tilskudd  50 

Virksomhetsoverdragelse renhold  1400 

Brøyting Sulitjelmafjellet og 
Kobberløpet 

 90 

Erkjentlighetsgaver  100 

Omstillingstiltak/effektivisering 2100  

Vaktordning fallvilt 60  

Reduksjon politiske godtgjørelser 590  

Økt skatteinngang 500  

Nærmiljøutvalg 50  

Reduksjon veivedlikehold 460  

SUM 3760 3760 

 
 Investeringer: 

Prosjekt  

Salg tomt Løkåsåsen -4500 

Bredbånd 1000 

Skytebane Vestmyra 1200 

Salg av næringsareal Søbbesva -2500 



Gatelys 1000 

Asfalt 1000 

Betalingsautomater -1270 

Salg barnehage hvit Vestmyra -3000 

Utviklingsmidler Løkåsåsen -9000 

SUM/mindre låneopptak -16070 

 
 
Hilde Dybwad (AP) og Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av AP og FL:  
Fauske kommune har en anstrengt økonomi og det krever at det blir gjort tiltak som vil merkes av 
befolkningen i Fauske. Arbeiderpartiet og Felleslista ønsker å skjerme eldre og unge, men det er 
dessverre ikke mulig at de ikke blir rammet av den reduksjon i driftsutgifter som må gjøres, av den enkle 
grunn at utgifter til barn og unge og eldreomsorgen utgjør rundt 70 % av driftsutgiftene til Fauske 
kommune. 
Vi har i vårt budsjettforslag prøvd til en viss grad å skjerme dem. Vi ønsker at mer av nedtrekkene av 
driftsutgiftene skal tas på andre områder. 
 
 
Økte inntekter/reduserte utgifter 
 
Sykefraværet i Fauske kommune er høyt, rundt 9,9 %. Målsettingen til kommunen er 7 %. Ved å 
redusere sykefraværet med 1 % vil kommunen spare kr. 2.300 000,- i reelle kostander. Vi mener at det 
bør være mulig å redusere fraværet med 1 %. 
 
I følge tall fra Kostra bruker Fauske kommune mer på administrative kostnader per innbygger enn 
landsgjennomsnittet. Ved å gå fra en kostnad per innbygger fra kr. 5 381,- til kr. 4 900,- vil vi få en 
innsparing på kr. 1 800 000,-. 
 
Ved å redusere innkjøp på varer og tjenester med ca. 1,5 % vil vi ha en inntjening på ca. 3 mill. 
 
Fauske kommune har over år hvert på tilbudssiden ovenfor sine innbyggere. Noe vi som innbyggere har 
satt pris på, men når den økonomiske situasjonen er som den er mener vi at vi må se på de tjenestene 
som ikke er lovpålagt. Besparelse på dette området settes til 2 mill. 
 
Den besparelsen som godtgjørelsesutvalget kom frem til ønsker vi å fastholde.  
 
 
Økte utgifter/reduserte inntekter 
     
Fauske skolene har redusert antall ansatt i løpet av 2019 med 21 personer. I tillegg ble 2 skoler lagt ned 
nå i høst, og elever og lærere ble flyttet til andre skoler. Til tross for de utfordringene skolesektoren har 
hatt, har de klart å holde budsjettet. Det tar tid for ansatte og elever å jobbe seg samstemt. Vi ønsker 
derfor å utsett deler av reduksjonen som rådmannen har foreslått i antall stillinger. Det utgjør kr. 1 310 
000,-. 
 
Kultur har over flere år fått prosentvise store kutt. Dette er en sektor der barn og unge er hardes 
rammet av kuttene. Vi har tilbakeført bl.a «Aktiv sommer» og deler av kuttene innenfor kulturskolen 
som rådmannen foreslår i sitt budsjett. For Fauske arbeiderparti og Felleslista er det et viktig prinsipp at 
barn og unge har tilgang til gratis trening/øvingslokaler. Basseng mener vi er en viktig trivselsfaktor og 
svømmeopplæring for våre skolebarn er en lovpålagt oppgave. Når vi nettopp har brukt flere millioner 
på å pusse opp bassenget i Sulitjelma ønsker vi at det skal være i bruk.  



 
Deler av kulturmidlene tilbakeføres, slik at kommunen kan støtte opp om det viktige arbeidet som 
gjøres i ulike lag og foreninger, samt ulike festivaler og arrangement. 
 
Det skal starte opp døgnavlastningstilbudet som planlagt i Moveien og åpne alle rom på Sagatun som 
begge er svært viktige forebyggende elementer i en helhetlig eldreomsorg i vår kommune.  
 
I helse og omsorgsplanen som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret var en sentral del av planen at 
det skulle opprettes døgnavlastningstilbud i Moveien. Vi er enig med tillitsvalgte som er bekymret for 
hva dette vil medføre av økt press både på hjemmesykepleien, institusjonsplasser og ikke minst hvordan 
dette vil ramme de pårørende. Nedlegging av Moveien vil etter vår vurdering ikke gi innsparing men 
heller økte utgifter. 
 
I tråd med sentrale føringer gitt i form av kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal Fauske  bidra til «et 
aldersvennlig Norge».  Det innebærer fokus på aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og 
sammenheng i tjenestene.  
 
Moveien er planlagt som døgnavlastningstilbud for demente og er en svært viktig institusjon for våre 
innbyggere i Fauske. Forebyggende tiltak og avlastning for pårørende som er i en vanskelig situasjon er 
nødvendig for å imøtekomme dagens utfordringer og fremtidens eldreomsorg. I 2020 er det 176 
personer i Fauske med demens og statistisk sett vil det bli 246 personer med demens i årene som 
kommer ifølge kommunens demensplan. 

 
Sagatun er en boform mellom hjem og institusjon som kommunen har et stort behov for. Botilbudet er 
et forebyggende tiltak og spiller en stor rolle for å redusere behovet for langtidsplasser i institusjon. 
Bokollektiv minimerer ensomhet, bedrer folkehelsen, gir økt fysisk aktivitet og bidrar til færre 
sykehjemsplasser. Organisering av hjemmetjenesten i Sulitjelma må gjøres på en slik måte at tidsbruk i 
bil minimaliseres. Det ses på muligheter for dagtilbud for eldre i lokalsamfunnet i samarbeid med lag og 
foreninger.  
Fauske kommune betaler bøter til Nordlandssykehuset for utskrivningsklare pasienter for mellom 1,5 og 
2 millioner i året. Ved å åpne alle rommene på Sagatun og få økte leieinntekter, reduserte 
transportkostnader og bidrar til å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter enten i sentrum eller på 
Sagatun. Vi vil bruke besparelsene på å bygge opp omsorg i egen kommune. 
Pr oktober 2019 er det 15 innbyggere som står på venteliste for å få kortid-/langtidsplasser, det er 15 for 
mye.  
Fauske kommune skal ha en verdig eldreomsorg og skal bestrebe seg på å overholde 
verdighetsgarantien.  
 
 
Miljø- og Habiligteringstjenesten vil få store utfordringer i årene som kommer. Det samme gjelder for 
Rus- og psykisk helsetjeneste. Vi ønsker derfor ikke å redusere antall ansatte innenfor miljøtjenesten. 
 
For oss er det helt uaktuelt å privatisere renhold. En ting er at vi har ingen tro på at det vil gi besparelser 
for kommunen, men vi ønsker at renholdere i Fauske kommune skal ha anstendig lønn og pensjon. 
 
Næringsutvikling og satsing på vinterturisme må gjenspeile seg i budsjettet og planer som 
kommunestyret har vedtatt. Brøyting av parkeringsplasser på fjellet må gjennomføres og dette må 
gjøres i et samarbeid. Det søkes om å finne løsninger med nye vei fra fylkesvei til fjellandsbyen i et 
samarbeid med næringsliv, Statskog, fylke og kommune. 
 
Arbeidet med å tilrettelegge for nye nærings- og boligtomter må fortsette. 
   



 
Innsparing: 
Reduksjon av sykefravær med 1 %              2 300 000,- 
Reduksjon av utgifter til politisk arbeid    1 200 000,- 
Reduksjon av adm. Utgifter                                 1 800 000,- 
Leid til eid        500 000,- 
Reduksjon ikke lovpålagte tjenester   2 000 000,- 
Reduksjon av innkjøp med 1,5 %   3 000 000,- 
Økte inntekter Fauske kino         30 000,- 
Økte inntekter basseng         50 000,- 
Økt salg av kvotekraft/konsesjonskraft/utbytte           1 500 000,- 
Reduksjon i antall liggedøgn på sykehuset       500 000,- 
 
Sum besparelser     12 880 000,- 
 
 
Økning av kostnader: 
Reduksjon av nedtrekk skole             1 310 000,- 
Aktiv sommer          150 000,- 
Gratis leie av treningslokaler for barn og ungdom                   350 000,- 
Kulturskolen          350 000,- 
5 heldøgnavlastningsplasser (Moveien)          4 500 000,- 
Bassenget i Sulitjelma         540 000,- 
Bassenget i Fauske sentrum            50 000,- 
Ingen privatisering av renhold       1 400 000,- 
Tilskudd til festivaler\foreninger          300 000,- 
Fauske kino               30 000,- 
Engangstilskudd til Hauan grendehus/samfunnshus                       100 000,- 
Sagatun           3 000 000,- 
Barnehagen på Vestmyra              300 000,- 
Miljøtjenesten             500 000,- 
 
Sum økning av utgifter                       12 880 000,-   
 
   
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 102/18 - Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune. 
 
Prosjekt Tower hotell har skapt stor begeistring i lokalsamfunnet og vakt nasjonal og internasjonal 
interesse. Politisk har det vært jobbet godt og tverrpolitisk for å finne løsninger som har løftet prosjektet 
videre. Vedtaket i sak 102/18 var tilnærmingsvis enstemmig og kommunestyret understreker med dette 
at prosjektet skal realiseres, parallelt med Tower hotell. Fauske kommunestyre står fortsatt inne for at 
disse etableringene, vil ha avgjørende betydning for en positiv utvikling av Fauske kommune og regionen 
for øvrig. 
 
Kommunestyret konstaterer at det i 2019 er avsatt kr. 6 millioner til prosjektet. Disse midlene står 
ubrukt i 2019 og overføres til 2020 for å prosjektere kulturbygget/ allaktivitetshuset parallelt og i 
samarbeid med Tower hotell. 
 
I kommunestyrets tidligere vedtaks punkt 3 fremgår prosjektets mulige inntektsside, både 
driftsinntekter og inntekter for å kunne betjene renter og avdrag. 



 
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i februarmøtet hvor et nedsettes en 
prosjektorganisasjon, herunder en lokal gruppe som skal jobbe med punkt 3 i tidligere vedtak. 
Næringsselskapet FAUNA kan i denne sammenheng være en viktig samarbeidspartner og koordinator i 
dette arbeidet. 
 
 
Anne Stenhammer (SV) fremmet følgende forslag til årsbudsjett 2020: 
1. Støtter rådmannens innstilling med følgende endringer; 
2. Nedtrekk stillinger/omstillinger kr. 1.000.000 
Reduksjon politisk godtgjørelse kr.    600.000 
Reduksjon sykepenger/(vakanser) kr. 1.000.000 
Salg næringseiendom  kr.    900.000 
totalt    kr. 3.500.000 
 
Fordeles; 
Tilskudd lag/foreninger  kr.    800.000 
Bemanning kulturskole  kr.    410.000 
Fritak husleie idrettsanlegg  kr.    350.000 
Renhold    kr. 1.400.000 
Sulitjelma bad   kr.    540.000 
 
A. Fauske kommunestyre ber om  å få ei sak til våren 2020 som gir informasjon om besøkende og drifta 
av Sulitjelma bad. 
 
 
Anne Stenhammer (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag til rådmannen: 
Ang. sak 112/19 Årsbudsjett og økonomiplan 2020 - 2023 
 
1) Fauske kommunestye ber rådmannen snarest å initiere overfor Fauna KF å sette i gang en utredning 
av Norsk Marmorsenter som et nasjonalt senter - Fauske kulturhus som et regionalt senter. 
 
2) Fauna KF får ansvaret for å sikre finansiering av kostnadene til utredningsarbeidet, få satt ned en 
styringsgruppe med bla representanter lokalt, regionalt, nasjonalt, stein- og mineralnæringen, 
direktorat, kunstmiljøet. 
 
3) Fauna KF orienterer Fauske kommunestyre årlig om fremdrift og oppnådde resultat. 
 
4) En del av grunnlagsdokumenter er bla K-sak nr 023/18 Samarbeidsavtale utbygger Tower Hotel, K-sak 
nr 027/18 Vedtak planprogram - Fauske Tower hotell og kulturhus, K-sak nr 102/18 Fremdrift og status 
kulturbygg Fauske kommune, K-sak nr 116/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019--2022, K-sak 
47/18 Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017-2027, og sluttrapport m/revidert regnskap "Norsk 
Marmorsenter - Fauske kulturhus" datert 31.11.1999. 
 
5) "Norsk marmorsenter - Fauske kulturhus skal være et nasjonalt og regionalt senter som finansieres 
med tilskudd over statsbudsjettet til bygg og drift (jfr retningslinjer for denne type bygg) og tilskudd fra 
Nordland fylkeskommune i tillegg til tilskudd fra Fauske kommune. 
 
6) Det tas kontakt med Fauske Tower Hotell, Stadssalg ved Stig Otto Nilsen i tillegg til bla Nordland 
fylkeskommune ang Nordnorsk mineralstrategi 2019, Næringsdepartementet ang Nasjonal 
mineralstrategi, Kulturdepartementet ang Regionale kulturbygg, prosjektene Europeisk 
kulturhovedstad, Bodø og "fra Bro til Bro" for å få til samhandling, ideutveksling og koordinering. 



 
 
Per Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende endringer til Rådmannens forslag til Budsjett: 
 

Merutgifter  

Skole  

Reduksjon pedagog og assistentstillinger 1 400 000 

Barnehager  

Vestmyra barnehage, avdeling nedlegges ikke 300 000 

Barn og familie  

Nedtrekk PP-tjenesten gjennomføres ikke 380 000 

Kultur og idrett  

Ingen nedrekk foretas med unntak av  

heving av billettpriser Fauske kino 2 650 000 

Helse og omsorg  

Ikke utsatt oppstart utvidet  

døgnavlastningstilbud (Moveien) 4 500 000 

Videreføre Sagatun 2 860 000 

Sats for økonomisk sosialhjelp nedjusteres ikke 200 000 

Eiendom, plan og samfunnsutvikling  

Ikke virksomhetsoverdragelse Renhold (fiktivt tall) 1 400 000 

Sum merutgifter i forhold til rådmannens forslag 13 690 000 

Merinntekter  

Salg av Fauske kommunes kortsiktge eierpost i SKS  

Nøkternt estimert 2 % 

Reduksjon politiske godtgjersler 1 200 000 

Merinntekter salg av eierpost i SKS Verdsettes 

 

 
Elias Trones, leder undomsrådet la fram uttalelse fra ungdomsrådet. 
 
Formannskapets innstilling med SV's forslag fikk 2 (2SV) stemmer. 
Formannskapets innstilling med R's forslag fikk 2 (2R) stemmer. 
Formannskapets innstilling med AP/FL's forslag fikk 11 (5AP, 4FL, 2R) stemmer. 
Formannskapets innstilling med FRP/H/KRF/SP's forslag fikk 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) stemmer. 
Formannskapets innstilling med FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 
13 (5AP, 4FL, 2R, 2SV) stemmer. 
SV's oversendelsesforslag ble forkastet med 25 (5AP, 4FL, 3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 2 (2SV) 
stemmer. 
FL's tilleggsforslag ble forkastet med 18 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 9 (5AP, 4FL) stemmer. 
 
KOM- 112/19 Vedtak: 

Vedtak: 
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 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.  
 

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 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: 
 



 
 
Med følgende endringer: 
Fauske skal være en JA-kommune og vi skal ta godt vare på våre innbyggere og ønske nye innbyggere 
velkommen. Vi skal være attraktiv slik at våre ungdommer kommer tilbake til kommunen etter endt 
utdanning. Kommunen skal ha oppdatert og tilgjengelig informasjon om våre mange og ulike tilbud på 
kommunens nettsider og andre sosiale medier. 
Fauske kommune skal være 

· En JA-kommune 
· En kommune som satser og ser fremover 



· En kommune som legger til rette for eksisterende- og nye etablerere 
· En kommune som er imøtekommende, åpen og tilgjengelig 

 
1. Økonomi 

Fauske kommune har store økonomiske utfordringer, og det å få kontroll med den 
økonomiske situasjonen vil ha det største fokuset i årene fremover. Det må derfor tas 
tøffe beslutninger, og dramatiske kutt må gjøres på kort og lang sikt. Vi må gjenvinne 
handlingsrommet slik at vi fortsatt kan levere gode tjenester til innbyggerne. Kommunal 
sektor er i stadig omstilling og dette krever at vi har en sunn økonomi og stram 
økonomistyring. 
Rådmannen har gjennom år varslet om en krevende økonomisk situasjon og har lagt fram 
et stramt og oversiktlig budsjettforslag. Kommunestyret har ikke alltid fulgt rådmannens 
tydelig signaler. Det har medført at situasjonen nå er mer krevende enn den noen gang 
har vært. Dersom vedtak om ny skolestruktur i 2012 hadde blitt iverksatt, ville kommunen 
brukt 85,2 millioner mindre på driftsutgifter på skole i forrige periode. Kommunen ville 
derfor ha vært i en helt annen økonomisk situasjon enn det som nå er en realitet. 
Budsjettet har en rekke innstramminger og varsler om en økonomi som er i stor ubalanse. 
På tross av den dramatiske økonomiske situasjonen, ønsker partiene å fokusere på det 
positive i kommunen. Fauske er en god og trygg kommune å bo og vokse opp i, med et 
godt tilbud til innbyggerne. Vi ønsker å bygge videre på det positive som kommunen 
representerer og bidra til vekst og utvikling. 
Det nye flertallet i kommunestyret gjør få endringer i det stramme budsjettet som 
Rådmannen har lagt frem. Det er kort tid siden valget, og vi ser at vi må bruke 2020 for å 
få fullstendig oversikt over de ulike områdene/enhetene i kommune for å kunne gjøre en 
enda bedre jobb med budsjettet.   
Mange har kommet med innspill til oss i budsjettprosessen, det være seg ansatte, 
fagforeninger, nærmiljøutvalg, foreninger eller enkeltpersoner. Vi setter stor pris på at så 
mange engasjerer seg og vi har drøftet disse innspillene. Noen er hensyntatt men 
dessverre er det ikke mulig å komme alle innspill i møte. 
Rådmannens budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 gir en god fremstilling 
av de utfordringer vi står overfor. Vi stiller oss i det alt vesentlige bak rådmannens forslag. 
Dog er det viktig å bemerke at rådmannens forslag ikke tar innover seg merforbruket i 
2017, 2018 og 2019 som utgjør ca. 50 millioner. Dette medfører at kommunen havner på 
ROBEK i 2020. 
Kommunen har store utfordringer og i en slik situasjon er det viktig med godt samarbeid 
og god samhandling. Til det beste for Fauske, ønsker vi et godt og konstruktivt samarbeid 
mellom alle politiske partier, ansatte og tillitsvalgte, med innbyggerne og frivilligheten, 
med nabokommuner, samt regionale og statlige myndigheter. 
 

1. Oppvekst og kultur 
Fauske er en folkehelsekommune. Vi har mange flotte anlegg både innendørs og utendørs, 
og ikke minst mange turmuligheter sommer som vinter. Vi har satset på anlegg og 
folkehelse gjennom flere år. Det mener vi er riktig, og det er et viktig bidrag til å holde folk 
i helsefremmende aktivitet. Folk som er i fysisk aktivitet er lengre friske og klarer seg 
lengre hjemme i egen bolig.  
Fauske har hatt en ordning med gratis trening for barn og unge. Vi foreslår at prinsippet 
om at gratis treningstimer for barn og unge i kommunens anlegg skal videreføres. 
Ordningen er en styrke for Fauske, og ikke minst er det et viktig bidrag i forhold til å legge 
til rette for at alle skal kunne delta i aktiviteter. Vi opprettholder også tilskudd til Aktiv 
sommer og lysløyper. 
Vi ønsker at tilbudet som gis i kulturskolen skal opprettholdes. Tilbudet har de senere 
årene blitt stadig redusert og vi ønsker ikke et redusert tilbud for våre innbyggere, det 



være seg gammel som ung. 
Det er brukt flere millioner på renovering av bassenget i Sulitjelma, det er derfor uheldig å 
stenge det og det er uheldig for ungene i skolen og deres mulighet for svømmeopplæring. 
Vi utfordrer nå de frivillige og private til å drifte bassenget sammen med kommunen. 
Foreslått kutt reduseres med det halve. Fortsatt drift av bassenget avhenger av at det 
kommer på plass et frivillig initiativ innen 1.februar 2020. 
For Sulitjelma er samfunnshuset en viktig samlingsplass i forbindelse med ulike 
arrangement. Forrige periode ble tilskudd til Samfunnshuset kuttet fra 160.000,- til 
50.000,- Nå foreslås det å kutte alt. Vi legger inn rådmannens kutt, og øker tilskuddet med 
50.000,- til fortsatt forsvarlig drift. Før tilskudd utbetales må det velges et styre for huset. 

Det jobbes fortsatt for at et nytt hotell på Fauske skal realiseres. Fauske kommune har 
vedtatt å realisere et kulturbygg i tilknytning til hotellet. Disse prosjektene henger tett 
sammen og er avhengige av hverandre. Vedtaket om at det skal bygges et kulturhus står 
fortsatt. Det skal realiseres dersom det bygges hotell.   
Fauske kommune vedtok i høst kommunedelplan for industrielle kulturminner i Sulitjelma. 
Planens visjon er at kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller en viktig historie 
om utviklingen av det moderne Norge, og det må derfor gjøres kjent og ivaretas. Det bes 
om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret hvordan planens visjon kan 
settes i verk. 
 
Integrering er en viktig del av kommunens arbeid, og må anses som en forutsetning for 
bosetning av flyktninger slik at denne viktige samfunnsoppgaven kan håndteres på en god 
måte. I dag er det veldig få måleindikatorer som viser om kommunen lykkes eller ikke. For 
å på en bedre måte kunne si noe om hvordan man lykkes med integreringen og hvor 
mange flyktninger kommunen kan ta imot de neste årene, etableres et verktøy som kan 
hjelpe oss å måle og forstå hvordan integreringsarbeidet har lykkes i kommunen. 
Tidligere innspill fra nærmiljøutvalgene har vist et behov for tilskudd til drift på kr. 50.000,-
. Arbeidet disse utvalgene gjør er svært viktig og kommunens politiske og administrative 
ledelse skal ha jevnlig kontakt med utvalgene. Det er ønskelig med nærmiljøutvalg flere 
steder i kommunen. Ved oppstart av nye nærmiljøutvalg vil kommunen yte samme 
tilskudd til disse som til nåværende nærmiljøutvalg. 
 

1. Helse og omsorg 
Rådmannen foreslår i sitt budsjett strukturendringer innenfor pleie og omsorg. Han ber 
politikerne innstendig om at det ikke må tas ut enkeltelementer fra denne planen, fordi alt 
henger sammen med alt. Partiene stiller seg derfor bak det som er skissert i Rådmannens 
forslag. 
Sagatun har vært tema i mange år i Fauske. Forrige flertall i kommunestyret fikk ikke 
optimal drift av Sagatun med få beboere og høye kostnader. Midlene omdisponeres for å 
få full utnyttelse av Buen der det i dag står rom ledig. Vi er positive til alternative 
driftsformer og fortsatt aktivitet ved Sagatun. Vi har allerede innledet dialog med en 
interessant aktør som driver helsetjenester. De er invitert til befaring hos oss på nyåret 
2020. Samhandlingen med de nye boligene som Sulitjelma Boligfond fører opp på 
Charlottatippen gjør området spennende for ulike modeller å drifte våre tjenester til eldre.   
Paviljongene rives og fases ut. Området ligger veldig flott til for å kunne benyttes til både 
omsorgsboliger og/eller andre bygg for ulike boligformål. Flertallet vil utrede om det er 
mulig å gjøre avtale med private utbyggere slik at bedre tilbud kan komme på plass.  
Statlig finansiert eldreomsorg er en forsøksordning gjennom Staten. 6 kommuner er så 
langt med i forsøket. Regjeringen åpner nå for at ytterligere nye kommuner kan søke om 
deltakelse.  Fauske kommune skal søke om å  bli med ordningen, søknadsfrist er 1.2.2020. 
Når vi ser hva som ligger i dette vil det komme en sak til kommunestyret for endelig 



beslutning.    
I dag er det kommunen som står for stort sett all drift og tilbud innen pleie og omsorg. I 
årene fremover vil behovet bare øke i denne sektoren, vi lever lengre, og vi blir færre 
yngre. Vi vil jobbe for at også private skal kunne etablere seg i Fauske med ulike tilbud 
innenfor pleie og omsorg. Vi mener at det vil være en styrke at tjenester kan gis av både 
det offentlige og det private og utfylle hverandre og dermed kunne tilby ulike tilbud til 
kommunens innbyggere. 
Vi trenger flere teknologiske løsninger, såkalte smarte hjem. Dette er et godt supplement 
til tradisjonell helsehjelp som vi vil legge til rette for at det satses videre på. 
Selv om de foreslåtte tiltakene blir vedtatt ligger det store utfordringer foran oss innenfor 
pleie og omsorg. I de kommende år vil det være behov for å gjøre ytterligere endringer 
innen denne sektoren, og budsjettet for 2020 er således bare en begynnelse. 
 

1. Eiendom, plan og utvikling 
Arbeidet med å komme seg ut av leide bygg og inn i egne bygg skal fortsette. Som en JA-
kommune skal raskere og enklere saksgang i vår forvaltning gi oss positiv effekt på flere 
områder.  
Sjunkhatten folkehøyskole har fått tomt og en økonomisk garanti fra Fauske kommune. Vi 
må nå jobbe mot sentrale myndigheter for å få realisert prosjektet. 
Vi vil også jobbe direkte opp mot regjeringen for at ny gruvedrift i Sulitjelma kan komme i 
gang i løpet av perioden. 
Det jobbes for fullt med å realisere fabrikk for Safirglass i Sulitjelma. Her skal Fauske 
kommune bidra og støtte opp om det som må til for at etablererne skal føle seg 
velkommen til vår kommune.  
Økt turisme er noe vi fortsatt skal ha sterkt fokus på og fortsatt jobbe med. Vi ønsker 
å legge til rette for dette i hele kommunen.   
Idrettslinja på Fauske videregående skole ble nettopp reddet etter innsats av frivillige, 
lærere, ungdom, samt tverrpolitisk jobbing mot beslutningstagerne. Samtidig som vi fikk 
beskjed om at idrettslinjen fortsatt skal være et tilbud ved skolen fikk vi også gladnyheten 
om at det nå skal etableres et stort bakeri på Fauske. Med bakgrunn i dette må vi fortsette 
å jobbe for at det kan etableres flere tilbud ved Fauske videregående skole.  
Fauske er i dag med i ordningen «samordnet innkjøp i Nordland» Vi ønsker å sjekke ut om 
denne avtalen er god for oss, eller om vi kan spare på å gå ut av ordningen, og samtidig 
fremme lokalt næringsliv enda bedre. Det er viktig å ta rede på eksisterende næringsliv i 
kommunen.  
Samferdsel er viktig for Fauske. Vi skal jobbe for bedre tog- og busstilbud til/fra Fauske. 
Prosjektet «fra Bru til Bru» må det jobbes mere intensivt med også fra politisk hold, blant 
annet mer direkte mot regjeringen og andre politiske parti. 
Samarbeidet mellom Fauna og kommunen skal styrkes og bedres. Vi skal ha en bedre 
samhandling i vårt næringsarbeid hvor lokalisering og organisering skal gjennomgås.  
Det er ønskelig med et tettere samarbeid med nabokommunene på flere områder. Blant 
annet innen forvaltning av landbruk, havbruk, reindrift, skogbruk og vilt. Fallviltordningen 
er en lovpålagt oppgave som kan deles mellom kommunene. I en slik ordning er det de 
samme jaktekvipasjene som deles mellom kommunene og kostnadene kan fordeles.  
Vi vil i 2020 gå igjennom og rullere vår eierstrategi i de selskapene vi er eiere i.  
Flertallet ønsker god fremdrift med salg av tomter i Valnesfjord. Det er stor etterspørsel 
etter hus og tomter, og for å sikre videre vekst må dette prioriteres. Løkåsåsen spiller en 
viktig rolle i stedsutviklingen av bygda og kommunen, vi vil derfor selge boligområdet så 
snart som mulig. Salg av boligområdet skal skje på en slik måte at det sikres hurtig 
utbygging og at bygg er kvalitetsmessig godt utført og tilpasset ulike behov i samfunnet. 
Flertallet ønsker å prioritere breddetilbud til barn og unge ved å senke kostnader til 
vedlikehold av veier. Kommunen vil få en del lavere kostnader igjennom samarbeide med 



Fauske videregående skole om å produsere grus. Det vil også bli lavere driftskostnader ved 
at det legges inn økte investeringskostnader til asfalt. 
Sag til veivedlikehold ligger inne i rådmannens investeringsbudsjett, og et slikt vedlikehold 
er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tilsvarende utstyr finnes i regionen og 
tjenesten kan leies de timene det er behov for det.  
Innendørs skytebane forsvant da Vestmyra skole ble revet. Her utøvde mange lag sin 
aktivitet, og mange barn og unge var med på ulike former for skyting. Også politiet 
benyttet banen til sin skytetrening. Valnesfjord skytterlag har en juridisk rett ifht tidligere 
tildelte spillemidler til banen. Det er vedtatt at det skal bygges ny bane, men 
finansieringen er omprioritert til Familiens hus. Vi utfordrer det frivillige til å realisere 
banen gjennom ulike støtteordninger, moms-kompensasjon og spillemidler. Fauske 
kommune stiller gratis tomt til rådighet dersom banen ønskes bygget der kommunen har 
tomt, og det ytes et økonomisk bidrag på 1,2 eks MNOK eks mva til prosjektet. Dette tas 
av midler avsatt til utvikling av boligområdet Løkåsåsen.   
I forbindelse med flytting av barnehagen fra Vestmyra til Erikstad skal Kvitbarnehagen 
frigjøres for salg så snart som mulig. Denne er i dag også arena for Karate, Squash og dans. 
Bygget selges primært til disse aktørene, men om de ikke ønsker overtakelse av bygget, 
selges det på det åpne markedet. 
Gatelysene i Fauske er gamle og flere av lysene inneholder kvikksølv. Vi vil forsere 
utbyttingen av disse og bevilger 1 million ekstra i 2020 til formålet. Nye gatelys gir både 
økt trafikksikkerhet, miljøgevinst og mindre energiforbruk. Videre setter vi av 1 million til 
asfalt på kommunale veier utover Rådmannens forslag. Asfalterte veier gir lettere 
vedlikehold, bedre trafikksikkerhet og bedre tilgjengelighet for kommunens innbyggere.  
Fauske sentrum har stort potensiale for utvikling. Nytt hotell og kulturhus vil gi positiv 
effekt for sentrum. Planer for flere leiligheter er klar for å realiseres. Området ved 
brannstasjonen gir spennende muligheter for boliger og/eller miljøfremmende tiltak for 
innbyggerne. Trafikken ut av sentrum vil også øke trivselen og miljøet i sentrum. Mye 
avhenger av hverandre, og det kan bli en ketchup-effekt på utviklingen av sentrum så 
snart det vises at Fauske Tower starter å realiseres. Vi hilser utbyggerne velkommen til 
Fauske med prosjektet sitt. 
Investering i nye betalingsautomater til parkering utsettes i påvente av avklaring i forhold 
til parkeringsordning i sentrum. 
I forbindelse med salg av næringsareal på Søbbesva som er foretatt i år, får vi 
tilbakemeldinger om at prisen er lav. De samme aktørene fremhever hurtig saksgang og 
løsningsorienterte selgere som viktigere enn lav pris. Vi ønsker derfor å omgjøre vedtaket 
om salg til kostpris, og vil selge resterende areal til en pris på kr 250,-pr m2. Det er i dag 
ca. 70 000 m2 igjen å selge.  
Flertallet støtter ikke rådmannens forslag om virksomhetsoverdragelse  av kommunens 
renholdstjeneste. Saken burde vært bedre utredet og forankret gjennom større 
involvering av de tillitsvalgte og de ansatte. Det foregår et HMS-prosjekt som skal vare ut 
2020. Flertallet mener dette prosjektet må løpe tiden ut for å se om ønsket effekt oppnås. 
 

1. Erkjentlighetsgaver til ansatte 
De ansatte er den viktigste ressursen vi har. Partiene ønsker at det fortsatt skal gis 
erkjentlighetsgaver. Dette er en fin tradisjon som viser at vi setter pris på den 
arbeidsinnsatsen og det engasjementet som de ansatte legger ned.  
 

1. Politisk virksomhet 
Det å være folkevalgt i dag er arbeidskrevende og omfattende. Det er derfor naturlig at 
det ytes godtgjørelser til de som påtar seg kommunale verv.  
 
I den økonomiske situasjonen Fauske er i, har posisjonen ønsket å se på de politiske 



godtgjørelsene. Det er nå vedtatt en endring i reglementet som gir en besparelse i forhold 
til godtgjørelser til politisk virksomhet. 
 
Fauske kommune jobber for mer offentlighet og skal legge til rette for åpenhet og innsyn i 
kommunens arbeid. Dette gjelder også det politiske arbeidet. Kommunestyremøtene 
strømmes og gir åpenhet. Møtene i Formannskapet vurderes også strømmet. Dette vil gi 
innbyggerne mulighet til enda større innsyn i det politiske arbeidet. 
 

1. Effektivisering/omstilling 
Flertallet ber rådmannen utføre ytterligere effektivisering/omstilling tilsvarende 5 
stillinger. Det bes om at effektiviseringen gjøres innenfor stab/støttefunksjon som 
rådgiver, koordinator, fagutvikling, assisterende ledere og lignende stillinger. 

1. Sykefravær 
Fauske kommune har høyt sykefravær. Arbeidet med å redusere dette fraværet må 
fortsatt ha stort fokus og arbeidet med å redusere dette må intensiveres. Lavt sykefravær 
er lønnsomt både for kommunen, den enkelte ansatte men ikke minst for samfunnet. I 
den økonomisk vanskelige situasjonen Fauske kommune er i, hvor mange innsparingstiltak 
vil virke inn på den enkelte ansattes hverdag, er det spesielt viktig å også ha fokus på 
nærværsarbeidet. 
 

1. Endringer drift og investeringer tall i 1 000 kr: 

Tiltak Økte inntekter/reduserte 
utgifter 

Økte utgifter/reduserte 
inntekter 

Gratis leie anlegg til barn og unge  350 

Tilskudd lag, foreninger/festivaler 
mm 

 800 

Aktiv sommer  150 

Valnesfjord bibliotek- redusert drift  40 

Tilskudd til lysløyper  120 

Kulturskolen  410 

Sulitjelma bad  250 

Sulitjelma samfunnshus – tilskudd  50 

Virksomhetsoverdragelse renhold  1400 

Brøyting Sulitjelmafjellet og 
Kobberløpet 

 90 

Erkjentlighetsgaver  100 

Omstillingstiltak/effektivisering 2100  

Vaktordning fallvilt 60  

Reduksjon politiske godtgjørelser 590  

Økt skatteinngang 500  

Nærmiljøutvalg 50  

Reduksjon veivedlikehold 460  

SUM 3760 3760 

 
 Investeringer: 

Prosjekt  

Salg tomt Løkåsåsen -4500 

Bredbånd 1000 

Skytebane Vestmyra 1200 



Salg av næringsareal Søbbesva -2500 

Gatelys 1000 

Asfalt 1000 

Betalingsautomater -1270 

Salg barnehage hvit Vestmyra -3000 

Utviklingsmidler Løkåsåsen -9000 

SUM/mindre låneopptak -16070 
 

 
Vedlegg: 

21.11.2019 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023 - Fauske kommune - rådmannens 
forslag 

1427311 

27.11.2019 Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023 1427288 

29.11.2019 Uttalelse fra FAU ved Sulitjelma skole,  vedrørende rådmannens forslag om 
reduksjon i lærerstillinger samt stenging av bassenget 

1428085 

02.12.2019 Uttalelse budsjett 2020 fra FAU Sulitjelma barnehage 1428136 

25.11.2019 Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående 
budsjettforslag 2020 

1427514 

03.12.2019 Uttalelse fra Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede - Budsjett 
2020 - Økonomiplan 2020-2023 

1428228 

03.12.2019 Budsjettuttalelse 2020 - Fagforbundet 1428308 

04.12.2019 Uttalelse fra Vestmyra skole’s FAU om rådmannens forslag til kutt i skolen 1428330 

04.12.2019 Kommentarer til Årsbudsjett 2020 - Hovedverneombudet 1428363 

04.12.2019 Budsjettuttalelse - Utdanningsforbundet Fauske 1428367 

04.12.2019 Budsjettuttalelse - Utdanningsforbundet Vestmyra skole 1428369 

04.12.2019 Budsjettuttalelse fra Utdanningsforbundet Sulitjelma skole 1428370 

05.12.2019 Budsjettuttalelse 2020 - Creo 1428465 

05.12.2019 Kommentarer til budsjett 2020 - Norsk Sykepleierforbund 1428467 

05.12.2019 Uttalelse fra SU Valnesfjord barnehage 1428469 

09.12.2019 Budsjett 2020 - Uttalelse fra Sulitjelma pensjonistforening 1428768 

10.12.2019 Innspill fra Fauske idrettsråd - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 
Fauske kommune 

1428791 

03.12.2019 Tilbakemelding på Formannskapets innstilling til budsjett 2020 1428271 

11.12.2019 Innspill til budsjett 2020 - Sulitjelma nærmiljøutvalg 1428910 

 

Sammendrag: 
Det vises til vedlagte budsjettdokument med vedlegg.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorg 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Representanter i brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester er: 
Representant pårørende:          Carina Fauli 
Vara rep. pårørende:                    Dag Sigurdson 
Ansattrep.:                              Eirin Stensland 
Politisk rep.:                              ……………….. 
Vara politisk rep.:                    ……………….. 
 
Representanter i brukerutvalg for institusjonstjenester er: 
Representant pårørende:          Ben Stenvold 
Vararep. pårørende:                    Tove Wensell 
Ansattrep:                              Hanne Sandberg 
Politisk rep.:                              ……………….. 
Vara politisk rep.:                    ……………….. 

 
Sammendrag: 
Det vises til kommunestyresak 91/18. 
 
Det er vedtatt i K – sak at det skal etableres to utvalg innenfor pleie og omsorg. 
Et utvalg for hjemmebaserte tjenester og et for institusjonstjenester. 
 
Brukerutvalgene består av 5 medlemmer. Medlemmene velges med personlig vara for to år. To av 
utvalgets medlemmer velges blant aktive tjenestemottakere og pårørende. Ett av utvalgets medlemmer 
velges blant ansatte i tillegg kommer enhetsleder.  
Ett av medlemmene velges av kommunestyret som politisk representant i brukerutvalget. Utvalget har 
fire møter i året og konstituerer seg selv. Kommunen har sekretariatsfunksjon. 
 
Organ for samarbeid og rådgivning om helse- og omsorgstjenester mellom ulike brukergrupper og 
brukerorganisasjoner, og enheten. Brukerutvalget håndterer brukermedvirkning på tjenestenivå, og har 
fokus på utforming og kvalitetssikring av tjenestene innen sitt virkeområde.  
  
Brukerutvalget kan ta opp et hvert tema, unntatt er individsaker (tjenestetilbud til enkeltpersoner og 
personalsaker), til diskusjon og gi råd om:  
 
 -Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, 
brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.). 
 -Disponering av enhetens ressurser (personale, utstyr, bygninger, etc.).   
- Brukerutvalg knyttet til tjenester på enhetsnivå  



- Brukerutvalg knyttet til tjenester   
- Åpningstider og/eller besøkstider.   
- Dagsaktuelle temaer - i enhet, nærmiljøet eller kommunen. 
 
 
Representanter i brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester er: 
Representant pårørende:          Carina Fauli 
Vara rep. pårørende:                    Dag Sigurdson 
Ansattrep.:                              Eirin Stensland 
 
Representanter i brukerutvalg for institusjonstjenester er: 
Representant pårørende:          Ben Stenvold 
Vararep. pårørende:                    Tove Wensell 
Ansattrep:                              Hanne Sandberg           
 
 
Det bes om at kommunestyret velger en representant med vara til hvert av utvalgene. 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Trafikksikker kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 008/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
17.01.2020 Veileder_Nordland_trykklar 1431278 

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 
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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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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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“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)



TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VERKTØYHEFTE
8

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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EGNE NOTATER...



FOR MER INFORMASJON OG GODE EKSEMPLER:
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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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Sak nr.   Dato 
009/20 Formannskap 28.01.2020 
014/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 
Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske nettverk 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
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. 

 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H, KRF og FRP: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
SP/H/KRF/FRP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 009/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
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 fritak fra vervet som meddommer til Salten Tingrett - Marlen Rendall 
Berg 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i domstolloven § 74 innvilges Marlen Rendall Berg fritak fra sitt verv som 
meddommer til Salten Tingret fram til 31.12.2020. 
 
Som ny meddommer til Salten Tingrett fram til 31.12.2020 velges: 

· ………………………………….. 
 

 
Vedlegg: 
27.01.2020 K121-16 - VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR 

PERIODEN 1. JANUAR 2017 - 31. DESEMER 2020 
1432003 

 
Sammendrag: 
Marlen Rendall Berg ble i kommunestyresak 121/16 valgt som meddommer til Salten Tingrett. Perioden 
varer fram til 31.12.2020.  
 
Ordfører søker fritak fra vervet da hun finner det uheldig å sitte både som ordfører og meddommer. 
 
Rådmannen forstår problemstillingen og ber kommunestyret innvilge fritak og velge en ny meddommer 
til Salten Tingrett fram til 31.12.2020. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   16/3548      
      Arkiv sakID.:   16/334  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  
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Sak nr.:    089/16 FORMANNSKAP Dato:  03.05.2016 
 121/16 KOMMUNESTYRE  19.05.2016 
 
 
 
VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR 
2017 - 31. DESEMER 2020 
   
 
Vedlegg: 1. K-sak 112/12 – Valg av meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2013 – 31. 

desember 2016 
2. Brev fra Salten tingrett datert 28.01.2016 
3. Brev fra Domstoladministrasjonen datert 17.11.2015 

 

Sammendrag: 
 
Til Salten tingrett skal det for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges 30 kvinner og 
30 menn fra Fauske kommune. 
 
I vedtak fra K-sak 112/12 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved 
valgperiodens start, fritatt og flyttet. 
 
Det er ikke anledning å velge samme meddommer til Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. 
Krav til meddommerne framkommer i vedlegg 3. 
 
Det bes om at kommunestyret velger 30 meddommere av hvert kjønn til Salten tingrett for 
perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020.  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 
oppnevnes: 
 
Utvalg kvinner (30 personer): 
…………………….. 
 
Utvalg menn (30 personer): 
…………………… 

 

 
FOR-089/16 VEDTAK-  03.05.2016 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 
oppnevnes: 



 
Utvalg kvinner (30 personer): 

1. Kjellaug Strøm 
2. Hege Harsvik 
3. Vigdis Lund 
4. June Bårdsen 
5. Liv-Marit Tverå 
6. Anne Antonsen 
7. Anita Hunstad 
8. Trine Nordvik Løkås 
9. Elisabeth Pettersen 
10. Anne Grethe Lund 
11. Cecilie Amundsen 
12. Hege L. Skoglund 
13. Lene Utheim Rasmussen 
14. Brith May Kvitblikk 
15. Ingelin Noresjø 
16. Marlen Rendall Berg 
17. Gerd Helen Hansen 
18. Siv Anita Værnes 
19. Hilde Dybwad 
20. Hilde Nystad 
21. Kirsti Ellingsen 
22. Ragnhild Dreier 
23. Åshild Uhre 
24. Lisbeth Kvæl 
25. Bjørg Kosmo 
26. Tove Wensell 
27. Cesilie Høgseth 
28. Renate Stene 
29. Sissel Laksosnes Olsen 
30. Gry Janne Rugås 
31. Siren Åsbakk 
32. Hilde Hermansen 
33. Ellen Dahl 

 
Utvalg menn (30 personer): 

1. Terje Mellerud 
2. Nils Sture Bringsli 
3. Lars Morten Rødaas 
4. Thorfinn Brekke 
5. Åge Ellingsen 
6. Bernt Henrik Furehaug 
7. Raymond Mathisen 
8. Jon Kenneth Brekke 
9. Raymond Osbakk 
10. Jens Kyed 
11. Andy Jensen 
12. Erik Alvestad 
13. Sten Strand 



14. Erling Skagen 
15. Kjell Basse Lund 
16. John Harald Løkås 
17. Gøran Indregård 
18. Petter Borgen 
19. Kurt Bådsvik 
20. Rune Stien 
21. Arnt Pedersen 
22. Kjetil Sørbotten 
23. Erling Palmar 
24. Kjell Sverre Jakobsen 
25. Jøran Engan 
26. Kjell-Willy Strøm 
27. Tore Stemland 
28. Dag-Willy Nyrud 
29. John Harry Nilsen 
30. Truls Larsen 

 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Kvinnelige meddommere må reduseres fra 33 til 30 ved kommunestyrets behandling. 
 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 
oppnevnes: 
 
Utvalg kvinner (30 personer): 

1. Kjellaug Strøm, Liaveien 10B, 8210 Fauske 
2. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
3. Vigdis Lund, Sisikvn. 22, 8207 Fauske 
4. June Annie Bårdsen, Kopparveien 10, 8208 Fauske 
5. Liv-Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
6. Anne Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
7. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
8. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
9. Elisabeth Pettersen, Ørnflogveien 9, 8230 Suliltjelma 
10. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
11. Cecilie Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske 
12. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
13. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
14. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske  
15. Ingelin Noresjø, Gryttingveien 40, 8209 Fauske 
16. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske 
17. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
18. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
19. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
20. Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 Fauske 
21. Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske 
22. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord 



23. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske 
24. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 
25. Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord 
26. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma 
27. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8230 Sulitjelma 
28. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 
29. Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske 
30. Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske 
31. Siren Åsbakk, Svartvassveien 12C, 8206 Fauske 
32. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 
33. Ellen Dahl, Kopparveien 4, 8208 Fauske 

 
Utvalg menn (30 personer): 

1. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
2. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
3. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
4. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
5. Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 Fauske 
6. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
7. Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma 
8. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
9. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske 
10. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
11. Andy Jensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske 
12. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
13. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
14. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
15. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sulitjelma 
16. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
17. Gøran Indregård, Tuven 8, 8200 Fauske 
18. Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske 
19. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
20. Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske 
21. Arnt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske 
22. Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord 
23. Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 Fauske 
24. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
25. Jøran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske 
26. Kjell-Willy Strøm, Svartvassveien 12B, 8206 Fauske 
27. Tore Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 
28. Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske 
29. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske 
30. Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske 

 

 
KOM-121/16 VEDTAK-  19.05.2016 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 
oppnevnes: 



 
Utvalg kvinner (30 personer): 

1. Kjellaug Strøm, Liaveien 10B, 8210 Fauske 
2. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
3. Vigdis Lund, Sisikvn. 22, 8207 Fauske 
4. June Annie Bårdsen, Kopparveien 10, 8208 Fauske 
5. Liv-Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
6. Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
7. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
8. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
9. Elisabeth Pettersen, Ørnflogveien 9, 8230 Suliltjelma 
10. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
11. Frøya Strøksnes 
12. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
13. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
14. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske  
15. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske 
16. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
17. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
18. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
19. Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 Fauske 
20. Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske 
21. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord 
22. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske 
23. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 
24. Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord 
25. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma 
26. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8209 Fauske 
27. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 
28. Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske 
29. Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske 
30. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 

 
Utvalg menn (30 personer): 

1. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
2. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
3. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
4. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
5. Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 Fauske 
6. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
7. Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma 
8. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
9. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske 
10. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
11. Andy Jensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske 
12. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
13. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
14. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
15. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sulitjelma 
16. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 



17. Andreas Vestvann Johnsen 
18. Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske 
19. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
20. Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske 
21. Arnt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske 
22. Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord 
23. Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 Fauske 
24. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
25. Jøran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske 
26. Kjell-Willy Strøm, Svartvassveien 12B, 8206 Fauske 
27. Tor-Harry Bjørnstad 
28. Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske 
29. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske 
30. Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske 

 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 
oppnevnes: 
 
Utvalg kvinner (30 personer): 

1. Kjellaug Strøm, Liaveien 10B, 8210 Fauske 
2. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
3. Vigdis Lund, Sisikvn. 22, 8207 Fauske 
4. June Annie Bårdsen, Kopparveien 10, 8208 Fauske 
5. Liv-Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
6. Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
7. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
8. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
9. Elisabeth Pettersen, Ørnflogveien 9, 8230 Suliltjelma 
10. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
11. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske 
12. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
13. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
14. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske  
15. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske 
16. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
17. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
18. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
19. Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 Fauske 
20. Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske 
21. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord 
22. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske 
23. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 
24. Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord 
25. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma 
26. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8209 Fauske 
27. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 
28. Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske 



29. Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske 
30. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 

 
Utvalg menn (30 personer): 

1. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
2. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
3. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
4. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
5. Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 Fauske 
6. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
7. Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma 
8. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
9. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske 
10. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
11. Andy Jensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske 
12. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
13. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
14. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
15. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sulitjelma 
16. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
17. Andreas Vestvann Johnsen, Bratthaugen 31 A, 8210 Fauske 
18. Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske 
19. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
20. Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske 
21. Arnt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske 
22. Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord 
23. Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 Fauske 
24. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
25. Jøran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske 
26. Kjell-Willy Strøm, Svartvassveien 12B, 8206 Fauske 
27. Tor-Harry Bjørnstad, Trivselsvn. 260, 8215 Valnesfjord 
28. Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske 
29. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske 
30. Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Domstoladministrasjonen    
Valgte meddommere    
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