
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 01.10.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Valnesfjord flerbrukshall 
 
 
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 forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for ny samfunnsplan 
v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 
Orientering om folkehelseoversikten v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen og 
folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 
 
Etter reglementets § 25 bes forespørsler fremmes skriftlig for ordfører senest 2 dager før møtet. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 5/2020 
Sak nr. Sakstittel  
075/20 Godkjenning av møtebok  
076/20 Delegerte saker i perioden  
077/20 Referatsaker i perioden  
078/20 Økonomimelding 2/2020  
079/20 Folkehelsa i Fauske 2020  
080/20 Eierskapsmelding – eierskapspolitikk Fauske kommune  
081/20 Ny samarbeidsavtale med vedtekter for RKK Salten 

kommunalt oppgavefellesskap 
 

082/20 Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur, 2020 - 2024  
083/20 Ny gruvedrift i Sulitjelma - Nye Sulitjelma gruver -  

Anmodning om svar 
 

084/20 Endring av områderegulering for Søbbesva  
085/20 Sluttbehandling - Områderegulering Skysselvika næring og 

industri 
 

086/20 Sluttbehandling - Detaljregulering - Fortau Erikstad-Lund  
087/20 Sluttbehandling detaljregulering - Fauske idrettshall - 

parkering 
 

088/20 Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet  
089/20 Veteranplan for Fauske kommune  
090/20 Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket  
091/20 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 

58/20 - Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved 
utvidelse av barnehage 

 

092/20 Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 
barnehage 

 

093/20 Fauske Storbilsenter AS - Søknad om erverv del av 
kommunalt areal fra eiendommen gnr. 103, bnr. 1085 - Truck 
stop 

 



094/20 Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys langs 
fylkesveier 

 

095/20 Særutskrift fra kontrollutvalget 23/20 - Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020 - 2023 

 

096/20 Særutskrift fra kontrollutvalget 25/20 - Rapport 
forvaltningsrevisjon - Oppfølging Iris Salten IKS - Selvkost og 
offentlige anskaffelser 

 

097/20 Stortings- og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdag  
098/20 Valg av medlemmer til Indre Salten forliksråd eventuelt til 

Fauske forliksråd for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 
2024 

 

099/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 1. oktober 2020 - Om 
barn sendt til utlandet mot sin vilje 

 

100/20 Konstituering av kommunedirektør  
101/20 Galvano TIA AS – Fremtidig organisering – Unntatt 

offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 13 jfr. 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

102/20 SKS - Aksjonæravtale - Revidert Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 24.09.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/10012     
 Arkiv sakID.: 20/1523 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
075/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
22.06.2020 Protokoll - Kommunestyre - 18.06.2020 1445612 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 18.06.2020 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2020 Til kl. 18:05 Møtested: Fauske kino, Rådhuset 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Geir Mosti AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Kathrine Moan Larsen AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Vegard Setså AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Stian Stenberg FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
John-Harald Løkås AP 
Ari Christian Tollånes H 
Veronika I. Ormåsen SP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Frank Raimond Zahl 
Geir-Ove Kjellbakk 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Busch Hansen 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Mariann Monsen 
Nils-Are Johnsplass 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Torill Mørkhagen 
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Trond Heimtun 
 
 
 
 
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: 

· Anne Godding (R): Kinosalen er lite egnet som møtelokale. Det burde heller vært brukt 
flerbrukshallen i Valnesfjord. 

Innkalling med merknad ble enstemmig godkjent. 

 

Merknader til dagsorden: 

· Anne Godding (R): 
Har bedt om permisjon fra kl. 16.30 - Ber derfor at grunngitt spørsmål behandles tidligere 
på dagsorden. 

· Kathrine Moan Larsen (AP): 
Ber om at sak settes på dagsorden - Oppstart av ny gruvedrift i Sulitjelma 

· Sak 48/20 behandles senere på dagsorden, slik at daglig leder kan være tilstede. 
· Det innføres taletid på 3 minutter til innlegg og 1 minutt til replikk. 

 

Svar på spørsmål: 
Anne Godding: 
Ordfører svarte. Vi behandler grunngitt spørsmål tidligere på dagsorden. Vi ser underveis når vi 
bør ta saken. Saken ble behandlet før sak 59/20. 

Kathrine Moan Larsen: 
Ordfører svarte. Rådmannen lager sak som behandles til høsten. Vi har vært i kontakt med Nye 
Sulitjelma Gruver som er enige i dette. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Inhabilitet: 
Sak 55/20 og 58/20: Ketil Skår 
Sak 61/20: Anne F. Stenhammer 
Sak 62/20 og 72/20: Ronny Borge 
Sak 61/20: Marlen Rendall Berg 
Sak 61/20: Geir Mosti 
 

Kommunestyret hadde besøk av Fylkesmannen i Nordland v/seniorrådgiver Monica Antonsen, 
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kommunal- og beredskapsdirektør Egil Johansen og seniorrådgiver Linda Karin Storjord. 

 
Ketil Skår (H) ble enstemmig enstemmig valgt som settevaraordfører i sak 72/20. 
 
Anne Godding (R) og Øystein Gangstø (SP) innvilget permsijon fra og med sak 59/20. 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) innvilget permisjon på slutten av møtet. 
 
På slutten av møtet ble det opplyst at det må sjekkes med Fylkesmannen i Nordland om sak 
58/20 kommer inn under bestemmelsene med Robek og eventuelt garantier. 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.06.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
043/20 Godkjenning av møtebok  

044/20 Delegerte saker i perioden  

045/20 Referatsaker i perioden  

046/20 Årsregnskap og årsmelding 2019 - Fauske kommune  

047/20 Årsregnskap og årsberetning 2019 - Fauna KF  

048/20 Økonomimelding 1/2020  

049/20 Fauske kommunes deltakelse i Forsøksordning med statlig 
finansiering av omsorgstjenester 

 

050/20 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024  

051/20 Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys 
langs fylkesveier 

 

052/20 Høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse til 
bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen 
mv.) 

 

053/20 Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars  

054/20 Konkretisering av kaileie - Fauske sentrum  

055/20 Revidert forslag til detaljregulering for Finneidlia  

056/20 Bussholdeplass ved Shell - Fauske sentrum  

057/20 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 2020  

058/20 Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse 
av barnehage 

 

059/20 Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
friluftsliv 

 

060/20 Orientering om arbeidet med Aldersvennlige lokalsamfunn  

061/20 Godkjenning av utkast til vedtekter og regelverk for bruk 
som grunnlag i videre arbeid med opprettelse av 
Sjunkhatten folkehøgskole 

 

062/20 Anmodning om etablering av felles forliksråd for 
kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske 

 

063/20 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  

064/20 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - Endring av selskapsavtale 
- Utvidelse av styret 

 

065/20 Særutskrift fra kontrollutvalget 16/20 - Rapport 
forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser 

 

066/20 Ungdomsrepresentanter i kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

 

067/20 Valg av meddommere til Salten tingrett for 1. januar 2021 – 
31. desember 2024 

 

068/20 Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for 
perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 

 

069/20 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021 
– 31. desember 2024 

 

070/20 Valg av skjønnsmedlemmer - Forslag fra Fauske kommune 
for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 

 

071/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 18. juni 2020 - Om 
barn sendt til utlandet mot sin vilje 

 

072/20 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 18. juni 2020 - 
Om sider ved kommunens praksis i forhold til paragrafer i 
forvaltningsloven 

 

073/20 Opphør av bompengeordning rv. 80 Røvika-Strømsnes  

074/20 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2020  
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043/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2020 godkjennes. 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 043/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2020 godkjennes. 

 
 
 
044/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 044/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
045/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 045/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
046/20: Årsregnskap og årsmelding 2019 - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 46 369 618,79 innarbeides i tiltaksplanen som 

Fauske kommune er pliktig å fastsette som følge av innmeldingen i ROBEK. 
Tiltaksplanen skal sikre at økonomien bringes i balanse.  

3. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres til 2020.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 46 369 618,79 innarbeides i tiltaksplanen som 

Fauske kommune er pliktig å fastsette som følge av innmeldingen i ROBEK. 
Tiltaksplanen skal sikre at økonomien bringes i balanse.  

3. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres til 2020.  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef Kariann Sørdahl orienterte. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmigg vedtatt. 
 
FOR- 064/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 46 369 618,79 innarbeides i tiltaksplanen som 

Fauske kommune er pliktig å fastsette som følge av innmeldingen i ROBEK. 
Tiltaksplanen skal sikre at økonomien bringes i balanse.  

3. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres til 2020.  

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef Kariann Sørdahl orienterte. 
 
Anne Godding (R) fremmet følgende forslag: 
Det virker som mye kan være uavklart i avsnittet om integrering. Bl.a. inngåelse og plan for 
avvikling av leiekontrakter for boliger. 
Kommunestyret ber om å få forelagt en sak på neste kommunestyremøte med alle 
opplysningene om saken. 
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Fungerende rådmann svarte om leieavtaler boliger. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
R's forslag ble forkastet med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 2SV) stemmer. 
 
KOM- 046/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 46 369 618,79 innarbeides i tiltaksplanen som 

Fauske kommune er pliktig å fastsette som følge av innmeldingen i ROBEK. 
Tiltaksplanen skal sikre at økonomien bringes i balanse.  

3. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres til 2020.  

 
 
 
047/20: Årsregnskap og årsberetning 2019 - Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2019 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2019. 
3. Mindreforbruk kr 563 532,97 avsettes til utviklingsfond. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2019 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2019. 
3. Mindreforbruk kr 563 532,97 avsettes til utviklingsfond. 

 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 060/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2019 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2019. 
3. Mindreforbruk kr 563 532,97 avsettes til utviklingsfond. 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 047/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2019 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2019. 
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3. Mindreforbruk kr 563 532,97 avsettes til utviklingsfond. 

 
 
 
048/20: Økonomimelding 1/2020 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2020 tas til etterretning.  
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Investering:  
 

 
 

Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskap 2019 viser 
merforbruk på over MNOK 46. Prognoser i økonomimeldingen indikerer et 
merforbruk på 36 MNOK for 2020. Kommunen er innmeldt i ROBEK. 

 
Det vedtas følgende tilleggspunkt: 
 
3. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. 
Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og 
iverksette nødvendige tiltak for enheter som avviker fra budsjettet. 
 
4. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen 
med ytterligere omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. 
Vikarbruk skal begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved 
ledighet i stillinger skal rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den 
vakant. 
Innen utgangen av 2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 
50 årsverk. Dette skal skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2020 tas til etterretning.  
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Investering:  

 

 
 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H og FRP: 
1. Økonomelding 1/20 tas til orientering. 
 
Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskap 2019 viser merforbruk på over 
MNOK 46. Prognoser i økonomimeldingen indikerer et merforbruk på 36 MNOK for 2020. 
Kommunen er innmeldt i ROBEK. 
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Det vedtas følgende tilleggspunkt: 
 
2. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. Rådmannen skal 
følge den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og iverksette nødvendige tiltak for 
enheter som avviker fra budsjettet. 
 
3. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen med 
ytterligere omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. 
Vikarbruk skal begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved ledighet i 
stillinger skal rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den vakant. 
Innen utgangen av 2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 50 årsverk. 
Dette skal skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk. 
 
Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende forslag: 
1. Økonomelding 1/20 tas til orientering. 
2. Rådmannen kommer tilbake til neste formannskapsmøte 
- med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruk 
- med tiltak for å redusere det forventede merforbruket. 
 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
SP/H/FRP's forslag (unntatt tatt til orientering) ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 
1R) stemmer avgitt for AP's forslag (unntatt tatt til orientering). 
 
FOR- 074/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2020 tas til etterretning.  
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Investering:  

 

 
 

Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskap 2019 viser 
merforbruk på over MNOK 46. Prognoser i økonomimeldingen indikerer et 
merforbruk på 36 MNOK for 2020. Kommunen er innmeldt i ROBEK. 

 
Det vedtas følgende tilleggspunkt: 
 
3. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. 
Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og 
iverksette nødvendige tiltak for enheter som avviker fra budsjettet. 
 
4. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen 
med ytterligere omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. 
Vikarbruk skal begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved 
ledighet i stillinger skal rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den 
vakant. 
Innen utgangen av 2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 
50 årsverk. Dette skal skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk. 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
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Behandling: 
Anne F. Stemhammer (SV) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommune ber om å få seg forelagt en økonomimelding II i kommunestyret 01.10.20. 
 
Ronny Borge (H) fremmet nytt pkt. 4 på vegne av FRP, H, KRF, SP og SV: 
Økonomimelding 2 legges frem i formannskapet i september og i kommunestyret 01.10.20. 
Konsekvenser og status om omstilling og nedtrekk orienteres om i denne meldingen. 
 
Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende forslag: 
1. Økonomelding 1/20 tas til orientering. 
2. Rådmannen kommer tilbake til neste formannskapsmøte 
- med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruk 
- med tiltak for å redusere det forventede merforbruket. 
 
SV's forslag ble trukket og lagt inn i pkt. 4. 
 
Formannskapets innstilling ble 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 2SV) stemmer. 
FRP/H/KRF/SP/SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 048/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Økonomimelding 1/2020 tas til etterretning.  
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Investering:  

 

 
Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskap 2019 viser 
merforbruk på over MNOK 46. Prognoser i økonomimeldingen indikerer et 
merforbruk på 36 MNOK for 2020. Kommunen er innmeldt i ROBEK. 

 
Det vedtas følgende tilleggspunkt: 
 
3. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. 
Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og 
iverksette nødvendige tiltak for enheter som avviker fra budsjettet. 
 
4. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen 
med ytterligere omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. 
Vikarbruk skal begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved 
ledighet i stillinger skal rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den 
vakant. 
Innen utgangen av 2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 
50 årsverk. Dette skal skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk. 
 
5. Økonomimelding 2 legges frem i formannskapet i september og i kommunestyret 
01.10.20. 
Konsekvenser og status om omstilling og nedtrekk orienteres om i denne melding. 

 
 
 
049/20: Fauske kommunes deltakelse i Forsøksordning med statlig finansiering av 
omsorgstjenester 



Side 11 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune deltar ikke i Forsøksordningen med statlig finansiering av 
omsorgstjenester. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

* Fauske kommune deltar ikke i Forsøksordningen med statlig finansiering av 
omsorgstjenester. 

 
 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 
 
Kassandra Petsas (FRP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommune takker ja til å gå inn i ordningen med statlig finansiert eldreomsorg. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (3AP, 1R, 2SP) mot 3 (1FRP, 2H) stemmer 
avgitt for FRP's forslag. 
 
FOR- 065/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune deltar ikke i Forsøksordningen med statlig finansiering av 
omsorgstjenester. 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Deltar, foreslått av Kassandra Eleni Bredrup Petsas, Fremskrittspartiet 
Fauske kommune deltar i Forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester. 
 
Kassandra Petsas (FRP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommune takker ja til å gå inn i ordningen med statlig finansiert eldreomsorg. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 (9AP, 5H, 2R, 5SP, 2SV) mot 4 (3FRP, 1KRF) 
stemmer. 
 
KOM- 049/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune deltar ikke i Forsøksordningen med statlig finansiering av 
omsorgstjenester. 

 
 
 
050/20: Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 27.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, 

men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
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september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, 

men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
 
Behandling: 
John Harald Løkås (AP) foreslo følgende endringsforslag: 
Foreslår å utvide serveringstid fra 02.00 til 03.00. 
 
AP's endringsforslag ble forkastet med 4 (2H, 1SP, 1SV) mot 1 (1AP) stemme. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 015/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, 

men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvidet sjenketid, foreslått av Kassandra Eleni Bredrup Petsas, Fremskrittspartiet 
Punkt 1 under hovedpunkt 3.1 Skjenkebevilling endres til: "1. Skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03:00 og 13:00. Sjenking av annen drikk er forbudt mellom kl. 
03:00 og 06:00. Konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter 
etter skjenketidens utløp. Skjenkestedet skal stenge en halv time etter at skjenkingen opphører. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
Hovedpunkt 3.1 Skjenkebevilling 
Punkt 1 
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. 
Skjenking av annen drikk er forbudt mellom 03.00 - 06.00. Konsumet av utskjenket 
alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Skjenkestedet skal 
stenge en halv time etter at skjenkingen opphører. 
 
AP/FRP's endringsforslag ble forkastet med 15 (1AP, 4H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 12 (8AP, 
3FRP, 1H) stemmer. 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 050/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, 

men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
 
 
051/20: Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys langs fylkesveier 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene. 
 
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
 
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at 
trafikksikkerheten opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune 
kontaktes i denne sammenheng. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune velger alternativ 2 og setter alle gatelys langs fylkeskommunale veier ut 
av drift i løpet av sommeren 2020. Unntatt er gatelys mellom Strømsnes og Valnesfjord 
kirke som Nordland fylkeskommune ønsker å overta.  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende omforente forslag: 
Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene. 
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at trafikksikkerheten 
opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune kontaktes i denne sammenheng. 
 
Det  omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 066/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene. 
 
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
 
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at 
trafikksikkerheten opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune 
kontaktes i denne sammenheng. 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
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Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 051/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene. 
 
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
 
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at 
trafikksikkerheten opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune 
kontaktes i denne sammenheng. 

 
 
 
052/20: Høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til 
hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 26.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-grensen. Fauske kommune er 
meget tilfreds med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i 
disse saker skal fattes lokalt i kommunen. 
 
Fauske kommune ønsker å være tydelig i sitt høringssvar til Klima - og 
miljødepartementet angående endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av 
snøskuter til hytte. (oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Fauske kommune mener at det ikke skal  settes andre vilkår for kommunens adgang til å 
gi slik tillatelse.  
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i 
utmark skal forvaltes etter 1. oktober 2020. Disse skal utarbeides på en måte som sørger 
for lokal tilpasning, forenkling og minimalt byråkrati og på den måte følge Stortingets 
vedtak og intensjon om forenkling og økt kommunalt selvstyre. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune har ingen merknader til høring fra Klima og miljødepartementet vedr 
endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 
2,5 km-grensen mm.) 
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i 
utmark skal forvaltes etter 1. oktober 2020. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Vegard Setså (AP) fremmet følgende forslag: 
Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-grensen. Fauske kommune er meget 
tilfreds med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i disse saker 
skal fattes lokalt i kommunen. 
 
Fauske kommune ønsker å være tydelig i sitt høringssvar til Klima - og miljødepartementet 
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angående endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte. 
(oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Fauske kommune mener at det ikke skal  settes andre vilkår for kommunens adgang til å gi slik 
tillatelse.  
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i utmark skal 
forvaltes etter 1. oktober 2020. Disse skal utarbeides på en måte som sørger for lokal 
tilpasning, forenkling og minimalt byråkrati og på den måte følge Stortingets vedtak og intensjon 
om forenkling og økt kommunalt selvstyre. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 057/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-grensen. Fauske kommune er 
meget tilfreds med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i 
disse saker skal fattes lokalt i kommunen. 
 
Fauske kommune ønsker å være tydelig i sitt høringssvar til Klima - og 
miljødepartementet angående endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av 
snøskuter til hytte. (oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Fauske kommune mener at det ikke skal  settes andre vilkår for kommunens adgang til å 
gi slik tillatelse.  
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i 
utmark skal forvaltes etter 1. oktober 2020. Disse skal utarbeides på en måte som sørger 
for lokal tilpasning, forenkling og minimalt byråkrati og på den måte følge Stortingets 
vedtak og intensjon om forenkling og økt kommunalt selvstyre. 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Anne F. Stenhammer (SV) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune har ingen merknader til høring fra Klima og miljødepartementet vedr endring i 
reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen 
mm.) 

 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i utmark skal 
forvaltes etter 1. oktober 2020. 
 
Plan- og utvilingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 2 
(2SV) stemmer avgitt for SV's forslag. 
 
KOM- 052/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-grensen. Fauske kommune er 
meget tilfreds med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i 
disse saker skal fattes lokalt i kommunen. 
 
Fauske kommune ønsker å være tydelig i sitt høringssvar til Klima - og 
miljødepartementet angående endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av 
snøskuter til hytte. (oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Fauske kommune mener at det ikke skal  settes andre vilkår for kommunens adgang til å 
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gi slik tillatelse.  
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i 
utmark skal forvaltes etter 1. oktober 2020. Disse skal utarbeides på en måte som sørger 
for lokal tilpasning, forenkling og minimalt byråkrati og på den måte følge Stortingets 
vedtak og intensjon om forenkling og økt kommunalt selvstyre. 

 
 
 
053/20: Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 28.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars til 

17. mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved 

kulturskolen, gis ikke videre reduksjon i kontigent 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars til 

17. mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved 

kulturskolen, gis ikke videre reduksjon i kontigent 

 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars til 

17. mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
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· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved 
kulturskolen, gis ikke videre reduksjon i kontigent 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 053/20 Vedtak: 
Vedtak: 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars til 

17. mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved 

kulturskolen, gis ikke videre reduksjon i kontigent 

 
 
 
054/20: Konkretisering av kaileie - Fauske sentrum 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kaileie i Fauske 
sentrum. 
Takster blir som følger. 
Flytebrygge (uten strøm) kr 150 pr døgn 
Kaileie uten strøm kr 200 pr døgn 
Kaileie med strøm kr 300 pr døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på kr 600.- 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlaget blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse 
med budsjett 2021. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kai leie i Fauske 
sentrum. 
 
Takster blir som følger: 
 
Flytebrygge (uten strøm) kr. 75,- inntil 12 timer  
Flytebrygge (Uten strøm) kr. 150,- pr. døgn 
Kai leie uten strøm og vann kr. 200,- pr. døgn 
Kai leie med strøm og vann kr. 300,- pr. døgn 
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Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på 600,-. 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlag blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse 
med budsjett 2021. 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
kaileie Fauske sentrum. Takster for kaileie Fauske sentrum, foreslått av Ketil Skår, Høyre 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kaileie i Fauske 
sentrum. 
Takster blir som følger. 
Flytebrygge (uten strøm) kr 150 pr døgn 
Kaileie uten strøm kr 200 pr døgn 
Kaileie med strøm kr 300 pr døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på kr 600.- 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlaget blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse med 
budsjett 2021. 
 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 076/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kaileie i Fauske 
sentrum. 
Takster blir som følger. 
Flytebrygge (uten strøm) kr 150 pr døgn 
Kaileie uten strøm kr 200 pr døgn 
Kaileie med strøm kr 300 pr døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på kr 600.- 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlaget blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse 
med budsjett 2021. 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kai leie i Fauske 
sentrum. 

 
Takster blir som følger: 
 
Flytebrygge (uten strøm) kr. 75,- inntil 12 timer  
Flytebrygge (Uten strøm) kr. 150,- pr. døgn 
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Kai leie uten strøm og vann kr. 200,- pr. døgn 
Kai leie med strøm og vann kr. 300,- pr. døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på 600,-. 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlag blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse med 
budsjett 2021. 
 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 11 (9AP, 2SV) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 054/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kaileie i Fauske 
sentrum. 
Takster blir som følger. 
Flytebrygge (uten strøm) kr 150 pr døgn 
Kaileie uten strøm kr 200 pr døgn 
Kaileie med strøm kr 300 pr døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på kr 600.- 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlaget blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse 
med budsjett 2021. 

 
 
 
055/20: Revidert forslag til detaljregulering for Finneidlia 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 16.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Andelseier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
Som setteutvalgsleder ble Kirsti Ellingsen (SP) enstemmig valgt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 064/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
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framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 
 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er andelseier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2 ledd. 
 
Anne F. Stenhammer (SV) foreslo: 
Saken returneres til administrasjon for ny detaljregulering slik at ikke barnehage og skole blir 
omringet av veier/gang- og sykkelsti. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 
2 (2SV) stemmer avgitt for SV's forslag. 
 
KOM- 055/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 

 
 
 
056/20: Bussholdeplass ved Shell - Fauske sentrum 
 
 
 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) foreslo på vegne av FRP, H. KRF og SP: 
Saken utsettes og behandles først i Plan- og utviklingsutvalget.  
Dagens leieavtale prolongeres ut 2020.  
Inndekning innarbeides i økonomimelding 2. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 056/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og behandles først i Plan- og utviklingsutvalget.  
Dagens leieavtale prolongeres ut 2020.  
Inndekning innarbeides i økonomimelding 2. 

 
 
 
057/20: Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 28.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  
 



Side 21 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 014/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 057/20 Vedtak: 
Vedtak: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  

 
 
 
058/20: Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort 
i saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen 
befinner seg i.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort 
i saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen 
befinner seg i.   
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Andelshaver i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 067/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort 
i saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen 
befinner seg i.   

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stlte spørsmål med egen habilitet. Han er andelseier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H, KRF, SP: 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
plasser i Lyngheia barnehage. 
Fauske kommune innvilger søknaden. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) (ordførers dobbeltstemme) 
mot 13 (9AP, 2R, 2SV) stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 
 
KOM- 058/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for 
nye plasser i Lyngheia barnehage. 
Fauske kommune innvilger søknaden. 
 
Anne F. Stenhammer (SV) fremmet på slutten av møtet at de ville vurdere en 
lovlighetskontroll i saken. 

 
 
 
059/20: Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 28.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil 
derfor gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil 
derfor gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 015/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil 
derfor gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 059/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil 
derfor gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   

 
 
 
060/20: Orientering om arbeidet med Aldersvennlige lokalsamfunn 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 27.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Saken tas til orientering. 

Som styringsgruppe velges:  
 
· Kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
· Kommunalsjef for Helse og Omsorg  
· Folkehelserådgiver 
· Frivilligsentralen 
· Representant fra Eldrerådet  
· Representant fra Helse- og omsorgsutvalget: Veronika Ormåsen 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 
 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Ved en feiltakelse er styringsgruppa ikke tatt med i rådmannens forslag. 
 
John Harald Løkås (AP) foreslo: 
Frivilligsentralen deltar i styringsgruppa. 
 
Veronika Ormåsen (SP) foreslo: 
Veronika Ormåsen som medlem. 
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Rådmannens forslag til innstilling, AP's og SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 014/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Saken tas til orientering. 

Som styringsgruppe velges:  
 
· Kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
· Kommunalsjef for Helse og Omsorg  
· Folkehelserådgiver 
· Frivilligsentralen 
· Representant fra Eldrerådet  
· Representant fra Helse- og omsorgsutvalget: Veronika Ormåsen 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 060/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Som styringsgruppe velges:  
 
· Kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
· Kommunalsjef for Helse og Omsorg  
· Folkehelserådgiver 
· Frivilligsentralen 
· Representant fra Eldrerådet  
· Representant fra Helse- og omsorgsutvalget: Veronika Ormåsen 

 
 
 
061/20: Godkjenning av utkast til vedtekter og regelverk for bruk som grunnlag i videre 
arbeid med opprettelse av Sjunkhatten folkehøgskole 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten 
folkehøgskole kan brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten 
folkehøgskole kan brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 077/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten 
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folkehøgskole kan brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 
 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Marlen Rendall Berg (SP), Anne F. Stenhammer (SV) og Geir Mosti (AP) stilte spørsmål med 
egen habilitet. I styringsgruppa. 
Berg, Stenhammer og Mosti ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 061/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten 
folkehøgskole kan brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 

 
 
 
062/20: Anmodning om etablering av felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, 
Sørfold og Fauske 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, 
som trer i kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter 
følgende prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, 
som trer i kraft fra 1.1.2021.  
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2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter 
følgende prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Borge ble enstemmig erklært habil. 
 
Per-Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende forslag: 
Fauske viderefører Forliksrådet i egen kommune som før i hht. domstolloven § 27 første ledd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer 
avgitt for R's forslag. 
 
FOR- 068/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, 
som trer i kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter 
følgende prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
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· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Borge ble enstemmig erklært habil. 
 
Per-Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende forslag: 
Fauske viderefører Forliksrådet i egen kommune som før i hht. domstolloven § 27 første ledd. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 (3FRP, 5H, 1KRF, 4SP) mot 12 (9 AP, 1R, 2SV) 
stemmer avgitt for R's forslag. 
 
KOM- 062/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, 
som trer i kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter 
følgende prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 

 
 
 
063/20: Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av 
tabell i § 6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av 
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tabell i § 6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån.  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 070/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av 
tabell i § 6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån.  

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 063/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av 
tabell i § 6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån.  

 
 
 
064/20: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - Endring av selskapsavtale - Utvidelse av styret 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar følgende endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS: 
 
 § 7. STYRET (1. avsnitt):  
 
Eksisterende tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger 
de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).  
 
Ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet 
velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene 
velges i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, 
likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10). 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar følgende endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS: 
 
 § 7. STYRET (1. avsnitt):  
 
Eksisterende tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger 
de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
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varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).  
 
Ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet 
velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene 
velges i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, 
likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10). 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 071/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar følgende endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS: 
 
 § 7. STYRET (1. avsnitt):  
 
Eksisterende tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger 
de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).  
 
Ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet 
velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene 
velges i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, 
likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10). 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 064/20 Vedtak: 
Vedak: 

Kommunestyret vedtar følgende endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS: 
 
 § 7. STYRET (1. avsnitt):  
 
Eksisterende tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger 
de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).  
 
Ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet 
velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene 
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velges i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, 
likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10). 

 
 
 
065/20: Særutskrift fra kontrollutvalget 16/20 - Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige 
anskaffelser 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske 

og tas til etterretning.  
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger, og hvor ordet 

«bør» skiftes ut med ordet «skal» i anbefaling 5-8. 

 
1. Fauske kommune skal sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften.  
2. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått 

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.  
3. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere skatteattest før 

kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.  
4. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og 

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.  
5. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak 

fra regelverket om offentlig anskaffelse.  
6. Fauske kommune skal lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet.  
7. Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig 

overstigelse av anskaffelsesverdien ikke kjører ny konkurranse.  
8. Fauske kommune skal sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.  

 
 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 065/20 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske 

og tas til etterretning.  
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger, og hvor ordet 

«bør» skiftes ut med ordet «skal» i anbefaling 5-8. 

 
1. Fauske kommune skal sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften.  
2. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått 

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.  
3. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere skatteattest før 

kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.  
4. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og 

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.  
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5. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak 
fra regelverket om offentlig anskaffelse.  

6. Fauske kommune skal lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet.  
7. Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig 

overstigelse av anskaffelsesverdien ikke kjører ny konkurranse.  
8. Fauske kommune skal sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.  

 
 
 
066/20: Ungdomsrepresentanter i kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at det velges 2 representanter fra Ungdomsrådet. De to 
representantene har en stemme. 
 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) foreslo på vegne av FRP, H, KRF og SP: 
Kommunestyret godkjenner at det velges to representanter fra ungdomsrådet til Kommunalt råd 
for personer med funksjonsnedsettelse. 
Begge representntene er fullverdige medlemmer. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 066/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at det velges to representanter fra ungdomsrådet til 
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Begge representntene er fullverdige medlemmer. 

 
 
 
067/20: Valg av meddommere til Salten tingrett for 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 

 
Utvalg kvinner (25 personer): 
1. Cathrine Linde Karlsen, Strandbuen 10, 8206 Fauske 
2. Lill Trude Wangen, Midtigardsveien 2, 8200 Fauske 
3. Elina Marie Winnberg, Heggveien 13, 8209 Fauske 
4. Else Karin Gangstø, Vollgata 10, 8200 Fauske 
5. Elisabeth Fjellheim, Svartvassveien 4, 8206 Fauske 
6. Inger Eggen, Einmoen 11, 8206 Fauske 
7. Victoria Alstad, Moselyngveien 14, 8209 Fauske 
8. Mona Helen Nilsen, Skjerstadfjordveien 20, 8214 Fauske 
9. Waded Haugen, Bringsliveien 4, 8215 Valnesfjord 
10. Liv Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
11. Elisabeth G. Pettersen, Glastunes 16 B, 8230 Sulitjelma 
12. Veronika Ormåsen, Kjerrveien 6, 8200 Fauske 
13. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
14. Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
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15. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
16. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
17. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
18. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske 
19. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
20. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
21. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske 
22. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
23. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
24. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 
25. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 
 
Utvalg menn (25 personer): 
1. Bjørn Rendall, Blålyngveien 21, 8209 Fauske 
2. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
3. Øyvind Tvedt, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
4. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
5. Raymond Jakobsen, Rådhusgata 10, 8200 Fauske 
6. Thor Harry Bjørnstad, Trivselsveien 260, 8215 Valnesfjord 
7. Audun Dahl, Holtanveien 367, 8219 Fauske 
8. Thor Even Sørensen, Moen 31, 8211 Fauske 
9. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
10. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
11. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
12. Åge Ellingsen, Finneidgata 22 A, 8210 Fauske 
13. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
14. Raymond Mathisen, Glastunes 22 B, 8230 Sulitjelma 
15. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
16. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske 
17. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
18. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
19. Andreas Vestvann Johnsen, Brahhaugen 31 A, 8210 Fauske 
20. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
21. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sultjelma 
22. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
23. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
24. Rune Stien, Hansbakken 3 E, 8206 Fauske 
25. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 Fauske 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
velges: 
 
Utvalg kvinner (25 personer): 
…………… 
 
Utvalg menn (25 personer): 
……………………….. 
 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Forslag på navnetilfang meddommere Salten tingrett, foreslått av Ketil Skår, Høyre 
Forslag i følge vedlagt skriv 
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Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 

 
Utvalg kvinner (25 personer): 
1. Cathrine Linde Karlsen 
2. Lill Trude Wangen 
3. Elina Marie Winnberg 
4. Else Karin Gangstø 
5. Elisabeth Fjellheim 
6. Inger Eggen 
7. Victoria Alstad 
8. Mona Helen Nilsen 
9. Waded Haugen 
10. Liv Marit Tverå 
11. Elisabeth G. Pettersen 
12. Veronika Ormåsen 
13. Hege Harsvik 
14. Anna Antonsen 
15. Anita Hunstad 
16. Trine Nordvik Løkås 
17. Anne Grethe Lund 
18. Frøya Strøksnes 
19. Hege L. Skoglund 
20. Lene Utheim Rasmussen 
21. Brith May Kvitblik 
22. Gerd Helen Hansen 
23. Siv Anita Værnes 
24. Hilde Hermannsen 
25. Renate Stene 
 
Utvalg menn (25 personer): 
1. Bjørn Rendall 
2. Erling Skagen 
3. Øyvind Tvedt 
4. Erik Alvestad 
5. Raymond Jakobsen 
6. Tor Harry Bjørnstad 
7. Audun Dahl 
8. Tor Even Sørensen 
9. Terje Mellerud 
10. Nils Sture Bringsli 
11. Thorfinn Brekke 
12. Åge Ellingsen 
13. Bernt Henrik Furehaug 
14. Raymond Mathisen 
15. Jon Kennet Brekke 
16. Raymond Osbakk 
17. Jens Kyed 
18. Andy Jensen 
19. Andreas Vestvann Johnsen 
20. Sten Strand 
21. Kjell Basse Lund 
22. John Harald Løkås 
23. Kurt Bådsvik 
24. Rune Stien 
25. Raymond Hansen 
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Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 048/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 

 
Utvalg kvinner (25 personer): 
1. Cathrine Linde Karlsen, Strandbuen 10, 8206 Fauske 
2. Lill Trude Wangen, Midtigardsveien 2, 8200 Fauske 
3. Elina Marie Winnberg, Heggveien 13, 8209 Fauske 
4. Else Karin Gangstø, Vollgata 10, 8200 Fauske 
5. Elisabeth Fjellheim, Svartvassveien 4, 8206 Fauske 
6. Inger Eggen, Einmoen 11, 8206 Fauske 
7. Victoria Alstad, Moselyngveien 14, 8209 Fauske 
8. Mona Helen Nilsen, Skjerstadfjordveien 20, 8214 Fauske 
9. Waded Haugen, Bringsliveien 4, 8215 Valnesfjord 
10. Liv Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
11. Elisabeth G. Pettersen, Glastunes 16 B, 8230 Sulitjelma 
12. Veronika Ormåsen, Kjerrveien 6, 8200 Fauske 
13. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
14. Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
15. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
16. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
17. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
18. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske 
19. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
20. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
21. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske 
22. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
23. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
24. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 
25. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 
 
Utvalg menn (25 personer): 
1. Bjørn Rendall, Blålyngveien 21, 8209 Fauske 
2. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
3. Øyvind Tvedt, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
4. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
5. Raymond Jakobsen, Rådhusgata 10, 8200 Fauske 
6. Thor Harry Bjørnstad, Trivselsveien 260, 8215 Valnesfjord 
7. Audun Dahl, Holtanveien 367, 8219 Fauske 
8. Thor Even Sørensen, Moen 31, 8211 Fauske 
9. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
10. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
11. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
12. Åge Ellingsen, Finneidgata 22 A, 8210 Fauske 
13. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
14. Raymond Mathisen, Glastunes 22 B, 8230 Sulitjelma 
15. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
16. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske 
17. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
18. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
19. Andreas Vestvann Johnsen, Brahhaugen 31 A, 8210 Fauske 
20. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
21. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sultjelma 
22. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
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23. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
24. Rune Stien, Hansbakken 3 E, 8206 Fauske 
25. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 Fauske 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo: 
Åge Ellingsen har bedt om fritak. Som ny meddommer velges Andreas Opheim. 
 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Raymond Osbakk har bedt om fritak. Som ny meddommer velges Steinar Ormåsen 
 
Formannskapets innstilling med endring i AP og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 067/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
velges: 

 
Utvalg kvinner (25 personer): 
1. Cathrine Linde Karlsen, Strandbuen 10, 8206 Fauske 
2. Lill Trude Wangen, Midtigardsveien 2, 8200 Fauske 
3. Elina Marie Winnberg, Heggveien 13, 8209 Fauske 
4. Else Karin Gangstø, Vollgata 10, 8200 Fauske 
5. Elisabeth Fjellheim, Svartvassveien 4, 8206 Fauske 
6. Inger Eggen, Einmoen 11, 8206 Fauske 
7. Victoria Alstad, Moselyngveien 14, 8209 Fauske 
8. Mona Helen Nilsen, Skjerstadfjordveien 20, 8214 Fauske 
9. Waded Haugen, Bringsliveien 4, 8215 Valnesfjord 
10. Liv Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
11. Elisabeth G. Pettersen, Glastunes 16 B, 8230 Sulitjelma 
12. Veronika Ormåsen, Kjerrveien 6, 8200 Fauske 
13. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
14. Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
15. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
16. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
17. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
18. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske 
19. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
20. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
21. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske 
22. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
23. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
24. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 
25. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 
 
Utvalg menn (25 personer): 
1. Bjørn Rendall, Blålyngveien 21, 8209 Fauske 
2. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
3. Øyvind Tvedt, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
4. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
5. Raymond Jakobsen, Rådhusgata 10, 8200 Fauske 
6. Thor Harry Bjørnstad, Trivselsveien 260, 8215 Valnesfjord 
7. Audun Dahl, Holtanveien 367, 8219 Fauske 
8. Thor Even Sørensen, Moen 31, 8211 Fauske 
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9. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
10. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
11. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
12. Andreas Opheim, Furulia19, 8209 Fauske 
13. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
14. Raymond Mathisen, Glastunes 22 B, 8230 Sulitjelma 
15. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
16. Steinar Ormåsen, Kjerrveien 6, 8200 Fauske 
17. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
18. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
19. Andreas Vestvann Johnsen, Brahhaugen 31 A, 8210 Fauske 
20. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
21. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sultjelma 
22. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
23. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
24. Rune Stien, Hansbakken 3 E, 8206 Fauske 
25. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 Fauske 

 
 
 
068/20: Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 
31. desember 2024 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 
 
Kvinner: 

1. Marina Eliassen, Myrveien 9, 8230 Sulitjelma 
2. Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 
3. Torill Hagen Fossum, Kosmoveien 59, 8215 Valnesfjord 
4. Linda Kilic, Kirkeveien 22 B, 8207 Fauske 

 
Menn: 
1. Magne Engan, Hageneshaugen 24, 8215 Valnesfjord 
2. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
3. Nils-Christian Steinbakk, Malmveien 10 B, 8208 Fauske 
4. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. 
desember 2024 velges: 
 
Kvinner: 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
 
Menn: 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
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Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 
2024 velges: 

 
Kvinner: 

1. Marina Eliassen 
2. Marit Stemland 
3. Torill Hagen Fossum 
4. Linda Kilic 
 

Menn: 
1. Magne Engan 
2. Kjell Sverre Jakobsen 
3. Nils-Christian Steinbakk 
4. Geir Mosti 

 
Det omforente forlaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 049/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 
 
Kvinner: 

1. Marina Eliassen, Myrveien 9, 8230 Sulitjelma 
2. Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 
3. Torill Hagen Fossum, Kosmoveien 59, 8215 Valnesfjord 
4. Linda Kilic, Kirkeveien 22 B, 8207 Fauske 

 
Menn: 
1. Magne Engan, Hageneshaugen 24, 8215 Valnesfjord 
2. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
3. Nils-Christian Steinbakk, Malmveien 10 B, 8208 Fauske 
4. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Nils-Christian Steinbakk kan ikke velges som meddommer som medlem av formannskapet. 
Som ny meddommer velges Stein Rune Brekke. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Nils-Christian Steinbakk kan ikke velges som meddommer som medlem av formannskapet. 
Som ny meddommer velges Jørn Stene. 
 
H's forslag ble trukket. 
 
Formannskapets innstillig med AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 068/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 
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Kvinner: 

1. Marina Eliassen, Myrveien 9, 8230 Sulitjelma 
2. Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 
3. Torill Hagen Fossum, Kosmoveien 59, 8215 Valnesfjord 
4. Linda Kilic, Kirkeveien 22 B, 8207 Fauske 

 
Menn: 
1. Magne Engan, Hageneshaugen 24, 8215 Valnesfjord 
2. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
3. Jørn Stene, Bringsliveien 71, 8215 Valnesfjord 
4. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
 
 
069/20: Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 
2024 velges følgende fra Fauske kommune: 

 
Utvalg kvinner (3 personer): 
1. Kirsti Ellingsen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
3. Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske 
 
Utvalg menn (3 personer): 
1. Odd Hasselberg, Holtanveien 673, 8219 Fauske 
2. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
3. Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 
2024 velges følgende fra Fauske kommune: 
 
Utvalg kvinner (3 personer): 
…………….. 
 
Utvalg menn (3 personer): 
…………….. 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 
2024 velges følgende fra Fauske kommune: 

 
Utvalg kvinner (3 personer): 
1. Kirsti Ellingsen 
2. Hilde Dybwad 
3. Sara Pavall 
 
Utvalg menn (3 personer): 
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1. Odd Hasselberg 
2. Lars Morten Rødås 
3. Svein Roger Bådsvik 

 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 050/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 
2024 velges følgende fra Fauske kommune: 

 
Utvalg kvinner (3 personer): 
1. Kirsti Ellingsen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
3. Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske 
 
Utvalg menn (3 personer): 
1. Odd Hasselberg, Holtanveien 673, 8219 Fauske 
2. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
3. Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende forslag: 
Hilde Dybwad kan ikke velges som meddommer som medlem av formannskapet. Som ny 
meddommer velges Elisabeth Sollihaug. 
 
Formannskapets innstilling med AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 069/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 
2024 velges følgende fra Fauske kommune: 

 
Utvalg kvinner (3 personer): 
1. Kirsti Ellingsen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Elisabeth Sollihaug, Aspveien 17, 8209 Fauske 
3. Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske 
 
Utvalg menn (3 personer): 
1. Odd Hasselberg, Holtanveien 673, 8219 Fauske 
2. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
3. Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske 

 
 
 
070/20: Valg av skjønnsmedlemmer - Forslag fra Fauske kommune for perioden 
01.01.2021 - 31.12.2024 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 foreslås 
følgende 10 personer: 

1. Ole Martin Pettersen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Bodil Lundbakk, Nesveien 31, 8215 Valnesfjord 
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3. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske 
4. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske 
5. Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske 
6. Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord 
7. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
8. Karin Rugås, Finneidgata 16, 8210 Fauske 
9. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
10. Renée Normann, Bringsliveien 78, 8215 Valnesfjord 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 foreslås 
følgende 10 personer: 
……………………… 

 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 foreslås følgende 10 
personer: 

1. Ole Martin Pettersen 
2. Bodil Lundbakk 
3. Sverre Hagen 
4. Bjørn Inge Gabrielsen 
5. Kenneth Johansen 
6. Regine Kristoffersen 
7. Andy Jensen 
8. Karin Rugås 
9. Lars Morten Rødaas 
10. Renee Normann 

 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 051/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 foreslås 
følgende 10 personer: 

1. Ole Martin Pettersen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Bodil Lundbakk, Nesveien 31, 8215 Valnesfjord 
3. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske 
4. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske 
5. Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske 
6. Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord 
7. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
8. Karin Rugås, Finneidgata 16, 8210 Fauske 
9. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
10. Renée Normann, Bringsliveien 78, 8215 Valnesfjord 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 070/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 foreslås 
følgende 10 personer: 

1. Ole Martin Pettersen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Bodil Lundbakk, Nesveien 31, 8215 Valnesfjord 
3. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske 
4. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske 
5. Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske 
6. Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord 
7. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
8. Karin Rugås, Finneidgata 16, 8210 Fauske 
9. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
10. Renée Normann, Bringsliveien 78, 8215 Valnesfjord 

 
 
 
071/20: Interpellasjon til kommunestyremøtet 18. juni 2020 - Om barn sendt til utlandet 
mot sin vilje 
 
 
 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
 
 
KOM- 071/20 Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
072/20: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 18. juni 2020 - Om sider ved 
kommunens praksis i forhold til paragrafer i forvaltningsloven 
 
 
 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) stilte spørmål med egen habilitet. 
Borge ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
 
Spørsmålsstiller leste spørsmålene. 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) stilte spørsmål med Anne Goddings (R) habilitet. 
Godding ble enstemmig erklært habil. 
 
 
KOM- 072/20 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
Svar fra ordfører på grunngitt spørsmål fra Anne Godding, Rødt 
Kommunestyret 18.06.2020 
 
«Veiledningsplikten er ivaretatt, jf. forvaltningsloven § 11. Når en part bistås av advokat er 
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behovet for veiledning svært begrenset, da advokaten har kjennskap til regelverket og 
forvaltningslovens bestemmelser. Det er heller ikke etterspurt veiledning. Det er organet som 
treffer vedtak. Ordfører og leder av helse og omsorgsutvalget skal ikke bistå med veiledning i 
saken. Det ligger til administrasjonen å gi veiledning i saken. Det er i forhåndsvarselet gjort rede 
for hva som måtte til for at bevillingen skulle kunne bestå. 
 
Forvaltningsloven § 17 er heller ikke brutt. Ved første gangs behandling var de dokumenter som 
var fremlagt i saken tilstrekkelig til å vurdere det vedtak som var truffet av administrasjonen etter 
delegasjonsvedtak.  
 
Saken var grundig utredet. Utvalget ønsket samtlige dokumenter i saken og saken ble utsatt. 
Ved andre gangs behandling ble samtlige dokumenter i saken fremlagt og saken var derfor mer 
en tilstrekkelig utredet før saken ble behanldet av helse- og omsorgsutvalget.  
  
Det foreligger ikke brudd på taushetsplikten, jf. forvaltningsloven § 13. Ronny Borge har i denne 
saken ikke opptrådt som varaordfører men som lensmann i saken. Han har valgt å gi 
opplysninger til pressen som lensmann.  
 
Forvaltningsloven fastslår at vedtak skal begrunnes, jf. § 24 og 25. Dette gjelder også 
klageinstansens vedtak.  
 
I denne saken er imidlertid kommunens klagenemnd ikke å regne som klageinstans etter loven. 
Det følger av serveringsloven § 27 at det er fylkesmannen som er klageinstans for kommunens 
vedtak. Klagenemndas behandling må i denne sammenheng sees som et ledd i kommunens 
saksforberedelse som underinstans jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd.  
 
Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Videre kan underinstansen 
oppheve eller endre vedtaket om den finner klagen begrunnet. Underinstansen har imidlertid 
ingen plikt til å fatte nytt vedtak. Dersom vedtak om oppheving eller endring ikke fattes, 
oversendes saken til fylkesmannen som klageinstans. Underinstansen (klagenemnda) har ikke 
en plikt til å begrunne opprettholdelsen av vedtaket skriftlig, ettersom det ikke fattes noe nytt 
realitetsvedtak i saken. 
 
Det er ut fra dette ikke grunn for kommunen til å behandle saken på nytt. Skulle fylkesmannen 
ha innvendinger til kommunens saksforberedelse, kan kommunen pålegges å foreta nærmere 
undersøkelser, jf. forvaltningsloven § 33 siste ledd. 
 
Kommunen bør her avvente fylkesmannens avgjørelse i klagesaken. Det er ikke grunn til 
ytterligere behandling av saken fra kommunens side, inntil fylkesmannen eventuelt gir pålegg 
om dette etter forvaltningsloven § 33 siste ledd.» 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører, Fauske Kommune 
 
 
 
 
 
 
073/20: Opphør av bompengeordning rv. 80 Røvika-Strømsnes 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune har som garantist ikke innvendinger mot tilskuddsordningen og 
stengingen av innkrevingen ved rv. 80 Røvika–Strømsnes 1. juli 2020. 
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Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 073/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune har som garantist ikke innvendinger mot tilskuddsordningen og 
stengingen av innkrevingen ved rv. 80 Røvika–Strømsnes 1. juli 2020. 

 
 
 
074/20: Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2020 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 
 

 Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år:  
· Nestleder  
· Styremedlem  
 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år:  
· Varamedlem  
· Varamedlem  

 

 
 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Valgkomiteens innstilling, foreslått av Marlen Rendall Berg, Senterpartiet 
 
 
Valgkomiteens innstilling til valg av styre i Fauna KF 
 
Styrets sammensetning 2019-2020 
Leder Ståle Indregård (valgt inn 2016) 
* Nestleder Geir Wenberg (valgt inn 2008) 
Styremedlem Ann- Mari Zahl (valgt inn som vara 2015, til styret 2017) 
* Styremedlem Kathrine Moan Larsen (valgt inn 2016) 
Styremedlem Elnar Remi Holmen (valgt inn 2020) 
* Varamedlem Emil Mikalsen Dahl (valgt inn 2020) 
* Varamedlem Hilde Elisabeth Dypaune (valgt inn 2019) 
(* på valg) 
 
Valgkomiteen har hatt møte med styreleder og daglig leder i Fauna KF. Tilbakemelding fra 
styreleder er at styret har deltatt aktivt og har hatt en kompetanse som har vært god og 
relevant, men som også kan utvikles. Det har vært lite interessekonflikter og inhabilitet i 
styrebehandlinger. Styremøtene holdes helst hos ulike bedrifter. Samarbeid mellom 
kommunene fremmes gjennom møter på tvers av kommunegrenser. Styret og Fauna KF jobber 
både mot kortsiktige og langsiktige mål. Gründer veiledning og Opplev Sulis prosjektet er 
eksempel på kortsiktig mål og prosjekter slik som Sjunkhatten folkehøgskole har et langsiktig 
perspektiv. Det har vært avholdt møter med ujevne mellomrom mellom styret, daglig leder og 
Fauske kommune. Daglig leder rapporterer til styret og det er gode rutiner for det. 
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Både daglig leder og styreleder drar frem at det er ønskelig at styret fortsatt har en representant 
fra havbruksnæringen at det er viktig at styremedlemmer har godt nettverk mot ulike bransjer. 
Det er også ønskelig med en representant som har nettverk innen produksjon av kraft på grunn 
av arbeidet med å legge til rette for etableringer av kraftkrevende industri. Nettverk mot sentrale 
politikere på fylkesnivå og stortingsnivå er også ønskelig, og også viktig for å jobbe for 
videregående skole i indre Salten. Valgkomiteen har hatt kontakt med samtlige som er på valg. 
Geir Wenberg har gitt tilbakemelding om at han etter 12 år i styret ønsker å slippe nye til. De 
andre har stilt seg disponibel til nye år. Styremedlemmer velges for 2 år og varamedlemmer 
velges for 1 år. 
 
Ut fra styrets og daglig leders tilbakemelding innstiller valgkomiteen enstemmig på Liina 
Veerme som styremedlem. Hun er direktør ved SKS, har bred erfaring og nettverk innen 
produksjon av kraft. Liina har også mange spennende ideer med samfunnsutvikling og hvordan 
kraftbransjen kan bidra til den lokale utviklingen. 
 
Valgkomiteen ser behovet for å videreføre kompetansen innen havbruk i styret. Styreleder og 
daglig leder anser dette som et viktig satsningsområde fremover både lokalt, regionalt og 
nasjonalt. Det har vært meget god erfaring med at havbruksnæringen til nå har vært 
representert i styret. Tarald Sivertsen er blitt foreslått av flere, og innstilles som styremedlem. 
Tarald har bredt nettverk innen havbruksnæringen og er styreleder i Edelfarm. Det var dissens i 
valgkomiteen rundt denne innstillingen. Mindretallet i valgkomiteen ønsker at Kathrine Moan 
Larsen gjenvelges i styret på grunn av at hun representerer eier, det lokale næringslivet og 
kontinuitet i styret. Hun er forespurt og stiller seg disponibel til styret. 
 
 
Som nestleder til styret foreslås Ann- Mari Zahl som representerer handelsstanden i Fauske. 
Zahl er ikke på valg i år som styremedlem og innstilles for et år etter eget ønske. Hun ble først 
valgt inn i styret som varamedlem i 2015 og har vært fast medlem siden 2017. 
 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre 
Leder Ståle Indregård (ikke på valg) 
Nestleder Ann- Mari Zahl (velges for 1 år) 
Styremedlem Tarald Sivertsen (velges for 2 år) 
Styremedlem Liina Veerme (velges for 2 år) 
Styremedlem Elnar Remi Holmen (ikke på valg) 
Varamedlem Emil Mikalsen Dahl (velges for 1 år) 
Varamedlem Hilde Elisabeth Dypaune (velges for 1 år) 
 
 

 
Marlen Rendall Berg (SP) stilte spørsmål med Kathrine Moan Larsens (AP) habilitet. 
Larsen ble enstemmig erklært habil. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo som styremedlem: 
Kathrine Moan Larsen 
 
Liina Veerme ble enstemig valgt som styremedlem. 
Tarald Sivertsen ble valgt som styremedlem med 15 (3FRP, 5H, 1KRF, 4SP, 2SV) mot 10 (9AP, 
1R) stemmer avgitt for Kathrine Moan Larsen. 
Ann Mari Zahl ble enstemmig valgt som nestleder for 1 år. 
Som varamedlemmer ble Emil Mikalsen Dahl og Hilde Elisabeth Dypaune enstemmig valgt. 
Hele styret ble enstemmig valgt. 
 
KOM- 074/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Styre for Fauna KF 2020-2021: 
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Leder Ståle Indregård (ikke på valg) 
Nestleder Ann Mari Zahl (velges for 1 år) 
Styremedlem Tarald Sivertsen (velges for 2 år) 
Styremedlem Liina Veerme (velges for 2 år) 
Styremedlem Elnar Remi Holmen (ikke på valg) 
Varamedlem Emil Mikalsen Dahl (velges for 1 år) 
Varamedlem Hilde Elisabeth Dypaune (velges for 1 år) 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/14223     
 Arkiv sakID.: 20/1523 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
076/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
003/20, Søknad om endring av serveringsbevilling 
VEDTAK: 

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

Fjellfarer AS gis serveringsbevilling til drift av servering i overnattingsvirksomhet og 

"popup" Kafe med mulighet for uteservering på Jakobsbakken 14, 8230 Sulitjelma som omsøkt: 

 

· Organisasjonsnummer 914798035 
· Styrer Mona Mosti 
· Åpningstider mandag til søndag kl. 08:00 – 02:00 

 

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

hht. gjeldende lover og forskrifter 
 

 
004/20, Orlando Bar & Grill AS - vedtak om serveringsbevilling 
VEDTAK: 

I hht. delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slik vedtak:  
Orlando bar & grill gis serveringsbevilling til drift av spiserestaurant i Storgt. 69,  
8200 Fauske som omsøkt:  
 

· Organisasjonsnummer 920 205 534  
· Styrer Jøran Jensen  
· Åpningstider mandag til søndag kl. 08:00 – 02:00  



 
Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet  
Det forutsetter at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter  

 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/14224     
 Arkiv sakID.: 20/1523 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
077/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Høringsinnspill vedrørende Nasjonal Transportplan 2022-2033: Høring av 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet 
 
 
2, Indre Salten Boligbyggelag - ISBBL - vedtektsendring 
 
 
3, Oversendelse av protokoll fra kontrollutvalget 080620 
 
 
4, Protokoll fra møte 100920 
 
 
5, Salten kontrollutvalgservice: Årsmelding 2019 - Styreprotokoll 090620 
 
 
6, Årsrapport og årsregnskap 2019 - Skatteoppkreveren i Fauske kommune 
 
 
7, Klagebehandling - Inndragning av serveringsbevilling - Minas Kafeteria - Fauske 
 
 
8, Kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 
 
 
9, Kunnskapsgrunnlag regionvekstavtaler 
 
 
10, Kunnskapsgrunnlag tilbudsstruktur vgs 
 
 
11, Revidert tidsplan for arbeidsprosess vedrørende ny brannordning 
 
 
12, Innstilling til Iris-fondet 2020 



 
 
13, Vedtak i SR-sak 38/20 - Forlengelse av partnerskapsavtalen med Nord-Norges 
Europakontor 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

Samferdselsdepartementet 
 
  Bodø, 30. juni 2020 

 
Vedørende Nasjonal Transportplan 2022-2033: Høring av 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet  
Styret i Salten Regionråd har i sitt møte den 30. juni 2020 vedtatt høringsinnspill som gjelder 
Nasjonal Transportplan 2022-2033: Transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet. 

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

Vedtaket er enstemmig og vi ber om at høringsinnspillet 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 Transport- og kommunikasjonskomite 
Nordlandsbenken 
Transportvirksomhetene;  
Avinor AS, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Nye Veier AS og Kystverket 
Nordland fylkeskommune 
Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) 
Kommunene i Salten Regionråd 
Media 
 
 
Arkiv: styret/2020  
Dokument: br20200630 - følgebrev - høringsinnspill vedrørende ntp 2022-2033 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no> 
Sendt: tirsdag 30. juni 2020 13.47 
Til: 'postmottak@sd.dep.no' 
Kopi: transport-kommunikasjon@stortinget.no; Eirik Sivertsen; 

margunn.ebbesen@stortinget.no; willfred.nordlund@stortinget.no; 
asunn.lyngedal@stortinget.no; Jonny.Finstad@stortinget.no; 
siv.mossleth@stortinget.no; hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; 
mona.fageras@stortinget.no; 'kjell-borge.freiberg@stortinget.no'; 
firmapost-nord@vegvesen.no; post@avinor.no; 
post@jernbanedirektoratet.no; postmottak@banenor.no; 
post@kystverket.no; post@nyeveier.no; Beiarn kommune; Postmottak 
Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; 
Meløy kommune; Rødøy kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune; 
Sørfold kommune; Avisa Nordland; 'redaksjonen@saltenposten.no'; 
lokalavisa@nord-salten.no; Ida Maria Pinnerød; Rune Berg; Heidi 
Robertsen; post@nfk.no; Bent-Joacim Bentzen; Elnar Remi Holmen 

Emne: Høringsinnspill vedrørende Nasjonal Transportplan 2022-2033: Høring av 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet  

Vedlegg: Br20200630 - Følgebrev - Høringsinnspill vedrørende NTP 2022-2033.pdf; 
Styre-sak 3120 -Vedtak - Høring vedrørende NTP 2022-2033 - 
Transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet.pdf; SR-sak 4519 - Vedtak - Samferdsel i 
Salten - Innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033.pdf 

 
Til:  
Samferdselsdepartementet 
 
Kopi til: 
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite 

Nordlandsbenken 

Transportvirksomhetene; Avinor AS, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Nye Veier AS og Kystverket 

Nordland fylkeskommune 

BRUS 

Kommunene i Salten Regionråd 

Media 

 
Vedlagt følger kopi av høringsinnspill vedrørende «Nasjonal Transportplan 2022-2033: Høring av 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet»,  som i dag ble sendt inn 
via departementets webportal. 
 
Vi ber om at høringsinnspillet tas med i den videre behandlingen av saken. 
 
Beste 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=1jqEjY-0005ys-4L&i=57e1b682&c=Vp0yJOtf5C-k1VuYcEfOJPga5ECw_yLxAkD2VeaHQvPCosfCHmCM6dj9us5-OzATkr4hd-RVldPKI976paF922_Qa9qhFuRfs5aS2rKeBS9T19nkEdEvKqhWqR7Qac9PUvsQeenX_VXyns53179Cnnhm5AClGM-vlh3LK_uXxsG5Tob07Oj5YJsipCCAXiVZ_461f-GCiFRIea3CJw_W-9D8iPIDF03uHph6IIfsaTQ


 Salten Regionråd  Dokument:  styre-sak 3120 -vedtak - høring vedrørende ntp 2022-2033 - 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra samferdselsdepartementet 

 Styret  Side: 1 av 6 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 29.06.20 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  
Dato: Møte 30. juni 2020  

 
Sak: Styre-sak 31/20 

 

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-2033: HØRING AV 
TRANSPORTVIRKSOMHETENES SVAR PÅ OPPDRAG FRA 
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.  

Styret i Salten Regionråd viser til transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdsels-
departementet som gjelder ny Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033, og ønsker å kom-
me med følgende høringsinnspill: 

 
Vurdering av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet 
som gjelder NTP 2022-2033: 

Salten er Nord-Norges største region med om lag 84 500 innbyggere, og Salten utgjør en 
sterk og viktig motor i Nordland og Nord-Norge. Nordland er et av Norges største eksportfyl-
ker og en moderne og godt fungerende infrastruktur er avgjørende for å tilrettelegge for da-
gens eksport og forventede økning i framtiden. God infrastruktur vil ha stor betydning for den 
fremtidige verdiskapingen, og vil tilrettelegge for å kunne skape nye arbeidsplasser og øke 
attraktiviteten til landsdelen. At Nord-Norge er viktig for verdiskapningen i Norge vises særlig 
ved den planlagte økningen i sjømatnæringen. Innen få år er det ventet inntil en sjudobling i 
sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Det vil kreve betydelige investeringer i samferdselssekto-
ren for å tilrettelegge for denne økte verdiskapningen. 

1. Prioritering av midler 

Behovene for vedlikehold, fornying og nye infrastrukturprosjekter i regionen er så store at 
Salten Regionråd innledningsvis vil understreke at det er behov for at det stilles til disposi-
sjon en høy ramme B for NTP i perioden, slik at man på best mulig måte kan nærme seg de 
mål som er satt for klima, fremkommelighet og effektivitet for person- og næringstransport. 

Videre støtter Salten Regionråd Nordland fylkesting sitt innspill om at prioriteringer mellom 
prosjekter og tiltak i kommende NTP 2022-2033, i større grad må være en balansert avvei-
ning mellom samfunnsmål, regionale samfunns- og fordelingsvirkninger og samfunnsøkono-
misk lønnsomhet. 

Vi ber også om at Samferdselsdepartementet tilstreber en mer rettferdig fordeling av midler 
mellom NTP transportkorridorene, enn det som ligger inne i transportvirksomhetenes forslag 
til prioriteringer. 
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2. Prioriteringer innen veg 
 
E6 Megården – Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) 
Salten Regionråd er positive til at Samferdselsdepartementet legger opp til økt fokus på 
kostnads- og nytteoptimalisering og større fleksibilitet i kommende prosjekter til NTP. Det er 
på samme tid viktig å sikre en standard på infrastrukturen som tilpasses både dagens behov 
og fremtidige transportbehov, liv og helse, samfunnssikkerhet og beredskap gjennom hele 
transportkorridoren. Salten Regionråd kan derfor ikke akseptere Nye Veier AS sine 
kostnadsoptimaliserende løsninger som avviker fra Statens vegvesen (SVV) sin løs-
ning ved delstrekningen E6 Megården-Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) i korridoren E6 
Fauske-Bognes. SVV har i sine valg av løsninger for utbedring av E6 Megården – 
Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) regnet strekningen som bundet. Strekningen ligger på 
TEN-T-veinettet, og det finnes ikke alternative tiltak for å innfri tunnelsikkerhetsfor-
skriften.  
Strekningen er svært trafikkfarlig og en lang flaskehals som hindrer fri bevegelse for et stadig 
økende antall vogntog. Dette er også en strekning som er viktig for å binde Nord-Norge 
sammen med resten av landet. Dagens tuneller er ikke innenfor standard. Manglende midt-
stripe og vanskelige kjøreforhold øker potensialet for ulykker; 

a. Dagens vogntog sliter med å passere hverandre i flere av tunellene.  
b. Beredskapen i forhold til brann er ikke tilfredsstillende på plass.  
c. Dersom en får en situasjon med brann i en av tunellene, risikerer vi en stengt 

E6 i lang tid – jf. brunostbrannen i Tysfjord.  
 
Dagens tunneler oppfyller ikke, verken dagens nasjonale krav, eller EUs krav til sikkerhet i 
forhold til tunneler. Herunder slukkemuligheter, rømningsmuligheter, samband, bred-
de/høyde og kurvatur. Det er krav om fullverdig sikkerhetsutrustning innen 2019. Strekningen 
har i dag store utfordringer i forhold stigninger og kurvatur. Ca. 5 km av veien har stigning på 
8 %. Av de 16 tunnelene er det 10 tunneler som ikke tilfredsstiller dagens veinorm i forhold til 
kurvatur og/eller stigninger. Her er Kobbskartunnelen, som er 4 457 meter lang, spesielt ut-
fordrende i forhold til sikkerhet på grunn av kombinasjonen lengde og stigningsforhold. Den-
ne kombinasjonen øker sannsynligheten for brann i bremser i større kjøretøy. 
Dersom en skulle få en hendelse i en av tunnelene har en kun omkjøringsmuligheter via Lo-
foten eller Sverige (anslått til 11 timers omkjøring). For landsdelen vil dette ha dramatiske 
konsekvenser for reisende og næringsliv, og når det gjelder å binde sammen landet vil en 
slik situasjon, der E 6 er stengt over lang tid, skape en uholdbar situasjon. Vi viser til «brun-
ostbrannen» på RV 827 i Brattlitunnelen i Tysfjord, der det tok 22 måneder å få utbedret 
skadene.  
Ut fra en vurdering i forhold til trafikkfare, framkommelighet og sårbarhet for hele 
landsdelen, ber vi om at bygging av ny E6 Megården – Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) 
iverksettes og realiseres snarest.  
 
E6 Ulvsvågskaret og E6 Sørelva – Borkamo  
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Salten Regionråd viser til nåværende NTP 2018-2029, og finner det svært beklagelig at flere 
prosjekter som ligger inne i nåværende NTP, er falt ut av ny NTP 2022-2033. Dette gjelder 
strekningene E6 Ulvsvågskaret og E6 Sørelva-Borkamo.  

Prosjektet E6 Ulvsvågskaret er ikke med i planperioden 2022-2033 – til tross for at dette pro-
sjektet lenge har vært forberedt og varslet gjennom siste periode i inneværende NTP 2018-
2029 og i tidligere NTP-er. Prosjektet har vært planlagt siden 1980-tallet og det er gjennom-
ført KVU for strekningen E6 Mørsvikbotn-Ballangen. Det er derfor nå på tide at strekningen 
gis prioritet og utbedres.  

Strekningen er ikke trafikksikker og fremstår som en alvorlig flaskehals på dagens E6. Den er 
svært ulykkesbelastet, særlig på vinterstid, og særlig utfordrende i beredskapssammenheng. 
Strekningen er krevende for yrkes-/vogntogtrafikken med mange utforkjøringer og utfordring-
er på grunn av kurvatur. På vinterstid er det tungtransport-sjåfører som nekter å kjøre strek-
ningen fordi de opplever den som så utfordrende at den er en fare for liv, helse og sam-
funnssikkerheten. 

Fergesambandet Bognes – Lødingen er det mest trafikkerte over Vestfjorden, og E6 Ulvs-
vågskaret må ses i sammenheng med dette. Nå som Tjernfjellet er realisert, vil E6 over Ha-
marøy og Sørfold og videre over Tjernfjellet være den korteste vegstrekningen ut mot Euro-
pa. 

Statens Vegvesen er nå i gang med reguleringsplanarbeidet med mål om stadfesting av re-
guleringsplanen tidlig i 2021. 

Realisering av Ulvsvågskaret tunnel er viktig for å knytte Salten nærmere Lofoten, Vesterå-
len, Sør-Troms og Ofoten næringsmessig, og vil gi transportøkonomiske gevinster som bør 
gis prioritet. Lokalt vil realiseringen av Ulvsvågskaret sikre kommunenes beredskap, slik det 
er i dag med ofte stenginger vinterstid blir Hamarøy kommune delt. 

Heller ikke strekningen E6 Sørelva – Borkamo er med i planperioden NTP 2022-2033. Pro-
sjektet har «gått» inn og ut av NTP i en 20 års periode, og har hele tiden vært sett i sam-
menheng med Tjernfjelltunnelen. Salten Regionråd ber om at det raskt bevilges penger til å 
foreta en utbedring på strekningen Sørelva – Borkamo (E6) ved bruk av tunnelmasser fra 
Tjernfjelltunellen, som ble åpnet 17. oktober 2019.  

Som en del av Tjernfjelltunnel-prosjektet er det bygget en 800 m lang strekning av den nye 
E6-trasèen ved Storjord. Dette må nå følges opp med videre utbygging av E6 nord og sør for 
denne. Tunnelmassene fra Tjernfjellet er allerede lagt ut langs ny E6-trase (hovedsakelig på 
strekningen Storjord-Viskis) og bør nyttiggjøres raskest mulig for å få en effektiv utnyttelse av 
disse.   

Det foreligger allerede vedtatte reguleringsplaner for strekningene Borkamo-Storjord (vedtatt 
2017) og Storjord-Viskis (vedtatt 2015). Reguleringsplan for den siste strekningen Sørelva-
Viskis ble vedtatt høsten 2019. 

Det er viktig å ha sammenhengende vegstrekninger av god kvalitet, og det er svært uheldig 
når strekningen Sørelva-Borkamo framstår som en flaskehals. Når Tjernfjelltunnelen nå er 
åpnet vil det være god standard på RV 77 fram til den møter E6 på Storjord. Likeledes er det 
god standard på E6 både sør og nord for parsellen E6 Sørelva-Borkamo.  
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Begge prosjektene E6 Ulvsvågskaret og E6 Sørelva – Borkamo er av stor betydning 
for å sikre en standard på infrastrukturen som tilpasses både dagens og fremtidige 
transportbehov, liv og helse, samfunnssikkerhet og beredskap gjennom hele trans-
portkorridoren. Vi ber derfor om at begge prosjektet tas inn i kommende NTP 2022-
2033.  

Vi viser ellers til regionrådets innspill til NTP 2022-2033 i november 2019 (SR-sak 45/19). 

 

E6 og RV 80 «Fra Bru til Bru» 

Vi viser til prosjektet E6 og RV 80 «Fra Bru til Bru», som omhandler omlegging av E6 og RV 
80 ut av Fauske sentrum, utbedring av strekingen Nordvika-Sagelva langs RV 80 og en om-
legging av trafikken i tunnel gjennom Tverlandet. Vi er tilfreds med at SVV i sine prioriteringer 
har tatt med RV 80 Sandvika-Sagelva som en prioritert utbedringsstrekning i første seksårs-
periode. Vi mener likevel at det er svært viktig at man ser på koblingen med E6 gjennom 
Fauske for å legge E6 utenom sentrum, og at man ser hele strekningen Bodø – Fauske un-
der ett.  

RV 80 er Nord-Norges mest trafikkerte riksveg med og eneste veg inn til Bodø. Vegen har en 
ÅDT i størrelsesorden 20 000 og er sterkt ulykkesbelastet.  

En viktig del av prosjektert er omleggingen av E6 og RV 80 utenfor Fauske sentrum. Vegen 
gjennom Fauske sentrum har i dag en ÅDT på om lag 12 000 biler, hvorav 10 % er tungt-
ransport. Dette er ikke akseptabelt verken i forhold til trafikale, miljømessige eller sikker-
hetsmessige hensyn. En omlegging ut av Fauske sentrum er også et viktig trafikksikkerhets-
tiltak for å sikre trygg skolevei til nye Vestmyra grunnskole i Fauske. 

Salten Regionråd viser til forslag fra Nye Veier AS om å utbedre RV 80 Bodø-Fauske. Salten 
Regionråd støtter anmodning fra formannskapet i Bodø, vedtatt 28. mai 2020, om at det må 
utredes nærmere hvilke konsekvenser ny firefeltsveg Tverlandsbrua-Mørkved kan ha for Bo-
dø kommunes arbeid med å nå nullvekstmålet frem mot 2033. 

Vi ber på bakgrunn av overnevnte om at prosjektet E6 og RV 80 «Fra Bru til Bru» gis 
prioritet i kommende NTP 2022-2033, da dette er Nord-Norges sterkest trafikkerte riks-
veg. 

 
3. Trafikksikkerhet 

Salten Regionråd støtter målsettingen om at det innen 2030 skal være maksimalt 350 drepte 
og hardt skadde i vegtrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Målet er at ingen skal omkomme 
i vegtrafikken i 2050, noe vi støtter fullt ut. Det er på landsbasis større risiko for å bli alvorlig 
skadet eller drept på fylkesvegene enn på det statlige vegnettet. Salten Regionråd ber derfor 
om at regjeringen øker de økonomiske bevilgningene til fylkesvegnettet. 

 
4. Jernbane  

Salten Regionråd er tilfreds med at jernbaneetatene skal innføre det nye digitale signalsys-
temet ERTMS på Nordlandsbanen, på strekningen Bodø - Grong innen 2022, og på resten 
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av strekningen Grong – Trondheim innen 2027. Dette er i tråd med våre prioriteringer, og 
svært viktig for å kunne øke kapasiteten på Nordlandsbanen, og vi ber om at dette følges 
opp i NTP-sammenheng. 

Jernbaneetatene legger videre til grunn at nytt krysningsspor på Sukkertoppen skal etable-
res, samt at etablering av ytterligere ett krysningsspor må på plass for å gi økt kapasitet og 
kortere framføringstider på Nordlandsbanen. Salten Regionråd mener det er viktig at Jernba-
nedirektoratet jobber målrettet for å etablere forlengede krysningsspor på Støver, i Valnes-
fjord og på Setså, i tillegg til Sukkertoppen innen 2022. Uten å realisere disse krysningsspo-
rene vil ikke ERTMS kunne utnyttes fullt ut, da det er for mange korte krysningsspor langs 
Nordlandsbanen som igjen gir begrenset kapasitet for både passasjerer og gods. Med en 
reetablering av Nord-Norge linjen (containerbåt fra Bodø og videre nordover) er det et behov 
for å redusere framføringstiden av godset mellom Bodø og Alnabru. Salten Regionråd ber 
Samferdselsdepartementet gi Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede antall krys-
ningsspor, lokalisering av disse og planlegging av disse. Dette arbeidet haster da 
krysningssporene må bygges og forlenges innen 2022 i tråd med at ERTMS innføres. 

Nordlandsbanen er den lengste togstrekningen i Norge som i dag driftes med dieseldrevne 
lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer miljøvennlig drivstoff. Utviklingen innen 
transportsektoren har en målsetning om nullutslipp for alle transportformer. Det er positivt at 
jernbaneetatene legger til grunn nullutslipp på Nordlandsbanen innen 2050. Jernbaneetatene  
anbefaler videre arbeid med pilotering av løsningen med el-elektrifisering og bruk av batteri-
teknologi innen 2025. Dette støttes av Salten Regionråd samtidig som vi ber om at Nord-
landsbanen vurderes som teststrekning for; 

- Bi-modale lokomotiver, dvs. lokomotiver som har fullverdig el. og dieseldrift i samme 
lok.  

- Nordlandsbanen (Saltenpendelen) etableres som teststrekning for hydrogendrevet 
tog. 

 

Vi viser ellers til vårt innspill til NTP 2022-2033 i november 2019, som gjelder punkt 3; Opp-
gradering av Nordlandsbanen og styrking av tilbud på Nordlandsbanen og Saltenpendelen. 

 
5. Gods fra veg til sjø og bane 

Salten Regionråd ber om at gjeldende tilskuddordning for godsoverføring fra veg til sjø vide-
reføres og styres slik at overføringspotensialet kan utnyttes fullt ut. Vi viser ellers til vårt inn-
spill til NTP 2022-2033 i november 2019, som gjelder punkt 4. Re-etablering av Nord-
Norgelinja. 
 

6. Utbygging av Bodø Nye Lufthavn:  
Salten Regionråd er tilfreds med at Bodø Nye Lufthavn er besluttet realisert og ligger inne i 
dagens NTP. Vi ønsker å fremheve at det haster med en realisering av ny lufthavn grunnet 
dårlig rullebane.  

Ny adkomst ti Bodø Nye Lufthavn er ikke med i de beregningene som ligger inne i eksiste-
rende NTP, ei heller i svaret fra transportvirksomhetene. Det er derfor viktig at etablering av 



 Salten Regionråd  Dokument:  styre-sak 3120 -vedtak - høring vedrørende ntp 2022-2033 - 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra samferdselsdepartementet 

 Styret  Side: 6 av 6 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 29.06.20 
  

 

 

adkomstveger til ny lufthavn tas inn i neste NTP 2022 – 2033, ved at RV 80 bygges om ved 
Stormyra og vestover. 

 

7. Byvekstavtaler 
Salten Regionråd anmoder om at det åpnes opp for at flere mellomstore byområder kan 
inngå i byvekstavtalene. Bodø har trafikk - og miljøutfordringer som tilsier at det er formåls-
tjenlig med et mål om nullvekst i personbiltrafikken.  

I byområder som Bodø, med høg befolkningsvekst og trafikkvekst, vil det være nærliggende 
å forvente større utfordringer knyttet til kapasitet, miljø, byutvikling, og dermed også større 
behov for å samarbeide med staten for å løse disse utfordringene, og for å innfri nasjonale 
mål. Det er viktig for Bodø å komme i posisjon til å inngå byvekstavtale eller annen forplik-
tende avtale med Staten.  

 
 

Vedlegg: 

Særutskrift av vedtak i SR-sak 45/19 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 18. - 19. november 2019  
 
Sak: SR-sak 45/19 

 
Samferdsel i Salten – Innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 - 
2033 

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

Salten er Nord-Norges største region med i overkant av 83 000 innbyggere og vertskap for 
flere viktige næringer, blant annet sjømatnæringen, landbruk, kraft og industri og reiseliv. 
Salten utgjør en sterk og viktig motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende regio-
nene i Nord-Norge. Bodø og Fauske er begge bykommuner og viktige transportknutepunkt.  

Nordland er et av Norges største eksportfylker og en region i sterk vekst. En moderne og 
godt fungerende infrastruktur er avgjørende for å tilrettelegge for dagens eksport og den for-
ventede økningen i framtiden. God infrastruktur vil ha stor betydning for verdiskapingen og vil 
tilrettelegge for og kunne skape nye arbeidsplasser og øke attraktiviteten til landsdelen. At 
Nord-Norge er viktig for verdiskapningen i Norge vises særlig ved den planlagte økningen i 
sjømatnæringen. Innen få år er det ventet inntil en sjudobling i sjømatproduksjonen i Nord-
Norge. Det vil kreve betydelige investeringer i samferdselssektoren for å tilrettelegge for 
denne økte verdiskapningen. 

Salten Regionråd er opptatt av å styrke kommunikasjoner og samferdsel så vel internt i re-
gionen som ut av regionen og viser til Saltenstrategiene der det fremgår at: «Gode kommuni-
kasjonsløsninger og en velutviklet infrastruktur er viktige forutsetninger for ei positiv utvikling 
av enkeltkommuner og regionen som helhet.» Salten Regionråd skal arbeide for knytte regio-
nen tettere sammen. 

Behovene for vedlikehold, fornying og nye infrastrukturprosjekter i regionen er så store at 
Salten Regionråd innledningsvis vil understreke at det er behov for at det stilles til disposi-
sjon en høy ramme for NTP i perioden 2022 – 2033. 

Salten Regionråd har vedtatt følgende prinsipper for prioritering av samferdselsprosjekter 
(SR-sak 03/19): 

1. Liv, helse og samfunnssikkerhet 

2. Verdiskaping 

3. Klima og miljø 

4. BAS – Bo-, arbeid- og serviceregion 

5. Fritid 

Til grunn for våre prioriteringer ligger de vedtatte prinsippene som skal bidra til; 
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- Langsiktig og strategisk jobbing skal ha prioriteringslisten som basis. Dette 
gjelder særlig ved innspill til NTP og RTP. 

- Få mest mulig samferdselsmidler til Salten. 

- Helhetstenkning for Salten, Nordland og Nord-Norge er en grunntanke som 
bør gjøre oss til bevisste pådrivere for nye samferdselsløsninger i Salten. 

- Målet er å knytte Salten tettere sammen som en serviceregion og etablere 
stabile bo- og arbeidsmarkedsområder. Samferdselsprosjekt som fremmer 
denne tanken støttes av regionrådet. 

Salten Regionråd ønsker på denne bakgrunn å fremme følgende i forbindelse med rul-
leringen av Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033: 

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

Overordnet prioritering: 

1. En helhetlig oppgradering av stamvegnettet (E 6 og RV 80) 

2. Utbygging av Bodø Nye Lufthavn 

3. Oppgradering av Nordlandsbanen og styrking av tilbudet på Nordlandsbanen og Sal-
tenpendelen 

4. Re-etablering av Nord-Norgelinja 

5. Innlemme Bodø i Byvekstavtale med Staten 

 

1. Helhetlig oppgradering av stamvegnettet (E 6 og RV 80): 
E6 er Nord-Norges «navlestreng» til resten av landet og eneste sammenhengende 
vegforbindelse gjennom Nord-Norge. E6 er den transportåren som binder Nord-Norge 
sammen fra nord til sør. E6 fra Fauske til Narvik er også en del av forbindelsen via fer-
gesambandet E 10 til Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Fergesambandet Bognes – 
Lødingen er det mest trafikkerte over Vestfjorden. 

Nord-Norge vil ha økt betydning for norsk verdiskapning og kan løfte norsk verdiskap-
ning og eksport i ti-årene framover. Norge som nasjon kan gå glipp av store økono-
miske verdier i økt inntjening og eksport, som følge av at stamvegnettet ikke er av til-
fredsstillende standard. Et eksempel er dersom vegen gjennom Sørfold må stenges 
som følge av en tunellbrann jf. Brunostbrannen i Tysfjord. Ved en slik hendelse er 
eneste omkjøringsmulighet via Lofoten eller Sverige som tar 11 – 12 timer. Vegen er 
særdeles viktig både for persontrafikk og næringstransport og eneste veg som binder 
nord og sør sammen. Det er spesielt viktig at E6 gis en sammenhengende god stan-
dard og gis høg prioritet i neste NTP. Salten Regionråd er derfor svært tilfreds med at 
ny trasé gjennom Sørfold ligger inne i alle rammer i dagens NTP, og ber om at dette 
opprettholdes også i neste NTP. 
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Salten Regionråd ønsker samtidig å understreke viktigheten av gode tilknytninger til 
hovedferdselsårene for å få varene ut til et større marked. Vi ber derfor Nordland fyl-
keskommune om å anmode Samferdselsdepartementet å legge inn en «sekkepost» i 
neste NTP som kan bidra til å ta ned etterslepet på vedlikehold på viktige fylkesveger 
for næringstransport.  
 
Salten Regionråd ønsker på denne bakgrunn å fremme følgende samferdselspriorite-
ringsliste på veg: 

Prioriteringer for perioden: 2022 – 2033 (investeringer / transportløsninger): 

1. E6 Ny trasé gjennom Sørfold (Tunneler og ny trasé) [Prinsipp 1, 2 og 4] 

2. a) E6 Ulvsvågskaret tunnel (Mørsvikbotn – Ballangen KVU) [Prinsipp 1, 2 og 4]  

b) E6 Kråkmo Sør (Prinsipp 1, 2 og 4) 

3. Prosjektet «Fra bru til bru» E6 og RV 80 [Prinsipp 1, 2, 3 og 4] 

4. E6 Sørelva – Borkamo (Ny trasé) (Prinsipp 1 og 2) 

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

1. E6 Ny trasé gjennom Sørfold (Tunneler og ny trasé)  

[Prinsipp 1, 2 og 4] 

Ny trasé gjennom Sørfold ligger inne i alle rammer (lav, middels og høg) i dagens 
NTP 2018 – 2029 og har høg nasjonal prioritet etter at EU har fattet vedtak om sikker-
hetskrav til tuneller (tunellsikkerhetsforskriften). I dagens NTP legges det til grunn at 
det skal bevilges 500 millioner kroner til prosjektet i perioden 2018-2023, og at reste-
rende midler bevilges i perioden 2024-2029. Den totale kostnaden for prosjektet er 
beregnet til 8500 millioner kroner. Bevilgningene bør følges opp gjennom neste NTP 
2022 – 2033, slik at vi sikrer en snarlig igangsetting av prosjektet. 

Strekningen er svært trafikkfarlig og en lang flaskehals som hindrer fri bevegelse for 
et stadig økende antall vogntog. Dette er også en strekning som er viktig for å binde 
Nord-Norge sammen med resten av landet. Dagens tuneller er ikke innenfor stan-
dard. Manglende midtstripe og vanskelige kjøreforhold øker potensialet for ulykker; 

a. Dagens vogntog sliter med å passere hverandre i flere av tunellene.  
b. Beredskapen i forhold til brann er ikke tilfredsstillende på plass.  
c. Dersom en får en situasjon med brann i en av tunellene, risikerer vi en stengt 

E6 i lang tid – jf. brunostbrannen i Tysfjord.  
Dagens tunneler oppfyller ikke, verken dagens nasjonale krav, eller EUs krav til sik-
kerhet i forhold til tunneler. Herunder slukkemuligheter, rømningsmuligheter, sam-
band, bredde/høyde og kurvatur. Det er krav om fullverdig sikkerhetsutrustning innen 
2019. Strekningen har i dag store utfordringer i forhold stigninger og kurvatur. Ca. 5 
km av veien har stigning på 8 %. Av de 16 tunnelene er det 10 tunneler som ikke til-
fredsstiller dagens veinorm i forhold til kurvatur og/eller stigninger. Her er Kobbskar-
tunellen, som er 4 457 meter lang, spesielt utfordrende i forhold til sikkerhet på grunn 



 Salten Regionråd  Dokument:  sr-sak 4519 - vedtak - samferdsel i salten - innspill til nasjonal transportplan 2022-2033 
   Side: 4 av 11 

 

Rett utskrift: KBP    Dato: 19.11.19 
  

 

 

av kombinasjonen lengde og stigningsforhold. Denne kombinasjonen øker sannsyn-
ligheten for brann i bremser i større kjøretøy. 

Dersom en skulle få en hendelse i en av tunnelene har en kun omkjøringsmuligheter 
via Lofoten eller Sverige (anslått til 11 timers omkjøring). En slik situasjon vil være ut-
fordrende i forhold til samfunnssikkerheten, og Sørfold kommune vil bli spesielt hardt 
rammet, men også nabokommuner nord for Sørfold og i realiteten store deler av 
Nord-Norges vil være svært utsatt i en slik situasjon. For landsdelen vil dette ha dra-
matiske konsekvenser for reisende og næringsliv, og i forhold til å binde sammen lan-
det vil en slik situasjon, der E 6 er stengt over lang tid, skape en uholdbar situasjon. 
Vi viser til «brunostbrannen» på RV 827 i Brattlitunnelen i Tysfjord, der det tok 22 må-
neder å få utbedret skadene.  
Ut fra en vurdering i forhold til trafikkfare, framkommelighet og sårbarhet for 
hele landsdelen ber vi om at bygging av ny E6 gjennom Sørfold iverksettes og 
realiseres snarest. Den nye vegen vil bli 11 kilometer kortere enn dagens E6, og rei-
setida mellom Fauske og Narvik reduseres med inntil 25 minutter. 

Fram mot ny NTP foreligger vil det være viktig å bruke tiden til detalj-planarbeid og 
prosjektering og avklaring av eiendomsforhold, slik at en ikke mister framdrift i pro-
sjektet. Det haster i forhold til EU sine bestemmelser å få realisert prosjektet slik at vi 
får en nasjonal stamveg med en standard som ikke er til fare for liv, helse og sam-
funnssikkerheten.  

 

2. a) E6 Ulvsvågskaret tunnel (Mørsvikbotn – Ballangen KVU) [Prinsipp 1, 2 og 4]  

E6 Ulvsvågskaret har vært planlagt siden 1980-tallet med ulike prioriteringer, og lig-
ger nå inne i siste periode i dagens NTP 2018 – 2029. Det er gjennomført KVU for 
strekningen E6 Mørsvikbotn – Ballangen og det er nå på tide at strekningen gis priori-
tet og utbedres. Strekningen er ikke trafikksikker og fremstår som en alvorlig flaske-
hals på dagens E6. Den er svært ulykkesbelastet, særlig på vinterstid, og særlig ut-
fordrende i beredskapssammenheng. Strekningen er krevende for yrkes-/vogntogtra-
fikken med mange utforkjøringer og utfordringer på grunn av kurvatur. På vinterstid er 
det tungtransport-sjåfører som nekter å kjøre strekningen fordi de opplever den som 
så utfordrende at den er en fare for liv, helse og samfunnssikkerheten. 

Fergesambandet Bognes – Lødingen er det mest trafikkerte over Vestfjorden, og E6 
Ulvsvågskaret må ses i sammenheng med dette. Når Tjernfjellet er ferdig realisert vil 
E6 over Hamarøy og Sørfold og videre over Tjernfjellet være den korteste vegstrek-
ningen ut mot Europa. 

Statens Vegvesen er nå i gang med reguleringsplanarbeidet med mål om stadfesting 
av reguleringsplanen tidlig i 2021. 

Realisering av Ulvsvågskaret tunnel er viktig for å knytte Salten nærmere Lofoten, 
Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten næringsmessig, og vil gi transportøkonomiske ge-
vinster som bør gis prioritet. Lokalt vil realiseringen av Ulvsvågskaret sikre kommune-
nes beredskap, slik det er i dag med ofte stenginger vinterstid blir Hamarøy kommune 
delt. 
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b) E6 Kråkmo Sør (Prinsipp 1, 2 og 4) 

Når det gjelder Kråkmo Sør er dette det prosjektet som er kommet kortest i planleg-
ging og utredning, og det gjenstår mye planarbeid før spaden kan stikkes i jorda. Det 
er likevel viktig å tenke helhetlig utbygging av hele E6 slik at stamvegnettet rustes 
opp til å tilfredsstille kravene til en moderne vei og behovet for regionforstørrende til-
tak som så absolutt er tilstede. Kråkmo Sør bør derfor ses i sammenheng med både 
E6 Ulvsvågskaret og E6 Ny trasé gjennom Sørfold, og utbedres i sammenheng med 
disse prosjektene. 

 

3. E6 og RV 80 Prosjektet «Fra Bru til Bru»  

[Prinsipp 1, 2, 3 og 4] 

RV 80 er Nord-Norges mest trafikkerte riksveg med og eneste veg inn til Bodø. Vegen 
har en ÅTD i størrelsesorden 20 000 og er sterkt ulykkesbelastet.  

Prosjektet «Fra Bru til Bru» omhandler en omlegging av E6 og RV 80 ut av Fauske 
sentrum, utbedring av strekningen Nordvika – Sagelva langs RV 80 og en omlegging 
av trafikken i tunnel gjennom Tverlandet. Prosjektet er viktig både i forhold til liv, helse 
og samfunnssikkerhet, men også i forhold til klima/miljø og for bo- og arbeidspendling 
i regionen.  

En viktig del av prosjektert er omleggingen av E6 og RV 80 utenfor Fauske sentrum. 
Vegen gjennom Fauske sentrum har i dag en ÅDT på om lag 12 000 biler, hvorav 10 
% er tungtransport. Dette er ikke akseptabelt verken i forhold til trafikale, miljømes-
sige eller sikkerhetsmessige hensyn. En omlegging ut av Fauske sentrum er også et 
viktig trafikksikkerhetstiltak for å sikre trygg skolevei til nye Vestmyra grunnskole i 
Fauske. 
Salten Regionråd anmoder om at prosjektet gis prioritet da dette er Nord-Norges ster-
kest trafikkerte riksveg. 

 

4. E6 Sørelva – Borkamo (Prinsipp 1 og 2) 

E6 Sørelva – Borkamo har «gått» inn og ut av NTP i en 20 års periode, og har hele 
tiden vært sett i sammenheng med Tjernfjelltunnelen. Salten Regionråd forutsetter nå 
at det raskt bevilges penger til å foreta en utbedring på strekningen Sørelva – Bor-
kamo (E6) ved bruk av tunnelmasser fra Tjernfjelltunellen, som ble åpnet 17. oktober 
2019.  

Som en del av Tjernfjelltunnel-prosjektet bygges det en 800 m lang strekning av den 
nye E6-trasèen ved Storjord. Dette må nå følges opp med videre utbygging av E6 
nord og sør for denne. Tunnelmassene fra Tjernfjellet er allerede lagt ut langs ny E6-
trase (hovedsakelig på strekningen Storjord-Viskis) og bør nyttiggjøres raskest mulig 
for å få en effektiv utnyttelse av disse.   

Det foreligger allerede vedtatte reguleringsplaner for strekningene Borkamo-Storjord 
(vedtatt 2017) og Storjord-Viskis (vedtatt 2015). Reguleringsplan for den siste strek-
ningen Sørelva-Viskis er ferdig utarbeidet. Den har vært på høring skal endelig ved-
tas høsten 2019. 
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Det er viktig å ha sammenhengende vegstrekninger av god kvalitet, og det er svært 
uheldig når strekningen Sørelva-Borkamo framstår som en flaskehals. Når Tjernfjell-
tunnelen nå er åpnet vil det være god standard på RV 77 fram til den møter E6 på 
Storjord. Likeledes er det god standard på E6 både sør og nord for parsellen E6 Sør-
elva-Borkamo.  

 

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

 

2. Utbygging av Bodø Nye Lufthavn: 
Bodø Lufthavn er Norges sjette største lufthavn med om lag 1.7 millioner passasjerer 
årlig og har en betydelig årlig vekst. Lufthavnen er et svært viktig transportknutepunkt 
som binder Nordland sammen med resten av landet og verden for øvrig. Målet er at 
den nye lufthavnen skal ha en kapasitet på 2,5 millioner passasjerer.  
Salten Regionråd er tilfreds med at Bodø Nye Lufthavn er besluttet realisert og at den 
ligger inne i dagens NTP. Det haster med en realisering grunnet dårlig rullebane.   
Ny adkomst til Bodø Nye Lufthavn er ikke med i de beregningene som ligger inne i ek-
sisterende NTP. Det er derfor viktig at etablering av adkomstveger til ny lufthavn tas inn 
i neste NTP 2022 – 2033, ved at RV 80 bygges om ved Stormyra og vestover. 

 

3. Oppgradering av Nordlandsbanen og styrking av tilbud på 
Nordlandsbanen og Saltenpendelen: 

Salten Regionråd er opptatt av å styrke kommunikasjoner og samferdsel så vel internt i 
regionen som ut av regionen. Sistnevnte i forhold til å kunne frakte varene ut til marke-
det på en mest mulig effektiv måte. Dette er også et av målene i Saltenstrategiene 
2016 – 2020 hvor det blant annet heter at «Salten Regionråd skal jobbe for å øke sat-
singen på jernbane for persontrafikk og gods, herunder jobbe for økt frekvens på Sal-
tenpendelen, utbedring av bane/krysningsspor mv, etablering av ERMTS og på sikt 
elektrifisering av Nordlandsbanen, samt jobbe for at Nord-Norge-linjen reetableres». 

Bodø og Fauske er begge viktige transportknutepunkt, og en styrking av Bodø sin rolle 
som intermodal terminal for tog, sjø og bil for å legge til rette for økt transportvirksom-
het via sjø og bane, vil være en svært viktig oppgave i fremtiden. Det samme gjelder 
Fauske som transportknutepunkt, da kapasiteten på Fauske godsterminal er sprengt 
og en flaskehals for en god og effektiv håndtering av godstransport. Salten Regionråd 
er derfor tilfreds med at Bane Nor har startet utbedringen av dagens godsterminal på 
Fauske og at tiltaket ligger inne i første seksårsperiode i Jernbanedirektoratets hand-
lingsprogram. Dette må følges opp gjennom NTP og bevilgninger i tilknytning til dette. 

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

Salten Regionråd er tilfreds med at Jernbanedirektoratet har som mål å innføre det nye 
digitale signalsystemet ERTMS innen 2022 på Nordlandsbanen og ber om at dette føl-
ges opp i NTP-sammenheng. Dette er i tråd med våre prioriteringer, og svært viktig for 
å kunne øke kapasiteten på Nordlandsbanen. 

Regionrådet er videre tilfreds med at arbeidet med å forlenge krysningssporet på Ote-
råga og på Røkland er ferdigstilt og klar til ERTMS innføres i 2022. Vi mener likevel det 
er viktig at Jernbanedirektoratet jobber målrettet for å etablere forlengede krysnings-
spor på Støver, i Valnesfjord og på Setså, i tillegg til Sukkertoppen innen 2022 (sist-
nevnte ligger allerede inne i Nasjonal Transportplan). Uten å realisere disse krysnings-
sporene vil ikke ERTMS kunne utnyttes fullt ut, da det er for mange korte krysningsspor 
langs Nordlandsbanen som igjen gir begrenset kapasitet for både passasjerer og gods. 
Med en reetablering av Nord-Norge linjen (containerbåt fra Bodø og videre nordover) 
er det et behov for å redusere framføringstiden av godset mellom Bodø og Alnabru. 
Dette er omtalt i eget punkt. Salten Regionråd ber Samferdselsdepartementet gi 
Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede antall krysningsspor, lokalisering av 
disse og planlegging av disse. Dette arbeidet haster da krysningssporene må 
bygges og forlenges innen 2022 i tråd med at ERTMS innføres, og vi ber om at 
arbeidet gis høg prioritet.  

For Saltens innbyggere og i et regionforstørringsperspektiv er Saltenpendelen (Bodø – 
Fauske – Rognan) et særdeles viktig transporttilbud. Saltenpendelen har siden opp-
starten i 2014, vært en formidabel suksess, og i løpet av de fire første månedene i 
2017 registrerte NSB 21,5 millioner togreiser. Den største prosentvise økningen finner 
vi på pendlerruta mellom Rognan og Bodø. Samme strekning var også etter de første 
åtte månedene i 2016 den strekningen med størst økning i landet. Salten Regionråd 
ber om at man gjennom neste NTP bidrar til en fortsatt god utvikling på Saltenpendelen 
gjennom økt frekvens med flere avganger, og ved å etablere en tidligere avgang fra 
Bodø til Rognan på morgenen. På denne måten vil Saltenpendelen bli en god pendler-
rute også for jobbreisende som pendler fra Bodø til Fauske og Rognan. Når ERTMS er 
innført i 2022, bør man også ha som mål å forlenge enkelte avganger til Røkland. 

Nordlandsbanen er den lengste togstrekningen i Norge som i dag driftes med diesel-
drevne lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer miljøvennlig drivstoff. Utvik-
lingen innen transportsektoren har en målsetning om nullutslipp for alle transportfor-
mer. Vi kan ikke akseptere at Nordlandsbanen skal fortsette å trafikkeres av tog som 
bruker diesel som drivstoff. Vi ber derfor om at Nordlandsbanen vurderes som tests-
trekning for følgende: 

- Bi-modale lokomotiver, dvs. lokomotiver som har fullverdig el. og dieseldrift i samme 
lok.  

- Nordlandsbanen (Saltenpendelen) etableres som teststrekning for hydrogentog. 

I Meløy kommune i Salten gjøres det nå en satsing på produksjon av hydrogen og opp-
start av en ny hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. 
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Hydrogenet skal bli til drivstoff på vei, bane og til sjøs og skal også brukes til industri-
formål. I den forbindelse vil Saltenpendelen være en god teststrekning for hydrogentog.  

Bodø ønsker å bli en foregangsby for hydrogen, og et samarbeid mellom Meløy og 
Bodø kommuner og Jernbanedirektoratet, vil kunne bidra til at man får testet ut fremti-
dens jernbaneløsninger gjennom å etablere passasjertog på hydrogen på Saltenpen-
delen. Salten Regionråd ber Nordland fylkeskommune anmode Samferdselsdeparte-
mentet å jobbe for at Saltenpendelen kan bli en nasjonal teststrekning for hydrogentog 
i Norge. 
 
Salten Regionråd ønsker på denne bakgrunn å fremme følgende samferdselspriorite-
ringsliste på jernbane: 
 
1. ERTMS må etableres og innfases innen 2022, jf. Jernbanedirektoratets hand-

lingsprogram. 
2. Nye krysningsspor (Støver, Valnesfjord og Setså samt Sukkertoppen på Saltfjel-

let) etableres innen 2022. Salten Regionråd ber Jernbanedirektoratet snarest å 
utrede antall krysningsspor, lokalisering av disse og planlegging av disse.  

3. Ferdigstille utvidelser og utbedringer av godsterminalen på Fauske 
4. Utbedringer av godsterminalen i Bodø (havne- og jernbaneterminalene må koples 

sammen). Styrking av Bodø sin rolle som intermodal terminal for tog, sjø og bil og 
legge til rette for økt transportvirksomhet via sjø og bane. 

5. Nordlandsbanen som teststrekning for etablering av hydrogentog 
6. Økt vedlikehold og oppgradering av linje 
7. Tidligere morgenavgang fra Bodø - Rognan 
8. Etablere enkelte avganger på Saltenpendelen til og fra Røkland 
9. Flere avganger i løpet av dagen mellom Rognan og Bodø, på sikt timesfrekvens 
10. Sidespor til Sørfold havn og på sikt realisering av Nord-Norgebanen 

 

Øvrige tiltak: 

Reinpåkjørsler 

Vinteren 2017/18 var preget av mange dyrepåkjørsler langs Nordlandsbanen, noe som 
først og fremst er en tragedie for dyrene og for reineierne. Dette har også en negativ 
konsekvens for togtrafikken, da slike påkjørsler bidrar til å redusere punktligheten og 
framkommeligheten lang Nordlandsbanen. Salten Regionråd ber om at arbeidet med 
utbygging av reingjerder langs Nordlandsbanen fortsetter og intensiveres. 

Wifi langs Nordlandsbanen 

Salten Regionråd ber om at det jobbes for å etablere en stabil Wifi langs Nordlandsba-
nen. Det er i dag i beste fall liten eller ingen tilgang til Wifi langs Nordlandsbanen, noe 
som oppleves som en ulempe for de som velger å reise med tog. Vi ber om at det etab-
leres stabil tilgang til Wifi langs hele Nordlandsbanen, i første omgang på Saltenpende-
len, slik at de som pendler har tilgang til trådløst internett på hele denne strekningen.  
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4. Re-etablering av Nord-Norgelinja: 
Det har i mange år vært stort fokus nasjonalt på å overføre gods fra vei til sjø og bane. I riks-
revisjonens rapport fra februar 2018 slås det fast at målet om overføring av godstransport fra 
vei til sjø og bane på transport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer ikke er nådd. 
Videre pekes det på at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og 
jernbanetransport sammenliknet med veitransport. 

Havnene er i den nasjonale havnestrategien gitt en sentral rolle i arbeidet med å få til økt 
overføring av gods til sjø. I Bodø er jernbaneterminalen og havneterminalen plassert helt inn-
til hverandre og gir store muligheter for overføring av gods og etablering av en effektiv inter-
modal godskorridor som binder sammen Nord-Norge med Oslo og kontinentet. En godskorri-
dor mellom Tromsø og Oslo, som kombinerer båt Tromsø – Bodø og jernbane Bodø – Oslo, 
bør etableres med utgangspunkt markedets krav til effektiv transport av gods. Dette kan man 
oppnå med en samordnet og felles satsing på tvers av transportformene hvor man understøt-
ter næringslivets behov for rask framføringstid for godset. Undersøkelser gjennomført av 
Transportutvikling (2015) og Rambøll (2018) viser at en denne godskorridoren årlig vil kunne 
flytte mer enn 25 000 vogntog fra veien, noe som ifølge beregninger fra Transportøkonomisk 
Institutt (2015) vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 200 millioner kroner årlig.  

Kjøreveien mellom Oslo og Tromsø er på 1643 km. Jernbanestrekningen mellom Oslo og 
Bodø er landets lengste jernbanestrekning på 1282 km og består av Nordlandsbanen (729 
km) og Dovrebanen (553 km). En forutsetning for at godset på denne strekningen skal flyttes 
fra vei til sjø og bane er at godset fraktes effektivt (raskt) på jernbanen, samt at koblingen 
mellom jernbane og båt i Bodø skjer sømløst. Godstoget mellom Oslo og Bodø bruker i 2019 
22 timer og 47 minutter. I 2002 ble den samme strekningen tilbakelagt på 20 timer og 37 mi-
nutter, mens den motsatt vei (Bodø – Oslo) gikk unna på 19 timer og 20 minutter. På strek-
ningen mellom Oslo og Bodø bruker altså godstoget 2 timer og 10 minutter lengre i 2019 enn 
det gjorde i 2002! I denne perioden er det i tillegg gjennomført flere veiprosjekter som har gitt 
ytterligere økt konkurransekraft for veitransport til fordel for jernbane (og båt).  

Dersom det skal være realisme i målet om å overføre gods fra vei til sjø og bane må det syn-
liggjøres en klar og tydelig satsing for mer gods på jernbanen. Det er et krav å få ned framfø-
ringstiden på jernbane mellom Oslo og Bodø, på sikt til under 18 timer.   

For å få ned framføringstiden må følgende prioriteres: 

- Nytt signalsystem (ERTMS) må innføres på Nordlandsbanen som planlagt innen 
2022. 

- Nordlandsbanen nord for Mo i Rana må kunne betjene 600 meter lange godstog helt 
til Bodø. Det må prioriteres å bygge nye kryssingsspor for 600 meter lange godstog. 
Ifølge Jernbanedirektoratets godsstrategi NTP 2022-2033 må dette prioriteres på 
Saltfjellet (Sukkertoppen) og på Vudu (mellom Stjørdal og Skogn). Begge disse krys-
ningssporene må bygges ut tidlig i perioden slik at ikke framføringstiden på Nord-
landsbanen økes som følge av den planlagte innføringen av halvtimesintervall for 
persontrafikken mellom Trondheim og Steinkjer. 

- Stasjonene på Fauske og i Bodø må bygges ut til å kunne ta imot lange godstog. 
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- Arbeidet med å øke kapasiteten på Dovrebanen må fortsette slik at det kan kjøre flere 
600 meter lange godstog mellom Oslo og Trondheim. En økt kapasitet på Dovreba-
nen vil være positivt for Nordlandsbanen.  

- Prioriteringsreglene mellom gods- og persontog må endres. Salten Regionråd fore-
slår at det innføres katalogruter for godstog, hvor godstog mellom Oslo og Bodø gis 
høy prioritert og at dette defineres for en lengre periode enn det nåværende årsinter-
vallet, hvor årlig ruteplan fastsettes etter jernbaneforskriften. En slik innføring av kata-
logruter er beskrevet i punkt 3.3 i Jernbanedirektoratets hovedrapport Godsstrategi 
NTP 2022-2033 

 

Det er et krav at det etableres en planskilt krysning mellom jernbane og havn i Bodø. 

I luftlinje er det ca. 350 meter mellom jernbaneterminalen og terminalkaien i Bodø havn. 
Disse to områdene deles av en sterkt trafikkert vei, Jernbaneveien, som i 2014 hadde en tra-
fikk på 11 500 ÅDT. Trafikken i området er forventet å vokse på grunn av omlegging i trafikk-
mønsteret i omkringliggende veier. 

For at containere skal fraktes effektivt og uten store omlastingskostnader mellom jernbane 
og båt må godset kunne kjøres direkte mellom terminalene på et område som tillater kjøring 
av kjøretøy med svarte skilter med gul skrift. Godset må kunne fraktes mellom jernbanetermi-
nal og kai uten opphold for å vente på passerende trafikk.  

Dette kan i praksis løses ved at en liten strekning på Jernbaneveien løftes slik at biltrafikk, 
syklende og gående passerer over terminalområdet via en bru, mens godstransporten kan 
foregå uhindret på bakkeplan mellom jernbaneterminal og havneterminal. Dette vil gi sikker 
ferdsel for bilister, kollektivtrafikk og myke trafikanter, samtidig som det vil gi en effektiv logis-
tikk på terminalområdet og øke grunnlaget for at gods overføres fra vei til bane og sjø. 

 

Det er et krav at Nordlandsbanen reduserer sine utslipp og tar i bruk ny teknologi på lokomo-
tiv. 

Utviklingen innen transportsektoren har en målsetning om nullutslipp for alle transportformer. 
Vi kan ikke akseptere at Nordlandsbanen skal fortsette å trafikkeres av tog som bruker diesel 
som drivstoff. Vi ber derfor om at Nordlandsbanen vurderes som teststrekning for følgende: 

- Bi-modale lokomotiver, dvs. lokomotiver som har fullverdig el. og dieseldrift i samme 
lok.  

- Nordlandsbanen (Saltenpendelen) må derfor etableres som teststrekning for etable-
ring av hydrogentog. 

 

5. Byvekstavtaler: 
Salten Regionråd anmoder om at det åpnes opp for at flere mellomstore byområder 
kan inngå i byvekstavtalene. Bodø har trafikk - og miljøutfordringer som tilsier at det er 
formålstjenlig med et mål om nullvekst i personbiltrafikken.  
Bodø er en by i vekst og har mange trafikale utfordringer som det er behov for å løse. 
Det er viktig for Bodø å komme i posisjon til å inngå Byvekstavtale med staten.  
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Vi viser til vedlagte innspill til NTP 2022 – 2033 fra Nettverk for nye byvekstavtaler med 
en beskrivelse av det arbeidet som Bodø kommune og fire andre mellomstore byregio-
ner jobber for. Utfordringene i de mellomstore byregionene bør være en sentral del av 
NTP 2022-2033, og for å kunne løse disse utfordringene, er det viktig at ordningen 
med byvekstavtaler utvides for de mellomstore byområdene. Nullvekst i personbiltrafik-
ken må være et gjennomgående perspektiv selv om det er regionale forskjeller og be-
hov. 
 

 



År  2020, tirsdag den 16.  juni  kl.  19.00  ble det  avholdt generalforsamling i

Indre Salten  Boligbyggelag.

Sted:

Til stede:

Styreleder

Adm.:

Sak 1:

Vedtak:

Sak 2:

Vedtak:

Fauske Hotell

25 delegater, herav 8 ikke—boende

Tor Ankjell

Adm.dir. Rita Sørgaard, forvaltningskonsulenter

Marit Lundli og Kjell Rune Siggerud

Det ble holdt  1  minutts stillhet for Wenche Gaustad

Konstituering

Til møteleder valgt Tor Ankj ell

Til referent valgt Kj ell Rune Siggerud

Til å undertegne protokollen ble valgt Linda Kristensen og J ohn Bråthen

Tellekorps: Kjell Morken og Siv Anita Johnsen Brekke

Møteinnkalling ble godkj ent

Årsrapport 2019

Styrets årsberetning tas til orientering.



Sak 3:

Vedtak:

Sak 4:

Vedtak:

Sak 5:

Vedtak:

Årsoppgjør  2019, samt disponering av årsoverskudd

l. Årsregnskapet for ISBBL med et resultat etter skatt på kr. 1 17.262,-
godkjennes.

2. Årets resultat godkjennes overført til annen egenkapital.

Endring av vedtektene  — 3.  Styrets  og dets vedtak. 3-1  Styret  (1)

Dagens punkt 3-1 (1) lyder: Boligbyggelaget skal ha et styre som skal bestå av
styreleder og 6 andre medlemmer med  3  varamedlemmer. AV disse oppnevner
Fauske kommune 1 styremedlem og 1 varamedlem.

Siste setning tas ut og nytt punkt 3-1 (1) lyder:

Boligbyggelaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 6  andre
medlemmer med  3  varamedlemmer.

Enstemmig vedtatt.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem.

Styremedlemmer:

Gjenvalg styremedlem Kjell Morken, 2  år, vedtatt

Gjenvalg styremedlem J ohn Bråthen, 2 år, vedtatt

Nytt styremedlem Kjell Eilertsen, 2  år, vedtatt

Nytt styremedlem Anne Dobakk, 2  år, vedtatt



Sak 6:

Vedtak:

Sak 7:

Vedtak:

Som varamedlemmer velges:

Gjenvalg Linda Kristensen, 1. vara, 1 år, vedtatt

Gj envalg Gunn Moholt  — 2. vara, 1 år, vedtatt

Nytt varamedlem Kristian Fremstad, 3. vara, 1 år, vedtatt

Valgkomité:

Innstilling til valgkomite:

Stig Salemonsen  -  leder, 1  år, gjenvalgt

Vigdis Steigen  -  medlem, 1 år, gjenvalgt

Kjell Eilertsen  -  Nytt medlem oppnevnt av styret i ISBBL, 1 år.

Janne Hatlebrekke  -  varamedlem, 1 år, gjenvalgt

Hermann Meisler - varamedlem, 1 år, gjenvalgt

Elisabeth Tangen  -  varamedlem oppnevnt av styret i ISBBL, 1 år, nyvalgt

Valg av  revisor

Fauske Revisjon AS velges som revisor.

Godtgjøring til styret  valgkomite  og revisor

Følgende forslag til honorarer for 2019 ble vedtatt.

Styrets leder ordinært honorar kr. 30.000,-

+  møtegodtgjørelse kr. 1.000; pr. møte, vedtatt.

Øvrige medlemmer kr. 1.000,— pr. møte, vedtatt.



Valgkomitéens leder ordinært honorar kr. 1.000,-

+  kr. 1.000,- pr. møte, enstemmig vedtatt.

Øvrige medlemmer kr. 1.000; pr. møte, vedtatt.

Revisors honorar settes til kr. 68.867; +  m.v.a, vedtatt.

Deretter ble møtet avsluttet.

Møtet slutt kl. 19.30

%?Å. rår ;AC/ Wfifimt/ åå” Blaa” M&M

møteleder referent



Fra: Kjell Rune Siggerud <kjell.rune@isbbl.no> 
Sendt: onsdag 24. juni 2020 10.20 
Til: Postmottak 
Kopi: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: ISBBL - vedtektsendring 
Vedlegg: Protokoll ISBBL av 16.06.20.pdf; Vedtekter av 17.06.20.pdf 
 
Hei 
 
Til info: 
 
Indre Salten Boligbyggelag hadde generalforsamling den 16.06.20. og gjorde følgende vedtak om 
endring av vedtektene (sak 4). Se vedlagt protokoll og nye vedtekter. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Indre Salten Boligbyggelag 

Kjell Rune Siggerud 
Forvaltningskonsulent 
Tlf: 75 64 46 00 
E-post: kjell.rune@isbbl.no 
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NBBL 25.03.2004, sist endret 22.04.2004
Vedtekter for boligbyggelag:
- med delegertordning
- uten representantskap
- med kommunal oppnevning av styrerepresentant
- Vedtatt på Generalforsamlingen 27. april 2004.

Vedtekter for Indre Salten Boligbyggelag org nr. 959 507 104

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 03.12.90. Sist endret 16.06.20

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål

Indre Salten Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til
andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne.

I tillegg har boligbyggelaget til formål å:
- framforhandle fordeler på vegne av andelseierne.
- forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne.
- eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut.
- drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller

gjennom selskap med begrenset ansvar.
- foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital.
- drive eiendomsmegling.

1-2 Forretningskontor

Boligbyggelaget har forretningskontor i Fauske kommune.

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 500,-.

(2) Andelseierne har ikke personlig ansvar for boligbyggelagets forpliktelser.

(3) Boligbyggelaget skal alltid være åpent for nye andelseiere. Alle andeler gir like rettigheter og
plikter så framt ikke annet følger av loven. Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig.

(4) Styret kan nekte søkeren å bli andelseier når det foreligger saklig grunn til det. Avslår styret
en søknad om å bli andelseier, skal søkeren underrettes om grunnet til avslaget og at han kan
kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling.

(5) Med de unntak som følger av punkt 2-1 (6) kan hver andelseier bare eie en andel i
boligbyggelaget. Ved sameie i andel i tilknyttet borettslag må samtlige sameiere eie en andel
i boligbyggelaget.
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(6) Juridiske personer kan være andelseiere i boligbyggelaget. Juridiske personer må eie minst
like mange andeler i boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag.

(7) Andelseierne skal betale årskontingent. Årskontingenten fastsettes av generalforsamling til
kr. 150,-.

2-2 Overføring av andel
(1) En andel kan ikke overføres til andre uten boligbyggelagets samtykke.

(2) Samtykke kreves ikke når en andel er ervervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens
eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i
samme stilling som en livsarving, til søsken eller til noen i de to siste årene har hørt til samme
husstand som den tidligere eieren.

(3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller
skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i
husstandsfellesskapslovenes § 3.

(4) Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget kan andelen i
boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

(5) Ved eierskifte skal den nye andelseieren straks sende melding til boligbyggelaget, selv om
samtykke ikke er nødvendig.

(6) Hvilke rettigheter som følger andelen ved overføring, herunder ansiennitet, framgår av regler
fastsatt av boligbyggelagets generalforsamling og eventuelle utfyllende regler fastsatt av
styret.

2-3 Utmelding – utelukking
(1) En andelseier kan melde seg ut av boligbyggelaget. Dette gjelder ikke andelseier som har

bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Utmelding skal skje skriftlig.

(2) Styret kan vedta å utelukke en andelseier etter reglene i boligbyggelagslovens § 4-5.

(3) Andelseier som melder seg ut av boligbyggelaget eller blir utelukket, har ikke krav på å få
tilbake andelsbeløpet eller årskontingenten.

2-4 Tildeling av boliger
(1) Boligbyggelaget foretar tildeling av nye boliger på bakgrunn av de regler generalforsamlingen

har fastsatt om ansiennitet. Når boligbyggelaget peker ut medlem som skal gjøre forkjøpsrett
gjeldende til andel eller bolig eller på annen måte fordeler boliger, skjer dette på grunnlag av
den ansiennitet de andelseiere har som er interessert i vedkommende bolig. Styret kan vedta
at ansiennitetsreglene skal fravikes.

(2) Andelseier som bor i bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget, må ved overtakelse av ny
eller brukt bolig overlate sin tidligere bolig til den andelseieren vedkommende borettslag
eller boligbyggelag utpeker.

3. Styret og dets vedtak

3-1 Styret
(1) Boligbyggelaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 6 andre medlemmer med 3

varamedlemmer.
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(2) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges
for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(4) Dersom boligbyggelaget har mer enn 10 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett
styremedlem og en observatør med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. I lag
med mer enn 50 ansatte kan flertall av de ansatte kreve at opp til en tredjedel og minst to av
styremedlemmene med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte.

3-2 Styrets oppgaver
(1) Forvaltningen av boligbyggelaget hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig

organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og
boligbyggelagets virksomhet for øvrig og ellers utføre de oppgaver som følger av lov,
forskrifter, vedtekter, og generalforsamlingens vedtak.

3-3 Styrets vedtak
(1) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges

skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at
styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan
behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.
Årsregnskap og årsmelding skal behandles i møte.

(2) Styret kan treffe beslutning når mer enn en halvpart av medlemmene er til stede eller deltar i
saksbehandlingen. For at styret skal kunne treffe en beslutning, kreves det flertall blant de
fremmøtte, likevel slik at mer enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må stemme for
beslutningen.

3-4 Representasjon og fullmakt
(1) Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne firmaet.

4. Generalforsamlingen

4-1 Myndighet
(1) Den øverste myndigheten i boligbyggelaget utøves av generalforsamlingen.

4-2 Tidspunkt for generalforsamlingen
(1) Ordinær generalforsamling holdes hver år før 1 juli.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller
minst en tjuedel av andelseierne krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som
ønskes behandlet. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter
at kravet er framsatt.

4-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Generalforsamlingen innkalles av styret.

(2) Innkalling til generalforsamling skjer ved skriftlig innkalling til de delegerte. Innkallingen må
være kommet fram senest en uke før generalforsamlingen. I innkallingen skal de saker som
skal behandles være klart angitt.

(3) En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til
styret innen 1 april. Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til
styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.
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4-4 Delegerte
(1) Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte.

(2) De delegerte velges av og blant andelseierne etter følgende regler:
- Andelseierne i tilknyttede/frittstående borettslag velger på generalforsamling i borettslaget

en delegert med varamedlem for hver fylte 30 andelseiere, dog minst en delegert med
varamedlem.

- Øvrige andelseiere velger en delegert med varamedlem for hver fylte 50 andelseiere regnet
etter

tallet på andelseiere ved siste årsmøte. Boligbyggelagets styre innkaller disse andelseierne til
møte hvor valget av delegerte blir foretatt. Innkalling skjer ved kunngjøring i minst en avis
med et varsel på minst 1 uke.

Valg av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg.

4-5 Saker som skal behandles på generalforsamlingen
(1) Ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsmelding og årsregnskap.
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret.
- Valg av valgkomite som skal ha 3 medlemmer med like mange varamedlemmer hvorav styret

oppnevner ett medlem med varamedlem. Flertallet av komiteens valgte medlemmer og
varamedlemmer skal velges blant andelseierne som ikke er tildelt bolig gjennom
boligbyggelaget.

- Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.
- Eventuelt valg av revisor.
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

(2) Ekstraordinær generalforsamling
På ekstraordinær generalforsamling behandles de sakene som er nevnt i innkallingen.

4-6 Møteledelse og protokoll
(1) Generalforsamlingen velger møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for

generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen skal tas inn i protokollen sammen med
opplysninger om stemmetall. Liste over de som har møtt skal legges ved protokollen.

4-7 Stemmerett og avstemming
(1) Hver delegert har en stemme på generalforsamlingen. Med de unntak som følger av loven

eller vedtektene krever alle vedtak mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står
stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har
stemmerett. De delegerte kan ikke møte med fullmektig.

(2) Ved valg kan generalforsamling på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes
som valgt. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

5. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

5-1 Inhabilitet
(1) Ingen kan selv eller ved fullmektig, som fullmektig eller som delegert delta i en avstemning

på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor
boligbyggelaget, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom
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andelseieren, fullmektigen eller den delegerte har en vesentlig interesse i saken som kan
være stridene mot boligbyggelaget.

(2) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig
betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha
framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig
leder.

5-2 Taushetsplikt
(1) Tillitsvalgte, ansatte og daglig leder i boligbyggelaget har plikt til å bevare taushet overfor

uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten få vite om noens personlige
forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

5-3 Mindretallsvern
(1) Generalforsamlingen kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere

eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

(2) Styret og andre som etter boligbyggelagslovens §§ 6-27 til 6-29 representerer
boligbyggelaget, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en
urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

6. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

6-1 Vedtektsendringer
Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmer.

6-2 Forholdet til boligbyggelagsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om boligbyggelag av
06.06.2003 nr. 38.



$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Vdr dato:
t8.06.?020

ark
413 5.4

Jnr
20t646

Fauske kommune
RAdmannen
Postboks 93

8201 Fauske

Oversendelse av protokoller fra Fauske kontrollutvalg 8. juni 2020

Vedlagt oversendes
. Protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. iuni 2020

o Saksprotokoll lor l'olgende behandlede saker:
o Sak l6120: Rapport forvaltningsrevisjon: oflentlige anskaffelser. oversendes

kommunestvret (saksprotokoll og sakens dokumenter er oversendt
formannskapssekreter 9. j uni 2020)

o Sak l8/20: Arsregnskap Fauske kommune 2019 uttalelse fra kontrollutvalget,
oversendes kommunestvret (saksprotokoll er oversendt formannskapssekreter og
okonomisjef 9. juni 2020)

Inndyr, 18. .luni 2020

Sekreter for kontrollutialget



$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

VAr dato: Jnr ark
09.06.2020 20t605 4 i 3- 9.3

SAKSPROTOKOLL _ KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: LarsHansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 08.06.2020 16120

16/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Of'fentlige anskaffelser er fbrelagt kommunestyret i Fauske

og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil srrlig lrekke frem

Omforent forslae til vedtak:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er fbrelagt kommunestyret i Fauske

og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger, og hvor ordet

<bsr> skiftes ut med ordet <skal> i anbelaling 5-8.

l) Fauske kommune skal sorge for i skrive anskaffelsesprotokoll i henlold til
anskaffel sesforsk ri lten.

2) Fauske kommune skal sorge for A kunne dokumentere en beregning av anslitt
anskaffelsesverdi for alle sine anskaifelser i henhold til anskaffelsesforskriften.

3) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumenlere skatteattest for kontraktsinngAelse
i henhold til anskaffelsesforskriften.

4) Fauske kommune skal sorge for A kunne dokumentere egenerklrring og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.

5) Fauske kommune skal sorge for f, kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak fra
regelverket om offentlig anskaffelse.

6) Fauske kommune skal lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet.



7) Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig overstigelse
av anskaffelsesverdien ikke kjorer ny konkurranse.

8) Fauske kommune skal sorge fbr at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret) :

Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er fbrelagt kommunestyret i Fauske
og tas til etterretning.
Kommunestyret ber rAdmannen merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil srrlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger. og hvor ordet
<bsr> skiftes ut med ordet <skal> i anbef-aling 5-8.

I ) Fauske kommune skal sorge for i skrive anskafl'elsesprotokoll i henhold til
anskal fe I sesfo rsk ri fte n.

Fauske kommune skal sorge for A kunne dokumentere en beregning av anslitt
anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelseslbrskriften.

Fauske kommune skal sorge for i kunne dokumentere skatteattest lor kontraktsinngielse
i henhold til anskaffelsesforskrift en.

Fauske kommune skal sorge for i kunne dokumentere egenerklering og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.

Fauske kommune skal sorge for i kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak fra
regelverket om offentlig anskaffelse.

Fauske kommune skal lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet.

Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig overstigelse
av anskaffelsesverdien ikke kjorer ny konkurranse.

Fauske kommune skal sorge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.

Saksprotokoll sendt:
o l'auske kommunestvre

l.

2.

3.

2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

Sekretrr for kontrollutval get

Rett utskrift:



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54- 8ll8 Inndvr

Ver dato: Jnr ark
08.06.2020 20/603 413 7.4

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: LarsHansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 08.06.2020 18120

18/20 Arsregnskap Fauske kommune 2019 - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Kariann Ssrdahl og regnskapssjef Mariann Monsen motte fra administrasjonen for 5
redegjore og svare pi sporsm&I.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalsets uttalelse om Fauske kommunes arsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mote 8. juni 2020 behandlet Fauske kommunes irsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vlrft det avlagte irsregnskapet, revis.ionsberetningen date( 29. mai
2020, og rAdmannens Arsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og ridmamen supplert
kontrollutvalget med muntlig inlbrmasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget viser til at regnskapet er betydelig forsinket i lorhold til tidligere irs regnskap. og
minner om kommunelovens bestemmelser om frist for avleggelse av regnskap.

Kontrollutvalget viser til al Arsresultatet fbr resultatenhetene er s6.pass mye fbrverret fra
okonomimelding 21 2019 og frem til resultatet foreligger. Utvalget ser behov for en bedret og mer
realistisk skonomirapportering

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi at revisors beretning inneholder et forbehold
om budsjett. fordi investeringsbudsjettet ikke er regulert som ct ettdrig budsiett i henhold til
kommunelovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og noter
samt r6dmannens irsberetning, tilfiedsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk
av Fauske kommunes aktivitet i 2019.



Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2019 viser et merlorbruk med kr
46.369.618,79. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

Ut over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og
revisjonsberetningen av 29. mai 2020, har kontrollutvalget ikke merknader til Fauske kommunes
drsregnskap for 2019.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalqets uttalelse om Fauske kommunes irsregnskap for 20i9.

Kontrollutvalget har i mote 8. juni 2020 behandlet Fauske kommunes Arsregnskap for 2019.

Grunnlaget lor behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert 29. mai
2020, og ridmannens irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og rf,dmannen supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget viser til at regnskapet er betydelig forsinket i lorhold til tidligere irs regnskap. og
minner om kommunelovens bestemmelser om frist for avleggelse av regnskap.

Kontrollutvalget viser til at arsresultatet for resultatenletene er s6pass mye forverret fra
okonomimelding 21 2019 og frem til resultatet floreligger. Utvalget ser behov tbr en bedret og mer
reali stisk skonomirapportering

Kontrollutvalget gior kommunestyret oppmerksom pi at revisors beretning inneholder et forbehold
om budsjett, fordi investeringsbudsjettet ikke er regulert som et ettirig budsjett i henlold til
kommunelovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Srsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og noter
samt rAdmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes inlormasjonsbehov og gir et riktig innfykk
av Fauske kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet lor 2019 viser et merforbruk med kr
46.369.618,79. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

Ut over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og
revisjonsberetningen av 29. mai 2020, har kontrollutvalget ikke merknader til Fauske kommunes
irsregnskap for 2019.

Rett utskrifi:

Lars Hansen

Sekreter for



Fauske kommunestyre
Kopi til formannskapet

Saksprotokoll sendt:



Fra: Lars Hansen <lars@sekretariatet.no> 
Sendt: torsdag 18. juni 2020 22.36 
Til: Postmottak 
Kopi: Marlen Rendall Berg; Geir Mikkelsen 
Emne: Protokoller fra kontrollutvalget 8. juni 
Vedlegg: Oversendelse Fauske 18062020.pdf; Protokoll Fauske 08062020.pdf 
 
Hei! 
  
Vedlagt er protokoller fra kontrollutvalgets møte 8. juni. Beklager sen utsendelse! Vedtakene ble 
sendt 9. juni direkte til formannskapssekretær og økonomisjef. 
  
Hilsen Lars 
  
Med vennlig hilsen 
Lars Hansen 
Sekretariatsleder 
Salten kontrollutvalgservice 
www. Sekretariatet.no 
Tlf 470 37 452 
  



$ Salt., Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vir dato: Jnr ark
08.06.2020 20t602 4t3 5.4

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag, 8. juni 2020 kl. 09.00 - 12.15

Mstested: Kommunesfi'resalen,Fauske.

Saksnr.: 15120 -20120

Til stede:

Jom Stene. leder
Gisela Hansen (]ulstad. nestleder
Kristin Setsa

Gunnar Brithen
Richard Skagen

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
Ingen

Ovrigez
Okonomisjef Kariann Sordahl. og
Regnskapssjef Mariann Monsen. sak l8/20
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor B.iom Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars [{ansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t5t20 Godkienning av protokoll tia kontrollutvalgets msle I 8. mai 2020
l6/20 Rapport lirrvaltningsrevisjon: Offentlige anskallclser
17 t20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
18t20 Arsregnskap Fauske kommune 2019 - ,ttalefr" f'ra tontrollutrulg.t
t9t20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
20t20 Eventuelt

l5/20 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 18. mai 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. mai 2020 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. mai 2020 godkjennes.

l6120 Rapport forvaltningsrevisjon: Olfentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret)3
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskalfelser er forelagt kommunestyret i

Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem

Omforent forslae til vedtak:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaf'felser er forelagt kommunestyret i

Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil srrlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger. og hvor

ordet <bar> skiftes ut med ordet <skal> i anbefaling 5-8.

l) Fauske kommune skal sorge for 6 skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til
anskaffelsesforskrift en.

2) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere en beregning av anslAtt
anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskrilten.

3) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere skatteattest lbr
kontraktsinngAelse i henhold til anskaffelsesforskriften.



4) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere egenerklering og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaff'elsesforskriften.

5) Fauske kommune skal sorge for A kunne dokumentere en begrunnelse for alle
unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.

6) Fauske kommune skal lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og
samlet.

7) Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig
overstigelse av anskaffelsesverdien ikke kjorer ny konkurranse.

8) Fauske kommune skal sorge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret) :

I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i
Fauske og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger. og hvor

ordet <bsD skiftes ut med ordet <skal> i anbefaling 5-8.

I ) Irauske kommune skal sorge for i skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til
anskaffel sesforskrift en.

2) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere en beregning av anslitt
anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.

3 ) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere skatteattest for
kontraktsinngielse i henhold til anskaffelsesforskriften.

4) Fauske kommune skal sorge for A kunne dokumentere egenerklaering og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.

5) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere en begrunnelse for alle
unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.

6) Fauske kommune skal lagre dokunrentene for sine anskaflelser systematisk og
samlet-

7) Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig
overstigelse av anskaffelsesverdien ikke kjorer ny konkurranse.

8) Fauske kommune skal sorge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.



17 120 P lan fo r forvaltnin gsrevisjon 2020 -2023

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan lbr gjennonrforing av fbrvaltningsrevisjon
... ..........(velges i motet). Med forbehold om kommunestvret sitt vedtak i saken. behandler
utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i mote i juni 2020.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan fbr forvaltningsrevisjon 2020-
2023 med fblgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til i foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til i kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Omforent forslaq:
Behandlingen av planen utsettes til neste mote. Kontrollutvalget ber revisor legge frem
prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema Okonomistyring i samme mote.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Behandlingen av planen utsettes til neste mote. Kontrollutvalget ber revisor legge frem
prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema Okonomistyring i samme mote.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



l8/20 Arsregnskap Fauske kommune 2019 - uttalelse fra kontrollutvalget

okonomisjef Kariann Sordahl og regnskapssjef Mariann Monsen motte fra administrasjonen
for i redegjore og svare pd sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes Arsregnskap for 201 9.

Kontrollutvalget har i mote 8. juni 2020 behandlet F'auske kommunes arsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte Srsregnskapet, revisjonsberetningen datert
29. mai 2020, og ridmannens irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig infbrmasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget viser til at regnskapet er betydelig forsinket i tbrhold til tidligere &rs
regnskap, og minner om kommunelovens bestemmelser om frist for avleggelse av regnskap.

Kontrollutvalget viser til at ersresultatet for resultatenhetene er sipass mye lbrverret fra
okonomimelding 21 2019 og frem til resultatet foreligger. Utvalget ser behov for en bedret og
mer realistisk okonomirapportering

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi at revisors beretning inneholder et
forbehold om budsjett. fordi investeringsbudsjettet ikke er regulert som et efiarig budsjen i
henhold tit kommunelovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt rAdmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at ersregnskapet for 2019 viser et meriorbruk med kr
46.369.618,79. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av derte.

Ut over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget til kontrotlutvalget i
regnskapssaken og revisionsberetningen av 29. mai 2020. har kontrollutvalget ikke merknader
til Fauske kommunes Arsregnskap lor 2019.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestvret i Fauske:

Kontrollutvalgets utlalelse om Fauske kommunes Arsresnskap for 2019.

Konlrollutvalget har i mote 8. juni 2020 behandlet Fauske kommunes irsregnskap lbr 2019.



Grunnlaget for behandlingen har vart det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
29. mai 2020, og radmannens Srsberetning flor 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med munllig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalgel viser til at regnskapet er betydelig forsinket i forhold til tidligere irs
regnskap, og minner om kommunelovens bestemmelser om f'rist for avleggelse av regnskap.

Kontrollutvalget viser til at arsresultatet lor resultatenhetene er sApass mye forverret fra
okonomimelding 21 2019 og lrem til resultatet foreligger. Utvalget ser behov for en bedret og
mer real istisk okonomirapportering

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi at revisors beretning inneholder et
forbehold om buds.iett. fordi investeringsbudsiettet ikke er regulert som et etdrig budsjett i
henhold til kommunelovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning. tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2019 viser et merforbruk med kr
46.369.618,79. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

Ul over ovennevnte. og det som fremgir av saksfremleggel til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 29. ntai 2020. har kontrollutvalget ikke merknader
til Fauske kommunes irsregnskap for 201 9.

19/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Etterlevelseskontroll Pasientregnskap. Frist for gjennomforing av

kontrollen er utsatt til 15. september 2020. Revisor har fitt oppnevnt kontaktperson
hos kommunen for sine undersskelser. men det er ikke oppnidd kontakt med
vedkommende enda.

r Forvaltningsrevisjon: Oppfolgningsrevisjon Iris Salten IKS er ferdig, og btir klar til
behandling i neste mote.

Sekretariatet orienterte :

r Om styremote i Salten kontrollutvalgservice imorgen, og at det legges opp tit at
utredning av endret organisering kommer pi horing til kontrollutvalget hosten 2020.

20/20 Eventuelt

Gisela Hansen Gulstad tok opp at hun har fltt en henvendelse med sporsmil om
kontrollutvalget kan se pi hvem som initierte bruk av politiet i forbindclse med Minas-saken.
Utvalget finner ikke videre grunn til undersokelser i saken.



Fauske, O""f.)"_"rrH

Sekreter for kontrollutvalget

Det f'ren.rkom ikkc y ttcrligere saker til behandling.

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer. Fauske kommune v/ ordforer
og ridmann. Salten kommunerevisjon IKS



$ Satten Kontrollutvalgservice
Postboks 54. li 138 Innd\,r

Ver dato: Jnr ark
10.09.2020 20/895 413- 5.,1

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag, 10. september 2020 kl. 09.00 - I 1.20

Mstested: Moterom Finneidfjellet, Administrasjonsbygget, Fauske.
Saksnr.: 2l/20 - 31120

Til stede: Forfall:
Jom Stene, leder Kristin Sets6
Gisela Hansen Gulstad, nestleder Gunnar Braathen
Richard Skagen

Varamedlemmer:
Anne-lrene Jensen motte for Gunnar Braathen
Finn Utheim mstte lor Kristin Setsi

Avrige:.
@konomisjel Kariann Sordahl, sak 22/20
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen.
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

21t20
22t20 Redegjarelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomiske

situasjon
23t20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
24t20 Bestilling av forv'altningsrevisjon Okonomistyring
25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS -

Selvkost og Offentlige anskaffelser
26120 Reglement for Fauske kontrol lutvalg
27t20 Buds.iett for kontroll og tils),n 2021
28/20 Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten

kontrollutval gservice
29/20 Revisors vurdering av eger.! uavhengighet
30/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
3U20 Eventuelt

2l120 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mote 8. juni 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. juni 2020 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgels mote 8. juni 2020 godkjennes.

22120 RedegSorelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomiske situasjon

Okonomisjel' Kariann Ssrdahl motte tia administrasjonen for 6 redegjore og slare pi
sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at
kommunen styrer mot et akkumulert merlorbruk pA mer enn kr 100 mill ved utgangen av
2020. Utvalget er svert bekymret for situasjonen.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



2.

3.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer a1

kommunen styrer mot et akkumulert merforbruk pi mer enn kr 100 mill ved utgangen av
2020. Utvalget er svert bekymret for situasjonen.

23120 Plm for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

I . Okonomistyring

11.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til i fbreta endringer og
omprioriteringer i planene. samt til i kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Omforent forslae (innstillinq til kommunestvret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets fbrslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2023 med folgende prioriterte tema for lbrvaltningsrevisjon:

1. Okonomistyring
2. Sykefravrr
3. Eiendomsforvaltning
4. Oppfolgning av politiske vedtak
5. Administrativstruktur
6. Niv6 pi tjenesteyting

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



7. Gjennomforing av omstilling

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til a kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan fbr forvaltningsrevisjon 2020-
2023 med folgende prioriterte tema lor forvaltningsrevisjon:

I . Okonomistyring
2. Sykefraver
3. Eiendomsforvaltning
4. Oppfolgning av politiske vedtak
5. Administrativstruktur
6. Nivi p& tjenesteyting
7. Gjennomforing av omstilling

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til e foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til i kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omrfldene i planen.

24120 Bestilling av forvaltningsrevisjon Okonomistyring

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon om okonomisk styring slik det
er beskrevet i prosjektplan date( 2. september 2020.

lnnenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon om okonomisk styring slik det
er beskrevet i prosjektplan datert 2. september 2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens form6l gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.



Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapporterc til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

25120 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING lris Salten IKS - Selvkost og
OlTentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING lris Salren IKS Selvkost og

Offentlige anskallelser er fbrelagt kommunestyret i Fauske og tas til ettemetning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3. Kommunestyret sier seg tilfieds med at komnlunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor gratl
er fulgt opp av selskapet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kom munestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og

Offentlige anskaffelser er lorelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3. Kommunesqvret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor grad
er lulgt opp av selskapet.

26120 Reglement for Fauske kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Fauske kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.
men de endringer som lremkom i molel.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kontrollutvalg oversender lorslag til reglement fbr kontrollutvalg til kommunestyret.
men de endringer som fremkom i motet.



27120 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslis budsjettert til kr I 966 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevis jon. selskapskontroll Kr I 691 000
Sekreterbistand Kr 210 000
Kurs og opplaering. andre drifisutgifier Kr 65 000
Surn Kr I 966 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslis budsjettert til kr I 966 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontrol I Kr I 691 000
Sekreterbistand Kr 2 10 000
Kurs og opplering. andre drillsutgifter Kr 65 000
Sum Kr I 966 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
lormannskapet.

28120 Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgsenice

Forslag til vedtak:
I . Fauske kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten

kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap -
opptak av Rodoy kommune som n), deltager

2. Fauske kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefblleskap, jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektilt og
uavhengig sekretariat.

3. Fauske kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres f-ra et tidsavgrenset tjenestekjop til 5 bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontro[[utvalget mener det vil vaere en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i seketariatet. og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.



Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Fauske kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten

kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning tiI kommunalt oppgavefelleskap -
opptak av Rodoy kommune som ny dehager

2. Fauske kontrollutvalg sier seg tilfieds med styrets forslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap. jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et efl-ektivt og
uavhengig sekretariat.

3. Fauske kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til i bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vere en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

29120 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19.
august 2020 til ettenetning. Utvalget ber om i bli lopende oriente( om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19.
august 2020 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

30/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor oriente(e:
o Regnskapsrevisjon:

o Forenklet etterlevelseskontroll Pasientmidler. Frist for levering i er normalt 30.
juni hvert Ar, men for 2020 er dette utsatt til 15. september. Rapport oversendes
til seketariatet i neste uke.

o Godt i gang med interimrevisjon 2020.
o Forvaltningsrevisjon:

o Tilbake i full drift med alt personell, og klar til i ta tak i bestilt
forval tn i n gsrevisj on.



Seketariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken
. Sekretariatet delte ut kopi av avgjorelse i Klagenemnda for off'entlige anskaffelser,

datert 20. august 2020 vedrsrende kommunens anskaffelse av slamtommingstjenester.

31/20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer. Fauske kommune v/ ordforer
og r6dmann, Salten kommunerevisjon IKS

Fauske, den 10. september 2[20

Sekreter for kontrollutval get



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 lnndvr

Var dato:
IL09.1020

Jnr
20t906

ark
4t3 5.4

Fauske kommune
RAdmannen

Postboks 93
8201 Fauske

oversendelse av protokoller fra Fauske kontrollutvalg 10. september2020

Vedlagl oversendes
o Protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. september 2020

o Saksprotokoll for folgende behandlede saker:
o Sak 22120: Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomiske

situasjon, oversendes ridmannen.
o Sak 23120: Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, oversendes kommunestyret,

(Saksfremlegg, vedlegg og innstilling sendes i egen epost)
o Sak 25120: Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING lris Salten IKS Selvkost

og Offentlige anskaffelser. oversendes kommunestvret (Saksfremlegg. vedlegg og
innstilling sendes i egen epost)

o Sak 26120: Reglement for Fauske kontrollutvalg, oversendes kommunes8ret.
o Sak27l20: Budsjett for kontroll og tilsyn 2021. oversendes formannskapet.

Inndyr, ll. september 2020

(:- r^y'
larstlamen J'- -.-Sekreter lor kontrol lutVal get



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vflr dato:
r t.09.2020

Jnr
20/898

ark
4t3 6.1

SAKSPROTOKOLL _ KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: LarsHansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 10.09.2020 22t20

22120 Redegorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomiske situasjon

okonomisjef Kariann Ssrdahl motte fra administrasjonen for 6 redeglore og svare pi sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at kommunen
styrer mot et akkumulert merforbruk pa mer enn kr 100 mill ved utgangen av 2020. Utvalget er
svert bekymret for situasjonen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas tiI orientering. Kontrollutvalget registrerer at kommunen
styrer mot et akkumulert merforbruk pfr mer enn kr 100 mill ved utgangen av 2020. Utvalget er
svert bekymret for situasjonen.

Rett utskrift:

Dato: 1 l. september.2020



Saksprotokoll sendt:
Ridmannen

2



$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
r 1.09.2020 20t899 413 9. I

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: LarsHansen

- Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 10.09.2020 23120

23120 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
med folgende prioriterte tema for fowaltningsrevisjon:

1. Okonomistyring

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til A foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til A kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.



Omforent forslae (innstilling til kommunestvret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1 . Okonomistyring
2. Sykefravrr
3. Eiendomsforvaltning
4. Oppfolgning av politiske vedtak
5. Administrativ struktur
6. NivA pfl tjenesteyting
7. Gjennomforing av omstilling

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til A foreta endringer og
omprioriteringer i planene. samt til i kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag tit plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1 . Okonomistyring
2. Sykefraver
3. Eiendomsforvaltning
4. Oppfolgning av politiske vedtak
5. Administrativ struktur
6. Nivi pA tjenesteyting
7 . Gjennomforing av omstilling

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til a foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til A kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omrAdene i planen.

Rett utskrilt:

ll. september 2020

Sekret€r for kontrollutvalget



Saksprotokoll sendt:
Fauske kommune- kommunestvret



$ Srtt., Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

V0r d&to: Jnr ark
I f .09.2020 20t901 413 9.3

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: LarsHansen

- Saksgang

Kontrollutvalget iFauske 10.09.2020 25120

25120 Rapport forvaltningsrevisjon: oPPFOLGING Iris Salten IKS - Selvkost og offentlige
anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige

anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04i l9 i stor grad er

fulgt opp av selskaPet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Fowaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og Oflentlige

anskaffelser er fbrelagt kommunestyret i Fauske og tas til ettenetning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3. Kommunestyret sier seg tillreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor grad er

fulgt opp av selskapet.



Rett utskrift:

Saksprotokoll sendt:

Fauske kommunestyre

Dato: 11. september 2020

Sekreter for kontrol I utvalget



$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

V{r dato:
I r.09.2020

ark

'll3 1.3

Jnr
20/902

SAKSPROTOKOLL _ KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: LarsHansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 10.09.2020 26t20

26120 Reglement for Fauske kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Fauske kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret, men de
endringer som fremkom i mstet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret. men de
endringer som fremkom i mstet.

Rett utskrift:

Saksprotokoll sendt:

Fauske kommunestyre

Dato: 1 1. september 2020

Sekretrr for kontrollutvalget



$ Srlt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
l | .09.2020 201903 4 t3_ 1.6

SAKSPROTOKOLL _ KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: LarslJansen

- Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 10.09.2020 27120

27120 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslAs budsjettert til kr I 966 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisi on, selskapskontrol I Kr I 691 000
Sekretrrbistand Kr 2l 0 000
Kurs og opplrring. andre driftsutgifter Kr 65 000
Sum Kr I 966 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslAs budsjettert til kr I 966 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontrol I Kr l 691 000
Sekreterbistand Kr 210 000
Kurs og opplering. andre driftsutgilter Kr 65 000
Sum Kr I 966 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revis.jonsarbeidet oversendes
formannskapet.



Dato: I 1. september 2020

ars Hansen

Seketer for kontrollutval get

Rett utskrift:

Saksprotokoll sendt:
Fauske kommune. formannskapet



Fra: Lars Hansen <lars@sekretariatet.no> 
Sendt: fredag 11. september 2020 13:03 
Til: Postmottak 
Kopi: Geir Mikkelsen; Ordfører Fauske; Berit Vestvann Johnsen; Jørn Stene 

Fauske 
Emne: Fauske kontrollutvalg: Protokoller fra utvalgets møte 10. september 2020 
Vedlegg: Protokoll Fauske 10092020.pdf; Oversendelse Fauske 11092020.pdf 
 
Hei! 
 
Vedlagt oversendes protokoller fra kontrollutvalgets møte 10. september 2020. 
 
Hilsen Lars 
 
Med vennlig hilsen 
Lars Hansen 
Sekretariatsleder 
Salten kontrollutvalgservice 
www. Sekretariatet.no 
Tlf 470 37 452 
 



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 5,1. 8 138 Inndyr

Ver dato:
24.06.2020

Jnr ark
20t655 0tt.I

Eierkommunene
Salten kontrollutval gservice

Oversendelse av irsmelding 2019 og protokoll fra styremote 9. juni 2020

Vedlagt oversendes
. Arsmelding 2019 Salten kontrollutvalgsen ice.
o Protokoll fra styremote Salten kontrollutvalgservice 9. juni 2020

Sekretariatsleder



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2019   



Årsmelding 2019 
 
Innledning 
Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i medhold av 
kommunelovens § 27. Formålet er å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i 
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
Virksomheten startet opp 1. august 2005. 
 
Virksomheten rapporterer i samsvar med krav til gjeldende krav til årsberetning, jfr. forskrift 
om årsregnskap og årsberetning. 
 
 
Styre 
Styret består av 1 representant fra hver kommune, valgt av kommunestyret i den respektive 
kommune blant kontrollutvalgets medlemmer. Styret har hatt følgende sammensetning i 2019: 
 
Kommune  Representant    Funksjon         | 
Beiarn   Marit Trones    Styremedlem 
Bodø   Espen Rokkan    Styremedlem 
Fauske   Gry Janne Rugås   Styrets nestleder 
Gildeskål  Tore Laugsand   Styremedlem 
Hamarøy  Ingvald Sørensen   Styremedlem 
Meløy   Bjørn Sleipnes   Styremedlem 
Saltdal   Stig Morten Sletteng   Styremedlem 
Steigen  John Ringstad    Medlem arbeidsutvalg 
Sørfold  Gisle Hansen    Styreleder 
 
Ved utgangen av 2019 ble det sendt innkalling til konstituerende møte 7. januar 2020. 
 
Verv i virksomheten godtgjøres som følger i 2019: Styreleder kr 14 000, Nestleder og medlem 
av arbeidsutvalg kr 7 000, Øvrige styremedlemmer kr 1 400 per år. Møtegodtgjørelse kr 1 400 
per møte. Styret skal i henhold til vedtektene foreta en gjennomgang av godtgjørelser for verv 
en gang i hver valgperiode. Denne vurderingen ble sist gjennomført i styrets møte i juni 2018. 
Nye satser for verv er vedtatt med virkning fra og med 1.1.2019.   
 
 
Styrets aktivitet 
Styret har hatt to møter i 2019. I møte 7. mars 2019 behandlet styret saken «Utredning av 
Nordland fylkeskommunes tilslutning til Salten kontrollutvalgservice: Status og veien videre» 
I styremøte 11. juni behandlet styret årsregnskap og årsmelding for 2018, budsjett for 2020 og 
økonomiplan for 2020-2023. I samme møte behandlet styret en henvendelse fra Nordland 
fylkeskommune om omdanning av Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt 
oppgavefelleskap, ved fylkeskommunens planlagte inntreden i Salten kontrollutvalgservice. 
Utredning/ dialog med fylkeskommunen førte ikke frem til tilslutning til sekretariatet. 
 
Ansatte 
Lars Hansen har besatt en 100 % stilling som sekretariatsleder i 2019. Lønn for 
sekretariatsleder utgjør kr 825 000 per år. Det er inngått en samarbeidsavtale med Nordland 



fylkeskommunes sekretariat, for utveksling av tjenester ved korttidsfravær i de to 
sekretariatene, men avtalen var ikke benyttet i 2019.  
 
 
 
 
 
Kontorlokaler / arbeidsmiljø  
Kontorsted for sekretariatet er i leide lokaler i kontorbygg på Inndyr.  
 
Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt, og det er et godt samarbeid mellom sekretariat og 
kontrollutvalg. Det foreligger ingen kjente trusler mot arbeidsmiljøet.  
Sykefraværet i virksomheten var 0,0 % i 2019, hvilket er en nedgang fra 0,4 % i 2018. 

 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. 
 
 
Aktivitet 
I 2019 ble det gjennomført 38 møter i kontrollutvalg i Salten-kommunene. For 2018 var 
tilsvarende tall 32. Fordelingen mellom kommunene var som følger i 2019:  
 
Kommune  Antall  

møter 
 
Beiarn   1 
Bodø   7 
Fauske   5 
Gildeskål  5 
Hamarøy  3 
Meløy   5 
Saltdal   4 
Steigen   4 
Sørfold   4 
 
 
Ut over aktivitet i deltagerkommunene, er det etter avtale levert tjenester til Rødøy 
kontrollutvalg som har hatt 4 møter i 2019. 2019 er andre år av en 2-årig avtale om leveranse 
av tjeneste til Rødøy kommunes kontrollutvalg. Rødøy har opsjon på forlengelse av avtalen 
med 1 + 1 år. Inntekt fra dette tjenestesalget utgjorde cirka kr 73 000 i 2019. 
 
 
Tiltak for utvikling og økt kompetanse 
Det ble gjennomført folkevalgtopplæring for kontrollutvalg høsten 2019. Opplæringen ble 
gjennomført på Scandic Fauske hotell 25. – 26. november 2019, med god deltagelse fra de 
nyvalgte medlemmene av kommunenes kontrollutvalg. 
  
Sekretariatet er medlem av Norges kommunerevisorforbund. De bidrar med råd og 
veiledning, i tillegg til arenaer for utvikling av nettverk og kompetanse. Daglig leder og 
styreleder har deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse. 
 



Regnskap 
Samlede utgifter utgjør kr 1 510 288. (2018: kr 1 444 304, 2017: 1 287 901, 2016: kr 1 209 676). 
Opprinnelig budsjett vedtatt i mai 2018 var kr 1 535 000. (2018: kr 1 440 000, 2017: kr 
1 365 000, 2016: kr 1 313 000).  
 
Samlede inntekter utgjør kr 1 319 802 (2018: kr 1 321 940, 2017: kr 1 140 174, 2016: kr 
1 154 304) og består i all hovedsak av refusjoner fra de deltagende kommunene utenom 
vertskommunens andel som tilsvarer differansen mellom utgifter og inntekter.  
 
Vertskommunens andel for 2019 er høyere enn vedtektsfestet fordeling av utgifter, og dette 
reguleres ved beregning av fordeling for 2020.   
 
Oversikt over fordeling av utgifter er sendt deltagerkommunene. Utgiftsfordelingen 
kommunene imellom er gjennomført i henhold til vedtektenes bestemmelser om dette.   
 
 
 
 
 
Likestilling  
Styret har i 2019 bestått av 2 kvinne og 7 menn (22 % hhv 78%) 
 
Arbeidsutvalget har bestått av 1 kvinne og 2 menn (33 % hhv 67 %) 
 
Styrets leder er mann, styrets nestleder er kvinne (50 % hhv 50 %) 
 
Virksomhetens eneste ansatte er mann (100 %) 
  
Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt tiltak for å fremme likestilling etter formålet i 
diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  
 
 
Bodø, 9. juni 2020 
  
 
 
Espen Rokkan (s) 
Styrets leder 
Salten kontrollutvalgsservice 



$ Srtt.n Kontrollutva lgservice
Postboks 54. 8138 lnndyr

VAr dato: Jnr ark
09.06.2020 20i604 0t2.t

MOTEPROTOKOLL
STYREMOTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE

Mstedato: Tirsdag 9. juni 2020 kl. 12.00 - 13.00

Mstested: Teams

Til stede: Forfall:
Espen Rokkan, Bods Terje J. Solhaug, Beiam
Jom Stene, Fauske Wenche Skarheim Saltdat
Gunnar Skjellvik. GildeskAl
Fred-Eddy Dahlberg. Hamarerl-

Hans Ove H. Hagen, Meloy
Thomas J. Danielsen. Steigen
Jannike Moen. Ssrfold

Varamedlemmer:
Varamedlem Saltdal kunne ikke mote.

Observator:
Paal Robert Haagensen, Saltdal

Ovrige:
Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til nrotet hle godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

1120 Regnskap og irsmelding 201 9

5/2{) Innspill til styret: Behov fbr styrket bevilgning til utredninser etc
6/20 Budsjett 2021 - @konomiplan 2021-2024
7t20 Omdanning av Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt

oppgavefelleskap KO - Horingstbrslag til kontrollutvalgene
8/20 Eventueh

04/20 Regnskap og irsmelding 2019

Forslag til vedtak:
Regnskap 2019 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Arsmelding 2019 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Vertskommunens forhoyede andel av utgiftene for 2019 korrigeres ved beregning av
fordeling for 2020.

Regnskap og arsmelding oversendes eierkornmunene til orientering.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Regnskap 2019 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Arsmelding 2019 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Vertskommunens forhoyede andel av utgiftene for 2019 korrigeres ved beregning av
fordeling for 2020.

Regnskap og arsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

05/20 Innspill til styret: Behov for styrket bevilgning til utredninger etc

Forslag til vedtak
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslag:
Styret ser behov fbr 6 styrke virksomhetens ressurser i forhold til samordning og koordinering
innenfor kontroll og tilsvn. Det innarbeides derlor styrking av tjenestekjop med kr 200 000 i
budsiett for 2021.

Votering:
Omtbrent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Styret ser behov for i styrke virksomhetens ressurser i lorhold til samordning og koordinering
innenlor kontroll og tilsyn. Det innarbeides derfor styrking av tjenestekjop med kr 200 000 i
budsjett for 2021 .

06/20 Budsjett 2021 - 0konomiplan 2021-2024

Porslag til vedtak:
Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette folgende budsjett for 2021. Totale utgifter for
2021 budsjetteres til kr I 596 000 og totale inntekter til kr I 596 000. De totale utgiftene finansieres
gjennom tilskudd fra de deltakende kommunet. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs
pi I stilling.

Styret stiller seg positiv til at Salten kontrollutvalgservice gjeninnmeldes i Forum for kontroll og
tilsyn.

Styret vedtar videre en okonomiplan for perioden 2021-2024 med folgende totale utgifter og
inntekter:

Tekst 2021 2022 2023 2021
Totalutgifi l 596 000 I 660 000 1 726 000 I 795 000
Totalinntekt 1 596 000 l 660 000 t 726 000 1 795 000
Deflator 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Omlorent forslag til vedtak:
Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette folgende budsjett for 2021. Totale utgifter for
2021 budsjetteres til kr I 796 000 og totale inntekter til kr 1796 000. Sett i lorhold til vedtatt
okonomiplan er dette en okning pi kr 200 000 for det nevnte budsjettiret. Styret ser behov for 6
styrke virksomhetens ressurser i forhold til samordning og koordinering innenfor kontroll og tilsyn.
De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet
lagt til grunn en personalressurs pA I stitling.

Styret stiller seg positiv til at Salten kontrollutvalgservice gjeninnmeldes i Forum for kontroll og
tilsyn.

Styret vedtar videre en okonomiplan for perioden 2021-2024 med folgende totale utgifter og
inntekter:

Tekst 2021 2022 2023 2024
'Iotalutgift 1 796 000 1 660 000 1 726 000 1 795 000
Totalinntekt l 796 000 I 660 000 1 726 000 I 795 000
Deflator 4,0% 4,0% 4.0% 4"0%



07/20 Omdanning av Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap KO -
Horingsforslag til kontrollutvalgene

Forslag til vedtak:
Utredningen godkjennes som styrets horingsutkast. med de endringer som kom frem i mstet.

Utredningen sendes pi horing til kontrollutvalgene med horingsfrist l. oktober 2020.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utredningen godkjennes som styrels horingsutkast. med de endringer som kom frem i motet.

Utredningen sendes pi horing til kontrollutvalgene med horingslrist l. oktober 2020.

08/20 Eventuelt

Utvalget tok opp sporsmelet om dato for neste mote, og besluttet at motet holdes 21. oktober 2020.
Motet gjennomfores som lysisk mote pi Fauske hotell med oppstart rundt lunsjtider.

Inndyr, 9. juni 202

Lars Hansen. relerent.

,+



Fra: Lars Hansen <lars@sekretariatet.no> 
Sendt: onsdag 24. juni 2020 14.54 
Til: Postmottak Beiarn (post@beiarn.kommune.no); Postmottak Bodø 

Kommune; Postmottak; Postmottak; Postmottak Hamarøy 
(postmottak@hamaroy.kommune.no); postmottak@meloy.kommune.no; 
Servicetorget Saltdal kommune; Steigen postmottak 
(postmottak@steigen.kommune.no); Sørfold postmottak 
(post@sorfold.kommune.no) 

Kopi: monika.sande@beiarn.kommune.no; 
ida.maria.pinnerod@bodo.kommune.no; Marlen Rendall Berg; 
ordforer@gildeskal.kommune.no; 
britt.kristoffersen@hamaroy.kommune.no; Sigurd Stormo 
(sigurd.stormo@meloy.kommune.no); rune.berg@saltdal.kommune.no; 
ordforer@steigen.kommune.no; ordforer@sorfold.kommune.no; 
espen@pbl.no 

Emne: Salten kontrollutvalgservice: Årsmelding 2019 - Styreprotokoll 9.6.2020 
Vedlegg: Oversendelse årsmelding styreprotokoll 24062020.pdf 
 
Hei! 
 
Vedlagt oversendes: 

 Årsmelding 2019 

 Protokoll fra styremøte 9. juni 2020         
 
Hilsen Lars 
 
Med vennlig hilsen 
Lars Hansen 
Sekretariatsleder 
Salten kontrollutvalgservice 
www. Sekretariatet.no 
Tlf 470 37 452 
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1.  Generelt  om  skatteoppkreverens virksomhet
Skatteoppkreverne skal  i  henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr.  1  utarbeide en årsrapport i

samsvar med retningslinjer  gitt  av Skattedirektoratet. I henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren

også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.

Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er

ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret  —  organisering, ressurser og kompetanse

Organisering
Skatteoppkreveren  i  Fauske kommune ligger under økonomiavdelingen som er en del av Rådmannens

stabb. Fauske kommune er vertskommune for ett interkommunalt samarbeidet om utføringen av
arbeidsgiverkontrollen. Øvrige deltager kommuner  i  2019 var Beiarn, Gildeskål, Røst, Saltdal og
Sørfold. Det er ansatt  2  arbeidsgiverkontrollører  i  100% ved skatteoppkreverkontoret.
Arbeidsgiveransvaret  Iigger  til Fauske kommune, skatteoppkreveren har det faglige ansvaret.

I  tillegg til arbeidsgiverkontrollørene består skatteoppkreverkontoret av skatteoppkreveren og en

konsulent.

Ressurser
For 2019 er det 4 årsverk som har vært benyttet til skatteoppkreverfunksjonen.

Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område

Årsverk  %-andel

- _. _ _ _  mi
' Skattere nska 0_.__7 __ %
_Innfordrin _ 0.9 __ %
_ Arbeidsgiv_erkgn_troll _ _ _ _ _2.1 _ %
_Admin_istra_tive_oppgaver  _ _ _ _ _ _ 0.3 _ %
_SUM 4,0  _ 100  %  _

Vurdering av  ressurssituasjon  og kompetanse
Ved ordinær drift skal det være tilstrekkelige ressurser til utføringen av oppgaver underlagt
skatteoppkreverfunksjonen. Det har imidlertid i2019 som  i  2018 vært ett år med flere

langtidssykefravær. En 100% sykemelding siden 01.01.19-31.12.19 og en 100% sykemelding siden
07.05.19-d.d. Sykefraværet har medført at arbeidsgiverkontrollen ikke har blitt gjennomført som
planlagt, en del av de tyngre innfordringstiitakene har ikke blitt iverksatt så tidlig som ønsket og
administrative oppgaver har blitt utsatt. Ressurssituasjonen har  i  2019 ikke vært avhjulpet med bruk av
vikarer eller med andre innleide ressurser.

Som følge av høyt sykefravær har det  i  liten grad vært rom for kursdeltagelse eller andre
kompetansehevendetiltak.

1.2 Internkontroll

lnternrutiner ajourføres fortløpende og det er utarbeidet nye rutiner der det har vist seg å være behov.

lnternrutiner for internkontroll har vært ett prioritertområde innenfor rutinearbeidet. Gjennomføring av
internkontroll har  i  2019 hatt høy prioritet.

1.3 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen  i  2019.

Årsrapport årldato:23.01.2020 Skatteoppkreveren  i  Fauske kommune
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2.  Skatteregnskapet
Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavieggeise,

behandling av  inn— og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2. 1 Avleggelse av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for 2019 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med

gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

2.2  Vurdering av  skatteinngangen

Det vedlagte årsregnskapet viser Skatteinngangen for regnskapsåret 2019.

Total skatte- og avgiftsinngang i  forhold til foregående regnskapsår

Den totale skatte og avgiftsinngangen for skatteoppkreveren i Fauske var i 2019 kr 1,141 milliarder kr,

en  økning på 101 millioner kr fra 2018, tilsvarende en  økning med 9,7%.

Økningen på 101 millioner kr siden 2018 skyldes  i  all hovedsak økte inntekter fra upersonlige

skatteytere på 70 millioner (42,39%). og fra personlige skatteytere med 31 millioner kr (3,97) Det har

vært en nedgang i  inntekter fra arbeidsgiveravgiften på 2.1 millioner kr (3,08%)

Kommunens  andel  av  skatteinngangen i  regnskapsåret

Kommunen sin andel av skatteinntektene  i  2019 utgjorde 266 millioner kroner, en  økning på 8,7

millioner kr tilsvarende 3,39%  økning fra 2018.

2.3 Margin

Ved hvert periodiske oppgjør  i  inntektsåret og de seks første månedene  i  året etter inntektsåret skal

skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som

margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2018 og 2019.

per 31.10.2019 ' per 31.12.2019
, .. _  (inntektsåret 2018) .  _  __(in_ntektséret 2019) _

innestående ma—rgin ___17 029 128 . 57 212 394
For myflsatt margin? *  17 024 186 _ ____ __

_Forlite avsattmargil * - ä _  __

Prosentsats 10 i , , 10

Kommentarer til marginavsetningen
Margin avsetningen for 2019 har vært tilstrekkelig. Størrelsen på marginavsetningen anses å være satt

til  riktig størrelse, Kommunestyret har ikke vedtatt endringer av marginavsetningen for 2020.

3.  Innfordring av krav
I  henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten  unødig opphold etter

forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal

skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på  tiltak  som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan

skje  hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner  blir  utvist den hensynsfullhet og varsomhet

som forholdene tillater.

Årsrapport år/dato:23.01.2020 Skatteoppkreveren  i  Fauske kommune
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3.1  Restanseutviklingen

Totale restanser og berostilte krav
Tabellen  viser  totale restanser  og berostilte  krav  for  2019  og 2018, samt  endring fra i  fjor  for restanse

og berostilte  krav.

Restanse Herav : Restanse Herav  '  Endring i Endring i
31.12.2019 berostilt 31.12.2018 berostilt restanse berostilt

'  restanse restanse  «  Reduksjon (—) restanse
% 31.12.2019 ' ,  31.12.2018  ;  økning (+) Reduksjon (-)

Økning (+)

Sum restanse pr. skatteart 17 88? 374 57 962 16 672 039 57 962 1 215 335 0

Arbeidsgiveravgift 259  346' 0 203 229 0 56 117 0

Artisi'skatt o' o o 0 o" o
Finnansskatt 0 0 0 0 D 0

Forsinkelsesrenter 2 569 330 0  2 651 184 O —81854 0

Forskuddsskatt [) 0 2  455 0 —2 456 0

Forskuddsskatt person 3  333 732 0  2 212 922 O 1  120 810 0

Forskuddstrekk 1 092 405 0 1 030 685 0 61 ?ZD 0

Gebyr 0 fl i] G D fl

Innforclringsinntekter 446 731 655 408 904 555  ' 3? 82? 0

Inntekt  av summarisk 0 0 0 0  I D 0
fellesoppgjør

Kildeskatt 0, O 0 U D. 0

Restskatt 445 108 O  964 707 0 —519 599 0

Restskatt person 8  640 753 57 307  8  449 438 57 307  ' 191315 0

Tvangsmulkt 1 099 969 0 748 514 0 351455 0

Sum restanse diverse krav 0 O G 0  I 0 0

Diverse krav 0 O 0 Cl D 0

Sum restanse per skatteart 17 887 374 57 962 16 672 039 57 962 1 215 335 0
inkl.  diverse krav

Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
Totale  restanse pr. 31.12.18 er 17,8 millioner kr, en øking med 1,2 millioner kr. Økingen  skyldes  i all
hovedsak  en økning i restanser på 1,1 millioner for  skattearten forskuddsskatt person.

Det er  ingen restanser  i 2019 som har blitt berostilt fra innfordringsprosessen.

Det  hari løpet  av 2019  vært avskrevet  3  restanser fordelt  på 1 skatteytere, som  totalt utgjorde  4765 kr.

Det har i  2019 blitt ettergitt 2  restanser, som  totalt utgjorde  7245 kr.

Restanser  eldre  år

Tabellen  viser  totale restanser eldre  år  o restansene å restskatt arson  for de  samme  årene.

Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart ”Restskatt  — person"

2017 2147500 1002776

2016 1417808 644795

2015 981688 631619

Årsrapport  år/dato:23.01.2020 Skatteoppkreveren i Fauske kommune
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2014 — 1988 8093090----------------------------------

Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2019: 1

Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2019: kr 1722

Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten Restanseliste — fore/da krav dato t.o.m. 31.12.2019.

3.2  Innfordringens  effektivitet

Skatteart Resultat per 31.12.2019 Resultatkrav per Differanse i forhold
31.12.2019 til krav +/—

Restskatt person 2017 94,98 96,80 —1,82

Arbeidsgiveravgift 2018 99,91 99,90 0,01

Forskuddstrekk 2018 99,94 99,90 0,04

Forskuddsskatt person 2018 97,20 98,80 —1,60

Restskatt 2017 100,00 99,00 1,00

Forskuddsskatt 2018 100,00 99,90 0,10

Vurdering av resultatet pr. 31.12.2019 per skatteart
Resultatkravene for «restskatt person 2017» og Forskuddsskatt person 2018» ble ikke nådd.

Vurdering av sammenheng mellom  aktivitet og resultat
Hovedårsaken til at resultatkravene for de aktuelle skatteartene ikke ble oppnådd er at det foreligger
store enkelt restanser som ikke har  latt  seg innfordre.

Omtale av spesielle  forhold
Viser her til pkt. 1.1

Restanser  i  konkursbo — forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift inntektsåret 2018

Forskuddstrekk 2018: kr 206986
Arbeidsgiveravgift 2018: kr 44606

4. Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Fauske kommune var i 2019 vertskommune for det interkommunale samarbeidet om gjennomføring av
arbeidsgiverkontrollen (SlRK). Øvrige deltager kommuner pr. 31.12.19 var: Beiarn, Gildeskål, Saltdal,
Sørfold og Røst.

Gjennomføringer av arbeidsgiverkontroller i henhold til den interkommunale samarbeidsavtalen utføres

av to arbeidsgiverkontrollører tilsatt ved Fauske skatteoppkreverkontor, skatteoppkreveren er

fagansvarlig og utfører oppgaver tillagt leder i arbeidsgiverkontrollprosessen

4.2  Planlagte  og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2019 var 43. Dette utgjør 5% av totalt  antall  opplysningspliktige i

kommunen.

Årsrapport år/dato:23.01.2020 Skatteoppkreveren  i  Fauske kommune
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Antall gjennomførte kontroller i 2019 var 19. Dette utgjør 2,2% av totalt antall opplysningspliktige i

kommunene.

Antall gjennomførte kontroller i 2018 var 45

4.3  Resultater  fra  kontrollene

Kommunenr: Kommunenavn:
r f,, __ __  _

 

1841 Fauske

Hvis skjema fyHes ut på vegnegflere kommJner som  f " "  "f ' *; ,  I
deltar  i  et interkommunalt kontrollsamarbeid, så  anfør  *— 1838 WJ  1839 “J  1840 I
her de øvrige kommuner som denar  (antall -, l .
opplysningspliktig og antall innlektsmottakere vi1være  '  1845 'J l; 1856 :.! '1
summen av de deltagende kommuner):

.Styringsparametre

;J
_:_l

_ _____  __ ..  ,

l
lAntall  og andel  kontrollerte  arbeidsgivere/opplysningspliktige

.Antall opplysningspliktige i kommunen

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært gjenstand

Se veiledningen  Side 6  for kontroll

f°r nærmere -Antall formalkontroller
Informasjon - Antall  avdekkingskontroller

-Antall undersøkelseskontroller

— Antall oppfølgingskontroller

Sum arbeidsgiverkontroller

Andel  kontrollerte  o  l snin  s  likti e

 

Avdekkin  skontoller  - .
andel meg "eff ved Antall avdekklngskontroller med treff (bel

ferdig rapport (hemp og Antall avdekkingskontroller

andre forhold, se

veiledningen s 9)

o  andre forhold)

iAndel  avdekkingskontroller  ned  treff
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Resultatkravet for antall arbeidsgiver kontroller  i  2019 ble ikke oppnådd, dette som følge av
Iangtidssykefravaer, jfr.  Pkt.  1.1.
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4.5  Samarbeid  med  andre  kontrollaktører

Skatteoppkreveren i Fauske har  i  løpet av 2019 ikke hatt formalisert samarbeid med skatteetaten mot

arbeidslivskriminalitet.

4.6  Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak

Det har  i  løpet av 2019 blitt gitt informasjon og veiledning til 6 nyetablerte virksomheter  i  Fauske
kommune. Informasjonen og veiledningen har blitt gitt ved arbeidsgiverkontrollørene sine lokaler. Det
har vært fokus på orientering om ansvar og plikter  etter  gjeldende regelverk samt råd og tips i forhold til
bruk av offentlige kanaler.

Stedldato: flaw“ ZKrO/ufloflo

%QÅ
Skatteoppkreverens signatur

Simiteoppkrevercn iFauske
Postboks  94

VedleäåOl FMJågäskapet for 2019
Vedlegg til årsregnskapet

Årsrapport år/dato:23.01.2020 Skatteoppkreveren i Fauske kommune
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Retningslinje for  skatteoppkrevers  årsrapport inkludert årsregnskap
Versjon: 3.0

Skatteetaten

6 Vedlegg til årsregnskapet
Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er

innbetalt i løpet av regnskapsåret.

Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen. folketrygden og staten
(skattekreditorene). etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene  i  årsregnskapet:

Likvider

Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.

Skyldig skattekreditorene

Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember. står som gjeld  i  balansen pr. 31.12.

Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar.

Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.

Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.

Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til

skattekreditorene på grunn av mangelfull informasjon fra den som innbetaler.

Innestående margin

Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret

skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som
margin. Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

Udisponert resultat

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

lnnbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring

Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift. finansskatt, forskuddstrekk fratrukket
marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere restskatt og

overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere' kildeskatt tvangsmulkt samt

renter og gebyrer.

Fordelt til skattekreditorene

Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i

henhold til gjeldende fordelingstall.

Krav som er  ufordelt

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet

Videresending plassering mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.



Arsregnskap for Fauske kommune for regnskapsåret  2019

Data:  24.01.2020  -  09:28

Utvalgskriterier: Kommunenr År  .  Hovedbokstype

1841 2019  _ K

.. Nivå 1 Valgt år ' Forrige år .

Likvider 76 771 301 72 306 020

iSkyIdig skattekreditorene -3 284 522' -987 466

Skyldig andre -a4 096' -51 197'

'Innestående margin -73 402 688 -71 267 361

'Udisponert resultat 4 4'

Sum' -1' 0

:Arbeidsgiveravgift —68 247 887 -70 417 558

iFinansskatt lønn ' -2 554' —4 070
iKiIdeskatt mv -  100% stat -11 553'. 0
iNaturressursskat‘t -15 332 941 -14 720 199

'Personlige skatteytere ' —819 395 447' —788 144 841

iTvangsmulkt —216 068' -420 757

iUpersonlige skatteytere —236 766 833 —166 284 676

Renter ' »1 034 353' 288 702

Innfordring ' 55 633' 235 786

Sum' -1 140 952 008 -1 040 045 017

'Fordelt til Folketrygden-arbeidsgiveravgift ' 68 247 887' 70 417 558

Fordelt til Folketrygden  — medlemsavgift 247 179 386' 240 903 435

Fordelt til Fylkeskommunen 57 248 072' 55 388 196

Fordelt til Staten ' 493 608 729' 407 507 309

Fordelt til kommunen 266 023 769' 257 307 759

;Videresending plassering mellom kommuner 8 644 165 8 520 761

Sum' 1 140 952 008' 1 040 045 018
Sum totalt —1

Årsregnskap —kommune —sammendrag Side  1 av 1
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%  Fylkesmannen  i  Nordland Vårdator Vårref

07.08.2020 2020/3067

Deres dato: Deres ref:

06.05.2020 20/6520

Fauske kommune Saksbehandler, innvalgstelefon

Postboks 93 Tor  Sande, 75 53 16 20

8201  Fauske

Klagebehandling -Inndragning av serveringsbevilling -  Minas Kafeteria  -

Fauske

Det vises til kommunens oversendelse av saken m/vedlegg.

Etter gjennomgang og vurdering av de foreliggende opplysninger har Fylkesmannen kommet

fram til at Ramazan Temur  ikke  lenger  oppfyller  vandelskravet  i  serveringsloven.

Kommunens vedtak om tilbakekall av serveringsbevillingen til Minas Kafeteria AS

opprettholdes derfor

Bakgrunn  for saken

Enhetsleder helse vedtok  04.03.20  etter delegert myndighet  å  tilbakekalle serveringsbevillingen til

Minas Kafeteria AS med umiddelbar virkning. Selskapet driver  Minas Spiseri iAmfisenteret  på

Fauske. Daglig leder og eier er Ramazan Temur. Hjemmel for tilbakekalling av bevillingen er

serveringsloven  §  19.

Om  grunnlaget  for  tilbakekallingen skriver kommunen  følgende:

«Kommunen har blitt kjent med at Temur er domfelt to ganger siden  2016, for forhold knyttet til serveringsstedet.

Temur er i Salten tingretts dom av 02.05.2016 domfelt for flere brudd på utlendingsloven § 108, etter  å  ha ansatt flere

utenlandske arbeidstakere som ikke hadde arbeidsti/late/se. / dom av  17.06.2019  er Temur igjen domfelt for  å  ha

ansatt utenlandsk arbeidstaker uten arbeidsti/late/se. isamme dom ble Temur  også  dømt for grov overtredelse av

bokføringsloven §  1 5  første ledd første punktum, jf. §  7  første ledd, samt straffeloven §§ 393 og 392.  Grunnlaget er

omfattende unnlatelse av daglige daterte nummererte summeringsstrimler (såkalte «z-rapporter» e.l.) og unnlatelse av

å  avstemme disse mot kassabeholdning. Forholdet ble ansett grovt ettersom det i betydeliggrad vanskeliggjør

etterprøving av kontantomsetning ogfaktisk kontaktbeholdning. Awik mellom bokført kassabeholdning og reell

kassabeholdning var per  31.12.2015  på over  470  000 kroner. Nærmere beskrivelse av forholdene er inntatti

dommene som er vedlagt saken».

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 75 53 15 00

fmno  ost Ikesmannenno Postboks  1405, Statens Hus www.  Ikesmannen.no/no

Sikker melding: 8002  Bodø Moloveien  10

www. lkesmannen.no/m  Idin Org.nr.  974 764 687
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Kommunen sier  blant  annet dette  i  sin vurdering av alvorligheten av de overtredelser som danner

grunnlaget for tilbakekall av serveringsbevillingen:

« .....

I denne saken har foretakets daglige leder og eneaksjonær gjort seg skyldig i gjentatte brudd på utlendingsloven, samt

grovt  brudd på bokføringsloven. Samtlige overtredelser er gjort i forbinde/se med driften av Minas Spiseri.

Overtredelsene må sies å ligge i kjerneområdet av vande/skravenes begrunnelse. Det er nettopp de ulovlige og

straffbare forhold ved drift av et serveringssteder som man søker  å unngå ved  å  stille  vande/skrav.  Det må videre
vektlegges  at  de straffbare forholdene  har  pågått  over  tid, og at  Temur  har  gjort seg skyldig i nye  lovbrudd  også  etter

domfellelsen i 2016.

Det vurderes ut fra dette at  kravet  til uk/ander/ig vandel  ikke er oppjj/lt, og at  serveringsbevi/iingen bør tilbakekalles.

Ramazan  Temur kan ikke inneha rolle som daglig leder og eneaksjonær i foretaket dersom bevillingen skal

opprettholdes. Temur kan heller ikke  ha  en rolle som innebærer  at  han  har  vesentlig innflytelse  over  virksomheten. I

dette ligger også  at  Temur ikke kan eie vesentlig del  av  virksomheten, eller motta vesentlig del av avkastingen, jf,

serverings/oven § 6».

Advokat  Øystein Hansen som representerer Minas  Kafeteria  AS påklaget  23.03.20  kommunens

vedtak  om tilbakekall av selskapets serveringsbevilling. I klagen redegjør han kort for bakgrunnen til

Temur  Ramazan  og dagens familiære situasjon for  ham,  før det foretas en gjennomgang av saken.

Klager anfører at  straffedommen mot Temur (dom av  17.06.19) bygger på uriktige  fakta  og mener

derfor  at  det kan påvises  at  tingretten  har  kommet  fram  til et uriktig resultat. Forvaltningen er

således ikke bundet av rettens avgjørelse i sin egen bevisvurdering. Han presiserer  at  forvaltningen

må  foreta  en selvstendig vurdering av  faktagrunnlaget.

Klager  viser til  at  straffedommen kun bygger på  brudd  på bokførings- og regnskapsreglene.

Ifølge ham  har  skattemyndighetene med utgangspunkt i bokettersynsrapport i  2016 lagt  til grunn  at

Minas  Kafeteria  AS  har hatt  en  svært  høy uregistrert omsetning. Basert på skjønn  har

skattemyndighetene endret inntekten og fastsatt  tilleggsskatt og tilleggsavgift. Skattesaken  vedrører

ikke straffesaken og skattemyndighetene  har  ikke politianmeldt selskapet eller innehaveren for dette

forholdet.

Klager anfører  dessuten  at  kommunen i tillegg til feilvurderingen av alvorlighetsgraden av  brudd  på

regnskapslovgivningen  har lagt  for stor vekt  på  fem kortvarige  brudd  på  utlendingsloven  § 108i

forhold  til det som skjedde i  2015, 2016  og 2018.

Klager hevder at  både  brudd  på  bokføringsloven og utlendingsloven ikke  har  preg av vinningsformål,

og viser til forarbeidene til serveringsloven om  at  formålet med loven først og fremst er  å  ramme

kriminalitet som er  satt  noe i system.

Klager  er av den oppfatning at  det i vandelsvurderingen, jf. serveringsloven  §  6, er  både  uriktig og

urimelig strengt  å  trekke inn selskapets tre eldre forgåelser mot utlendingslovens  §  108 flg. Det vises

her til  at  forarbeidene til loven gir anvisning på  at  det skal ses  bort fra  forgåelser som er eldre enn

fem år.

Etter klagers mening har  ikke administrasjonen i kommunen utredet saken tilstrekkelig. Det vises

her til utredningsplikten i forvaltningsloven  §  17.
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Klager konkluderer avslutningsvis slik:

«Kommunens vedtak er i strid med det ulovfestede forho/dsmessighetsprinsippet i forvaltningsretten. Fordi det

foreligger saksbehandlingsfeii knyttet til manglende opplysninger om virkningen av vedtaket i forhold til Ramazan

Temur, hans familie og ansatte i virksomheten er vedtaket ugyldig,  jf.  forvaltningsloven § 41».

Det vises til klagens innhold for øvrig.

Advokat Øystein Hansen ba  i brev  av  14.04.20  til  kommunen  om  oppsettende virkning slik  at

gjennomføringen av vedtaket ble  utsatt  inntil klagebehandlingen hos Fylkesmannen var avsluttet, jf.

forvaltningsloven  §  42.

Klagenemnda  i  kommunen som behandlet saken  i  møte  05.05.20  traff følgende vedtak:

«Fauske kommune endrer ikke sitt opprinnelige vedtak om inndragning av serveringsbevi/ling, og klagen oversendes

fylkesmannen for videre behandling, sammen med sakens øvrige dokumenter.

Fauske kommune gir ikke utsatt iverksettelse av vedtaket».

Advokat Øystein Hansen ba i brev av  06.05.20  til Fylkesmannen om oppsettende virkning.

Fylkesmannen  mottok  deretter to nye henvendelser fra klager, jf. brev datert henholdsvis  14.05.20

og 22.05.20.  Førstnevnte brev inneholder merknader til  opplysninger  om vandel og kommunens

saksbehandling. Det vises her blant annet til et brev av  27.04.20  til kommunen fra Politiet i Salten

v/Iensmann  Ronny Borge.  Brevet inneholder opplysninger om  forhold  som etter klagers syn kan ha

betydning i vandeisvurderingen. Brevet har vært ukjent for klager og det har derfor ikke vært mulig å

kommentere opplysningene før nå. Det  påstås  her brudd på kontradiksjonsprinsippet. Klager er av

den oppfatning at fordi opplysningene kom sent inn i saken, har de derfor ikke vært vurdert av

administrasjonen. Med henvisning til at Borge erklærte seg inhabii ved formannskapets behandling

av saken, mener klager at en politibetjent ved Fauske  lensmannskontor  som er medlem av helse- og

omsorgsutvalget derfor var inhabil ved utvalgets behandling av saken, jf. forvaltningsloven  § 6 tredje

ledd.  Det vises til at utvalget med tre mot to stemmer vedtok  å  opprettholde administrasjonens

vedtak  (innstilling).  Hensett til stemmegivningen, mener klager at inhabiliteten mest  sannsynlig har

vært egnet til  å  påvirke innholdet i avgjørelsen. På denne bakgrunn anser klager vedtaket som

ugyldig.

Brev av  22.05.20  omhandler nye opplysninger i forbindelse med politiets medieomtale av  saken.  Her

hevder klager at lensmann Borge  (som også  er varaordfører) gjennom  uttalelser, herunder i media,

har skapt inntrykk av  å  være forutinntatt på en slik måte at det vil gå ut over hans klients

rettsikkerhet i klagesaken. Han mener derfor at det foreligger et særegent  forhold  som er egnet til  å

svekke tilliten til hans upartiskhet i  rollen  som polititjenestemann da han gav uttalelser til Fauske

kommune om serveringssaken.

Kopi av ovennevnte to brev ses sendt  kommunen.  Det er ikke  mottatt  kommentarer til innholdet i

disse.

Når det gjelder  spørsmål  om  Ronny Borges  befatning med saken i kommunen, bekrefter ordfører i

e-post 15.05.20  med kopi hit, at saken ikke har vært behandlet i gruppemøte i  Høyre.  Ordfører
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opplyser videre  at  Borge  ikke  deltok under posisjonens behandling av saken  i  gruppemøte for

klagenemnd/formannskap 04.05.20.

Lovgrunnlag

Retten til  å  etablere serveringssted er avhengig av bevilling fra kommunen. Kommunen

plikter  å  gi serveringsbevilling dersom kravene  i  serveringsloven er  oppfylt,  jf.  § 3  som

viser til §§  4  til  6 samt  til  §  7. Oppfyllelse av vandelskravet  i serveringsloven § 6  er et

viktig kriterium  for  å få  innvilget serveringsbevilling.

Formålet med vandelskravet  i  serveringsloven er  å  ansvarliggjøre de som står bak driften av

et serveringssted, og på den måten bidra til  å  forebygge og avgrense kriminalitet  i  bransjen.

Serveringsloven  § 6  har  slik ordlyd:

«Bevi/lingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten,

må  ha  utvist uk/ander/ig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgifts/ovgivningen, regnskapslovgivningen,

og likestillings- og diskrimineringsloven.

Personer som nevnt i første punktum må heller ikke  ha  begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som
vil  være  uforenlig med drift av serveringssted.

Person som eier en vesent/ig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller som oppebærer en

vesentlig del  av  dens avkastning eller i kraft av sin stilling som leder eller har vesentlig innflytelse  på  den, vil alltid

anses  å ha  vesentlig innflytelse  på  virksomheten.

Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det

ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn fem år».

Det er etter bestemmelsen de reelle forholdene som skal legges til grunn når det tas stilling

til hvem som skal vandelsvurderes.

Serveringsloven  §  19 om tilbakekall av serveringsbevilling har slik ordlyd:

«Dersom lovens krav i §§ 4 til 6, jf. 7, ikke lenger er oppfy/t eller spesielle grunner i tilknytning til serveringsstedet eller

driften av dette gjør det utilrådelig at  serveringsstedet drives, kan kommunen tilbakekalle bevillingen etter  at  det er gitt

varsel med rimeligfrist til  å  rette opp forholdene.

l vurderingen av om serveringsbevi/ling bør tilbakekalles skal det blant annet legges vekt  på  overtredelsens art,

avgjørelsens grovhet, om det foreligger gjentakelser, om noen tilknyttet serveringsstedet, jf. § 6 første ledd, kan

klandres for overtredelsen og hva som er gjort for  å  rette opp forholdet».

Itillegg til forvaltningslovens saksbehandlingsbestemmelser, er det ovennevnte bestemmelser  i

serveringsloven som vil bli sentrale ved  vår  klagesaksbehandling.

Fylkesmannens vurdering

lkommentarene  til  serveringsloven  står det  at  loven, foruten  å  sikre serveringsnæringen, ansatte

og samfunnet klare og forutsigbare rammevilkår, skal bidra til  å  gi kommunene et mer brukelig og

praktiserbart verktøy for  å  kjempe mot kriminalitetsutviklingen  i  deler av bransjen samt

motvirke illojal konkurranse.

Retten til  å  etablere et serveringssted er derfor avhengig av tillatelse fra kommunen.

Serveringsloven er en såkalt  «ja-Iov»,  dvs.  at  det foreligger krav om  å få  bevilling dersom

lovens vilkår er oppfylt. Av  hensyn  til den  igangvaerende virksomhet, er det  generelle utgangspunktet

at det skal noe mer til for  å  tilbakekalle en serveringsbevilling enn for  å  nekte slik bevilling.
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Formålet med vandelskravet er å hindre at personer som har begått lovbrudd som viser at

vedkommende ikke er skikket til å drive serveringssted, får bevilling. En av forutsetningene for å

kunne tilbakekalle en serveringsbevilling, er at lovens krav i §§ 4 til 6, jf. § 7, ikke lenger er oppfylt.

Vandelskravet må være oppfylt  i  hele bevillingsperioden. § 6 i loven nevner eksplisitt brudd på

straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen og regnskapslovgivningen som grunnlag for

tilbakekall. Dette understreker at overholdelse av ovennevnte lover er særlig viktig i denne

sammenheng. Dette knytter seg til de mer forretningsmessige forholdende rundt

næringsvirksomhet. Relevante overtredelser er f. eks. brudd på ligningsloven, skattebetalingsloven,

regnskapsloven, bokføringsloven, aksjeloven, merverdiavgiftsloven, folketrygdloven, straffeloven,

alkoholloven, arbeidsmiljøloven, næringsmiddelloven og tolloven.

De personer som er omfattet av vandelsbestemmelsen må heller ikke ha brutt annen lovgivning på

en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted. Dette innebærer ikke at enhver

Iovovertredelse vil få betydning i vurderingen av om serveringsbevillingen skal tilbakekalles.

Denne begrensningen følger av serveringsloven § 19 annet ledd, jf. foran.

For at overtredelsen(e) skal ha betydning ved vandelsvurderingen, må den/disse være av en slik art

at den sier noe om f. eks. bevillingshaver eller styrers forhold til regler som er sentrale ved drift av

serveringssted.

Det er uttalt at formålet med loven først å fremst er å ramme kriminalitet som er satt noe i system,

og overtredelsene derfor bør ha noe dimensjon over seg. Dette er imidlertid ikke ment å frata

kommunen adgangen til å tilbakekalle en bevilling på bakgrunn av enkeltstående alvorlige brudd.

Det må tilføyes at ikke enhver straffbar overtredelse gir grunnlag for tilbakekall av bevilling.

Det kreves at lovbruddet er straffbart, dvs. at vedkommende må kunne idømmes straff for

lovovertredelsen(e). Elementer som vil være viktige i vurderingen av den enkelte overtredelsens vekt

i  vandelsvurderingen er blant annet overtredelsens art, overtredelsens grovhet, om det foreligger

gjentakelser, om noen tilknyttet serveringsstedet kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort

for å rette opp forholdet, jf. serveringsloven § 19 annet ledd. Oppramsingen er ikke ment å være

uttømmende og det er tilstrekkelig at bare et av hensynene tilsier at serveringsbevillingen

tilbakekalles.

Etter gjeldende rett er det krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt før et påstått lovbrudd kan

legges til grunn i vandelsvurderingen (etter serveringsloven). Dette betyr at det kreves en forholdsvis

høy grad av sannsynlighet for at vedkommende faktisk har gjort lovbruddet før dette kan tas med i

vandelsvurderingen. Det er kommunen som har ansvaret for å føre bevis for det faktiske grunnlaget

for tilbakekall av serveringsbevillingen.

Som «bevis» for de påberopte lovbrudd kan kommunen benytte dom, vedtatt forelegg eller

påtaleunnlatelse. Også politirapporter, vitneutsagn, kontrollrapporter fra f. eks. skatte- og

avgiftsmyndighetene kan etter omstendighetene også benyttes.

Det er til slutt opp til kommunens skjønn å avgjøre om lovbrudd som avdekkes er av en slik karakter

at serveringsbevillingen skal tilbakekalles. jf. ordet «kan» i serveringsloven  §  19.

Etter denne generelle gjennomgangen gårjeg over i vurderingen av kommunens vedtak. Først noen

ord om forhåndsvarselet før en gjennomgang av de påberopte fakta i saken.
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Som eier av Minas Kafeteria AS og daglig leder, er det Ramazan Temur som må oppfylle

vandelskravet. Om bakgrunnen for tilbakekall av serveringsbevillingen viser kommunen som nevnt

til at Temur er domfelt to ganger siden 2016. Fylkesmannen må ta stilling til gyldigheten av

kommunens vedtak basert på de foreliggende opplysninger, både de som er mottatt fra kommunen

og de opplysninger som klager senere har oversendt hit. Det vil også bli foretatt en gjennomgang og

kontroll av om kommunen har fulgt gjeldende saksbehandlingsregler ved sin behandling av saken.

Forhåndsvarsel

l saker om enkeltvedtak krever forvaltningsloven § 16 at  «part  som  ikke  a/lerede ved søknad  eller  på

annen måte har uttalt seg i  saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til  å  utta/e seg innen en

nærmere  angitt  frist».

Annet ledd i bestemmelsen angir hva forhåndsvarselet skal inneholde. Bestemmelsen er lite

konkret, men et varsel må som et minimum opplyse om hva saken går ut på og hvilket vedtak som

eventuelt kan bli truffet, herunder hjemmel for dette.

Formålet med forhåndsvarsel er partens rettsikkerhet herunder å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Ved å gi parten mulighet til å ivareta sine interesser og komme med innspill før vedtak treffes, økes

sannsynligheten for at enkeltvedtak blir fattet riktig grunnlag og får et riktig og rettferdig innhold.

Vedlagte dokumenter viser at politiet i brev av 28.08.18 til kommunen opplyste om forhold som etter

deres oppfatning gjorde at Temur ikke lenger oppfylte vandelskravet. På bakgrunn av denne

informasjonen ba kommunen i brev av 12.09.18 om et møte med Temur med sikte på en avklaring.

Det ble 29.09.18 innkalt til nytt møte samtidig som kommunen gav forhåndsvarsel om tilbakekall av

serveringsbevillingen. Nytt forhåndsvarsel om tilbakekall av serveringsbevillingen til Minas Kafeteria

AS ses sendt Temur 23.01.20. Det foreligger ingen opplysninger om hva kommunen foretok seg i

tidsrommet fra september 2018 frem til det nye forhåndsvarselet ble sendt.

Advokat Øystein Hansen tilskrev kommunen om (det siste) forhåndsvarselet 14.02.20 på vegne av

Temur. lbrevet opplyses det at skriftlige merknader vil bli oversendt kommunen innen 19.02.20.

Forhåndsvarselet ble besvart av Adv. Hansen i brev av 21.02.20 til kommunen. Her kommenteres de

angivelige lovbruddene og det argumenteres for hvorfor vilkårene for tilbakekall av

serveringsbevillingene i dette tilfellet ikke anses for oppfylt. En del materiale er vedlagt brevet, jf.

bilag1-7. Klager er av den oppfatning at kommunen her legger til grunn en for streng vurdering av

alvorligheten av de lovbruddene straffesakene dreier seg om. For øvrig vises det til innholdet i adv.

Hansens brev.

Ut fra de foreliggende opplysninger legger Fylkesmannen til grunn at kommunen har gitt Temur

tilstrekkelig informasjon om hva saken gjelder, og at hans innvendinger mot tilbakekall av

serveringsbevillingen var kjent for kommunen da vedtaket ble truffet.

Innholdet i tin rettsdommene

Temur ble ved tingrettens dom av 02.05.16 dømt for tre tilfeller av overtredelse av utlendingsloven §

108 tredje ledd bokstav a. De forhold han ble dømt for skjedde 16.06.15, 07.10.15 og 12-13/04.16.

Samtlige tilfeller gjaldt bruk av utlendingers arbeidskraft på Minas Spiseri. ingen av de fire personer

det her var snakk om, hadde eller kunne fremvise gyldig arbeidstillatelse. Alle overtredelser ligger

innenfor femårsfristen i serveringsloven § 6 annet ledd.
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len ny sak, jf. tingrettens dom av 17.06.19, ble Temur dømt for overtredelse av bokføringsloven § 15

første ledd, første punktum, jf. § 7 første ledd og straffeloven § 393, samt utlendingsloven § 108

tredje ledd bokstav a, jf.  §  79, bokstav b.

Ut fra de foreliggende opplysninger skjedde overtredelsen av bokføringsloven i tidsrommet fra

01.01.14 til 29.08.16. lforhold til tidspunktetfor kommunens vedtak, legges det derfor til grunn at de

forhold Temur er dømt for, dels er eldre enn eller innenfor femårsfristen i serveringsloven.

Når det gjelder overtredelsen av utlendingsloven § 108 bokstav a, jf. § 79 bokstav b, finner retten det

bevist at Temur i august 2018 og ved tidligere anledninger, forsettlig eller grovt uaktsomt, har gjort

bruk av en utlendings arbeidskraft på Minas Gatekjøkken (Minas Spiseri).

Bokføringsloven

§ 2 i bokføringsloven av 17. juli 1988 pålegger enhver som har regnskapsplikt etter regnskapsloven

bokføringsplikt. Det heter videre i § 2 annet ledd at enhver som har plikt til å levere næringsoppgave

etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, har bokføringsplikt for den

virksomhet som drives.

At forsettlig eller uaktsom overtredelse av bokføringsloven eller forskrift gitt i medhold av denne er

straffbart følger direkte av bokføringsloven § 15 første ledd. Det henvises her til straffeloven §§ 392

til 394. Straffeloven § 392 slår fast at «med bot ellerfengsel inntil  2  år straffes den som overtrer

bestemmelser om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, årsregnskap, årsberetning eller

regnskapsoppbevaring som er fastsatt  i  lov eller medhold av lov». Er overtredelsen grov økes

strafferammen til 6 år, jf. straffeloven § 393. Samtidig lister bestemmelsen opp flere momenter som

skal legges særlig vekt på i vurderingen av om overtredelsen skal anses som er grov eller ikke.

Tingretten har kommet fram til at Temur har gjort seg skyldig i grov overtredelse av bokføringsloven.

Utlendingsloven

Etter utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a straffes med bot eller fengsel inntil to år «den som

forsettlig eller grovt gjør bruk av utlendings arbeidskraft når Utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter

loven».

Fakta i saken

Kommunen har ved sin behandling av saken lagt til grunn dommene fra 2016 og 2019. Adv. Hansen

er som nevnt av den oppfatning at tingrettsdommen fra 2019 bygger på feil fakta og at retten derfor

har kommet frem til et uriktig resultat. Ut fra innholdet i klagen er det tingrettens faktavurdering i

spørsmålet om brudd på bokføringsloven klager her er kritisk til.

Selv om kommunen i sin vandelsvurdering kan benytte en dom som «bevis», er det riktig som klager

anfører, at kommunen ikke er bundet av rettens bevisvurdering og derfor må foreta en selvstendig

vurdering av faktagrunnlaget.

Begge tingrettsdommer er rettskraftige, og selv om det kan være delte meninger om domsresultatet,

vil det ikke være uriktig av kommunen å se hen til opplysninger i rettsboken i sin vandelsvurdering

av Temur. l spørsmålet om brudd på bokføringsloven bygger retten på opplysninger inntatt i
Skatteetatens rapport av 14.12.16 samt vitneforklaringer, jf. rettsboken.

Ifølge rapporten gjennomførte skatteetaten kontroll ved Minas Kafeteria AS i perioden oktober 2015

til august 2016. Virksomheten ble besøkt tre ganger i forbindelse med observasjon av omsetning og

registrering på kassaapparatet.
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På side 14  i  rapporten står følgende:

«Våre observasjonskontro/ler i mai  2016  har vist at det ikke er en fast kassabeholdning til veksel, se rapportens avsnitt

5.2.Daglig leder Ramazan har ingen rutiner for opptelling av kasse hverken før eller etter dagens slutt. På

dagsoppgjørene skriver han inn det beløp datasystemetfores/år, ut fra det som er slått inn på kassen. Det vil aldri

kunne avdekkes differansen Daglig leder tar ut kontanter fra kassen som ikke dokumenteres med bilag. På  grunn  av

slike mangelfulle rutiner vil det ikke kunne vites nøyaktig hvor mye innehaver tar ut fra kassen.

Det vites ikke om det er satt tilsvarende beløp i bank».

Skatteetatens kontroll har avdekket at ikke all omsetning ble registrert på kasseapparatet. Om dette

sier rapporten på side 20 og 21 blant annet følgende gjeldende for året  2015:

«Våre beregninger har vist at selskapet gjennomsnittlig har 30  %  kontantbetaling på de dagene vi har hatt observasjon

over all omsetning i kafeen. Skatteetaten velger  å  tro at dette tallet er representativt for selskapets kontantomsetning.

Vi velger likevel å foreslå et skjønn hvor vi legger oss på en kontantandel på 26 %, som er det laveste vi obsen/erte.

Skattekontoretforeslår  å  øke inntekt med en beregnet kontantandel, som ikke er slått inn på kassen. Siden kassen ikke

telles, og Temur har hatt for vane å ta med seg pengerfra kassen, legger skattekontoret til grunn at han har tatt med

seg hjem mer enn hva som er bokført på mellomregningskontoen».

Etter skattekontorets beregninger var et beløp på kr. 627.933,- inklusive merverdiavgift unndratt fra

kassaregistrering 0g således unndratt regnskap og beskatning. Selskapets inntekter for  2015  ble

derfor økt med kr.  512.830,-. Etterberegnet merverdiavgift  ble foreslått satt til kr.  115.103,-.

ifølge rapporten har skattekontoret også sett på fordeling av salg med middels sats (takeaway)

contra høy sats (spise inne  i  kafeen).

På side 23  i rapporten opplyses  følgende om dette når det gjelder året  2015:

«Skattekontorets observasjoner har vist at selskapet har registrert varesa/g på kassen med feil merverdiavgiftskode,

Selskapet har i følge våre observasjoner og skjønnsmessige beregninger en fordeling hvor 76 % er salg av maUdr/kke

som skal fortæres på stedet mens 24 % av omsetningen er takeaway. Selskapet har imidlertid innberettet 8, 15 % av

salgene som spise inne (25 % merverdiavgift) og hele  91,84  % som takeaway (15 % merverdiavgift) i  2014 (2015).  Dette

har ført til at selskapet har innberettet for lavt beløp til Skatteetaten i utgående merverdiavgift.

Skattekontoretfores/år å etterberegne utgående merverdiavgift basert på en skjønnsmessig fordelingsnøkkel.
Skattekontoret mener at 76 % av den totale omsetningen (kr 4.804.864) skulle vært registrert i kassen med 25 %

merverdiavgift».

Etter dette foreslo skattekontoret å etterberegne utgående merverdiavgift med til sammen kr.

224.614 (for året  2015).

Det må her bemerkes at Temur ikke er enig i  skatteetatens vedtak om forhøyet skatt og

merverdiavgift, og at dette spørsmålet ikke var endelig avgjort pr. februar  2020.

Fylkesmannen finner likevel ikke  grunn  til å betvile at Temurs handlemåte har resultert i at inntekter

fra salget i Minas Kafeteria er blitt unndratt fra beskatning. Dette innebærer også merverdiavgift av

salget. Videre har feilregistrering av merverdiavgiftskode i kassen resultert i ytterligere unndragelse

av merverdiavgift.
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Fylkesmannen har ellers merket seg at Temurs rutiner rundt «dagsoppgjør» ved flere anledninger er

blitt påpekt av revisor. Det er også slått fast av skattekontoret at dagsoppgjørsrutinen ikke

tilfredsstilte bokføringslovens krav. En tidligere revisor som var innkalt som vitne i rettsaken (2019)

opplyste at manglende utarbeidelse av z-rapporter og dagsoppgjørsskjema var et gjennomgående

problem ved Minas Kafeterias virksomhet frem til kundeforholdet ble bragt til opphør våren 2015.

Regnskapsfører som bisto selskapet fra mai 2015 forklarte  i  retten at tiltalte hadde manglende

rutiner knyttet til opptelling av kassabeholdning og at dette ikke ble rettet opp i, heller ikke etter

pålegg fra Skatt Nord.

Det må etter dette kunne slås fast at manglende rutiner som nevnt har pågått over en lengre

periode. Det er etter dette ingen tvil om at Temur har begått brudd på bokføringsloven. Dette har

gjort det vanskelig å kontrollere virksomheten, både i forhold til beregning av skattbar inntekt og

skyldig merverdiavgift.

Som nevnt har kommunen i sin vandelsvurdering også vist til at Temur siden 2016 er domfelt to

ganger for brudd på utlendingsloven. Adv. Hansen synes å erkjenne at det foreligger brudd på
utlendingsloven, men mener at kommunen har lagt for stor vekt på disse bruddene. Adv. Hansen er

uansett av den oppfatning at «feilene» ikke har gitt Minas Kafeteria AS eller Temur noen målbar

økonomisk fordel.

Skatteetaten har i sin rapport knyttet noen kommentarer til sine observasjoner når det gjelder bruk

av arbeidskraft. På kontrolldagen 07.10.15 ble det i tillegg til Temur registrert fire navngitte personer

på kjøkkenet. På de tre kontrolldagene i mai 2016 ble det observert flere personer som jobbet i

matlagingen eller serveringen.  I  følge A-melding var det kun to personer av disse som hadde fått

innberettet lønn.

Slik Fylkesmannen oppfatter Temur når det gjelder arbeid på kafeen, er noen av de som «jobber»

her utplassert av kommunen eller kompiser av ham som kommer innom og hjelper til.

Skatteetaten kommenterer forholdet slik på side 25 i rapporten:

«Ved å bruke gratis arbeidskraft iform av kompiser og asy/søkere uten arbeidstillatelse, og innvandrere på

introduksjonsstønad fra Fauske kommune undergraver Temur konkurransevilkår i nærings/ivet. Ved å bruke ulønnet

arbeidskraft kan han ta  lavere priser  enn konkurrenter og således tilegne seg større inntekter. Videre kan han selv ta

større  utbytte  fra virksomheten, bygge opp sin egen private formue».

Itingrettsdommen fra 2016 er det nøye beskrevet hvilke observasjoner politiet har gjort av flere

navngitte personer som angivelig arbeidet på kafeen. Retten fant det bevist at det forelå tre tilfeller

der utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a var overtrådt. Temur ble domfelt for disse tilfellene.

Isak fra 2019 ble Temur som kjent domfelt for et nytt tilfelle.

Habilitet

Fylkesmannen legger til grunn at lensmann Ronny Borge ikke har hatt befatning med

serveringssaken ved den kommunale behandlingen av denne. I brev av 27.04.20 til kommunen

opplyser Borge blant annet at det ble avdekket et nytt tilfelle av arbeid uten arbeidstillatelse da

politiet da politiet 17.01.20 var innom Minas Kafeteria. Adv Hansen har som nevnt kommentert dette

i brev hit av 14.05.20 og 22.05.20. Han er av den oppfatning at Borge, blant annet på grunn av

politiets uttalelse i media om bruk av utenlandsk arbeidskraft på kafeen, er inhabil, og at dette også

gjelder en politibetjent ved Fauske lensmannskontor som deltok ved behandlingen av saken i helse-

og omsorgsutvalget, jf. forvaltningsloven  §  6 tredje ledd.
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Det er bekreftet at habiliteten til politibetjenten ble vurdert av helse- og omsorgsutvalget. Han ble

her kjent habil til å delta under behandlingen av saken. Når det gjelder inhabilitet etter

forvaltningsloven § 6 tredje ledd, så må det bemerkes at betjenten ikke er underordnet Borge i

kommunal sammenheng. Habilitetsbestemmelsen gjelder «direkte underordnet tjenestemann isamme

forvaltningsorgan». Det er dette vi kaller «avledet inhabilitet».

Fylkesmannen har vært i telefonisk kontakt med politibetjenten om hans medvirkning i saken. Det

opplyses at deltakelsen under behandlingen i helse- og omsorgsutvalget har vært hans eneste

befatning med saken.

Det kan på bakgrunn av det som er opplyst konkluderes med at politibetjenten var habil til å delta

under helse- og omsorgsutvalgets behandling av bevillingssaken.

Når det gjelder innholdet i Borges brev av 27.04.20 til kommunen, viser Fylkesmannen til

serveringsloven § 11 om opplysnings- og meldeplikt. Bestemmelsen pålegger blant annet politiet

uten hinder av taushetsplikt å informere kommunen om forhold av betydning for

bevillingsspørsmålet. Fylkesmannen kan derfor ikke se at det medfører inhabilitet når lensmannen

utfører plikter politiet er pålagt etter lov. Det må i så fall foreligge andre omstendigheter. Adv.

Hansen nevner politiets medieomtale av saken, herunder at Borge offentlig omtaler opplysninger i

saken som kommunen har unntatt fra offentlighet. Kommunen har ikke kommentert påstandene og

Fylkesmannen viser dessuten til at Borge ikke har deltatt ved behandlingen av saken i kommunen.

Konklusjon

Ut fra det som er opplyst, er det ingen tvil om at det foreligger en rekke brudd på sentrale

lovbestemmelser som har betydning for vandelen til Ramazan Temur. Det er tilstrekkelig

dokumentert at det foreligger brudd på skatte- og avgiftslovgivningen og regnskapslovgivningen.

Det er på de rene at de etablerte rutinene ved dagsoppgjør ikke vil kunne avdekke restanser, dvs.

eventuelle restanser mellom kontantomsetning og faktisk kassabeholdning. Kontantuttak av kassen

dokumenteres ikke ved bilag. Derfor vil det heller ikke være mulig å etterprøve hvilke beløp som er

tatt ut av kassen og som er nedbetaling av selskapets gjeld til Temur. Fylkesmannen har merket seg

at revisjonen flere ganger har kommentert at rutinen rundt dagsoppgjør ikke er tilfredsstillende. På

tross av innvendingene har Temur videreført denne praksisen.

ltillegg til usikkerhet rundt selskapets omsetning, er det over tid benyttet feil merverdiavgiftskode i

kassen, jf. foran, og det således er innberettet og betalt for lav merverdiavgift til staten.

ltillegg til ovennevnte forhold, er Temur to ganger straffet for brudd på utlendingsloven § 108 tredje

ledd bokstav a, jf. foran. Slik Fylkesmannen vurderer det, er bruk av arbeidskraft uten

arbeidstillatelse på et serveringssted alvorlig av flere grunner. Et moment som også har betydning

her, er hensynet til like konkurransevilkår i bransjen.

Samlet sett er de lovbrudd som er avdekket av en slik karakter at det er grunnlag til å stille

spørsmåltegn ved om Temur er skikket til å drive et serveringssted. Det legges her vekt på at

lovbruddene har pågått over tid og at han flere ganger i denne tiden fikk informasjon som burde ført

til endringer slik at det ikke lenger forelå brudd på angjeldende lovgivning. Fylkesmannen mener

dessuten at bruk av arbeidskraft uten arbeidstillatelse på Minas Kafeteria/Spiseri gjør saken mer

alvorlig. Temur kunne om han ønsket det, enkelt fått avklart om angjeldende personer hadde

arbeidstillatelse.

Fylkesmannen er av den oppfatning at Temur kan klandres for de lovovertredelser som er avdekket.
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Som nevnt foran mener Adv. Hansen at det foreligger saksbehandlingsfeil knyttet til manglende

opplysninger om virkningen av vedtaket i forhold til Ramazan Temur, hans familie og ansatte i

virksomheten. Han anser derfor vedtaket som ugyldig. Tilbakekall av serveringsbevillingen er et

inngripende tiltak. Fylkesmannen er derfor enig med klager om at dette er et hensyn som må inngå i

vurderingen om tilbakekall av serveringsbeviliingen.

Vi mener at omfanget av lovbrudd gjør at hensynet til Temur og hans familie i dette tilfellet må

tillegges mindre vekt. Det vises dessuten til at kommunen i sin forberedende klagebehandling har

gitt uttrykk for at det vil være fullt mulig for Temur å få ny serveringsbevilling når forholdene i

bevillingsmessig sammenheng er foreldet.

Fylkesmannen har etter dette ikke avgjørende innvendinger mot det skjønn kommunen har utøvd i

nærværende sak. Det er derfor etter en helhetsvurdering av de foreliggende opplysninger i saken

ikke tilstrekkelig grunnlag for å sette til side kommunens vedtak.

Vedtak

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 04.03.20, jf. vedtak av 05.05.20, om tilbakekall av

serveringsbevillingen for Minas Kafeteria AS.

Klagen tas derfor ikke til følge.

Saken er behandlet av Fylkesmannen med hjemmel i serveringsloven § 27.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

Tor Sande (e.f.)

fung. kommunal— og beredskapsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommunal planstrategi 2020-2023 skal være et verktøy for å styre samfunnsutviklingen i 

kommunen, og innebærer en prioritering av planoppgaver for kommunestyreperioden. Plan- 

og bygningsloven § 10 og § 11 åpner opp for å kombinere arbeid med kommunal 

planstrategi med oppstart av revidering av kommuneplanen. Forslag til planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel slås dermed sammen med utarbeiding av kommunal 

planstrategi.  

 
Kommunal planstrategi 2020-2023 

Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-, som lyder slik;  

 

§ 10-1.Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 

drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 

planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige 

og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred 

medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 

kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 

Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 

arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 



 

 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 

del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 

 

I planstrategien skal de strategiske valgene drøftes, og det skal ikke vedtas konkrete mål 

eller strategier. I forbindelse med vurdering av planoppgavene for kommunestyreperioden, 

må det tas stilling til om kommunen har plankapasitet administrativt til å utføre oppgavene 

som vedtas i strategien.  

 

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

I Fauske kommunes kommunale planstrategi 2017-2020 ble det vedtatt å utarbeide ny 

kommuneplanens samfunnsdel i løpet av kommunestyreperioden. På grunn av 

kapasitetsmangel administrativt ble ikke dette gjennomført, og planoppstart starter nå. 

Kommuneplanens samfunnsdel ble sist utarbeidet i 2011, og gjennomgikk en mindre revisjon 

i 2015. Nye nasjonale og regionale føringer og økonomiske forutsetninger i kommunen, tilsier 

at det er behov for en revisjon av samfunnsplanen. Ved å slå sammen prosessene med 

kommunal planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel, sparer 

administrasjonen tid og ressurser.  

 

 
Figur: Kjennetegn ved kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen.  

 

Forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel legges fram for alle råd og utvalg. Det er Plan- og utviklingsutvalget som vedtar 

å legge dokumentene ut til høring og offentlig ettersyn, samt vurderer revidert forslag – før 

vedtak og fastsetting skjer i kommunestyret. De politiske råd og utvalg oppfordres til å 

komme med sine innspill skriftlig innen høringsfristen 21. oktober 2020.  

 
Framdriftsplan: Utarbeiding, høring og fastsetting av planprogram 

Hva? Når? Hvem? 



 

 

Saksframlegg med tilhørende 

dokumenter sendes for politisk 

behandling. 

19. – 25. august 

2020 

Politisk sak til Plan- og 

utviklingsutvalget. Utgående 

brev til resterende råd og 

utvalg.  

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram 

2. september 

2020 

Helse- og omsorgsutvalget 

 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram 

3. september 

2020 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram for politisk 

behandling 

8.september 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram (seks uker), innhenting av 

synspunkter og offentliggjøring av 

forslag til kommunal planstrategi (30 

dager) 

9. september – 

21. oktober 2020 

Alle råd og utvalg, statlige og 

regionale myndigheter, 

nabokommuner og 

allmennheten. 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram  

9. september 

2020 

Eldrerådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram   

10. september 

2020 

Kommunalt råd for personer 

med funksjonsnedsettelse 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram  

23. september 

2020 

Formannskapet 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram 

25. september 

2020 

Ungdomsrådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram 

1.oktober 2020 Kommunestyret 

Vurdering av merknader til 

planprogrammet  

21. oktober – 3. 

november 2020 

Administrativ prosjektgruppe 

og prosjektleder 

Levering av revidert planprogram for 

gjennomgang 

3. november 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Offentliggjøring av forslag til kommunal 

planstrategi 2020-2023 på kommunens 

hjemmesider 

10. november 

2020 

Prosjektleder 

Gjennomgang av revidert planprogram  17. november 

2020 

Plan- og utviklingsutvalget 

Fastsetting av planprogram og vedtak 

av kommunal planstrategi (Det må 

gjøres to ulike vedtak; vedtak av 

kommunal planstrategi og fastsetting av 

11. desember 

2020 

Kommunestyret 



 

 

planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel). 

 
 
Det vises til vedlagte dokument «Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel», og dets tilhørende vedlegg.  
 
Innspill til forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel sendes postmottak@fauske.kommune.no, innen 21. oktober 2020. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Geir Mikkelsen       Liss-Ane Simonsen 
Rådmann        Areal- og samfunnsplanlegger 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel .pdf  

Vedlegg 1 - planbehov vist i tabellformat  

Vedlegg 2 - innspill fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse  

Vedlegg 3 - innspill fra Eldrerådet  

Vedlegg 4 - innspill fra Norsk Friluftsliv  

Vedlegg 5 - innspill fra Salten Friluftsråd  

Vedlegg 6 - interne planer i organisasjonen  
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1. Planstrategien – kort fortalt  
Utarbeiding av kommunal planstrategi ble en lovpålagt oppgave i 2008, og skal utføres etter 
hver konstituering av nytt kommunestyre. Fauske kommune har utarbeidet to slike 
strategidokument tidligere. Den kommunale planstrategien skal beskrive behovet for planer i 
kommunestyreperioden, og er ment å være et verktøy for å styre samfunnsutviklingen i ønsket 
retning. Det skal drøftes og prioriteres planoppgaver på overordnet nivå for 
kommunestyreperioden, og synliggjøre de politiske prioriteringene for perioden. Planstrategien 
er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1, som lyder slik;  

 Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov 
i valgperioden.  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra 
statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred 
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 
deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 
arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 
del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  
 
I planstrategien skal de strategiske valgene drøftes, og det skal ikke vedtas konkrete mål eller 
strategier. I forbindelse med vurdering av planoppgavene for kommunestyreperioden, må det 
tas stilling til om kommunen har plankapasitet administrativt til å utføre oppgavene som vedtas 
i strategien.  

1.1 Planoppstart av ny samfunnsplan i forbindelse med 
kommunal planstrategi 
I Fauske kommunes kommunale planstrategi 2017-2020 ble det vedtatt å utarbeide ny 
kommuneplanens samfunnsdel i løpet av kommunestyreperioden. På grunn av 
kapasitetsmangel administrativt ble ikke dette gjennomført, og planoppstart for ny 
samfunnsplan påbegynnes derfor nå (dokumentets siste del – forslag til planprogram av 
kommuneplanens samfunnsdel). Prosessene slås sammen for å spare tid og ressurser. Det 
vises til plan- og bygningsloven § 10-1 og § 11 som åpner opp for at oppstart av arbeid med 
kommuneplanen kan være en del av kommunal planstrategi. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/id556722/
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Figur: Kjennetegn ved kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen.  

1.2 Plansystemet i kommunen  
Det kommunale plansystemet er bygd opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som 
er bestående av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Plansystemet 
revideres på bakgrunn av planstrategien. 

  

Figur: Framstilling av rulleringskravet til de ulike type planene i plansystemet.  

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Den skal brukes 
strategisk, og gi rammer for virksomhetens planer og tiltak. Kommuneplanens handlingsdel 
og økonomiplanen med årsbudsjett kobler oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel til 
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den økonomiske planleggingen. Fra kommuneplanen springer det ut kommunedelplaner 
(tematiske/samfunns- eller arealdelplaner) for spesifikke områder eller fag. Gjennom 
tematiske planer (fag/temaplaner) utvikles strategier og tiltak som grunnlag for prioritering i 
handlings- og økonomiplan.  

1.3 Begrepsavklaring 
Plan = Vi bruker begrepet plan når det er behov for politisk vedtak om å endre eller videreføre 
politikk (mål og strategier), eller vedta en ny kurs.  

Revidering = Planen revideres ved å se på hele eller deler av planen, oppdateres med ny 
kunnskap og det vurderes endring av satsingsområder og prioriteringer. 

Prolongering = Planen videreføres uten endringer. 

2. Prosjekter som påvirker planbehov og 
prioriteringer i planstrategien  

Aldersvennlige lokalsamfunn 
Fauske kommune ble i 2019 tatt opp i KS kommunesatsing Aldersvennlig lokalsamfunn. 
Gjennom nettverkdeltakelse får kommunen anledning til å medvirke til utvikling av et nasjonalt 
nettverk og modeller for aldersvennlige lokalsamfunn. Aldersvennlige lokalsamfunn handler om 
å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende 
befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal 
kunne delta i samfunnet. Nærmiljøer og lokalsamfunn må utvikles slik at de legger til rette for 
aktivitet og deltakelse for alle, og der det føles trygt å bli eldre.  Det er etablert både en 
prosjektgruppe og en styringsgruppe som består av administrasjonen, politiske representanter 
og frivillighetssentralen. Et fokus på aldersvennlige lokalsamfunn, vil i større grad bringes inn i 
framtidig planarbeid. Dette forventes også av regjeringen (ref. Nasjonale forventninger 2019-
2023 og Meld. St. 2017-2018 Leve hele livet).  

Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging 
Kommunen er deltaker i samarbeidsprosjektet Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal 
planlegging, sammen med kommunene Vefsn, Vågan og Sortland, samt Fylkesmannen i 
Nordland og Husbanken. Prosjektperioden varer ut 2021, og målsetningene for arbeidet er 
som følger:  

1) Å arbeide frem egnet kunnskapsgrunnlag på boligområdet og det boligsosiale området. 
2) Arbeide for at boligsosiale hensyn integreres i kommunens planverk. 
3) Gjennom helhetlig tilnærming iverksette tiltak i tråd med målsettingene i den nasjonale 

strategien «Bolig for velferd». 
4) Utarbeide temaplan. 

I kommunestyrevedtak av 22.03.18 vedtok daværende kommunestyre at kommunen skal 
utarbeide en boligpolitisk plan, som integrer Fauskes allerede boligsosiale plan. Gjennom 
prosjektet vil kunnskapsgrunnlaget for den boligsosiale planen fornyes og innlemmes i 
boligpolitisk plan. Enhet plan og utvikling innehar prosjektlederstillingen, men omtrent alle 
kommunens enheter og avdelinger er involvert i prosjektet.   
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Urban trigger – sentrumsutvikling  
Fauske kommune har hatt som målsetting å få til en fremtidsrettet utvikling av sentrum, hvor 
blant annet arbeid med omlegging av E6 og RV80 har vært en viktig del. I den forbindelse ble 
det opprettet et samarbeid med arkitektutdanningen ved NTNU. I 2019 besøkte NTNUs 
studenter Fauske, der de hadde som oppdrag å kartlegge kommunen, og se hvordan man kan 
få til en moderne utvikling i et bysenter, der befolkningen bor og bruker sentrum langt mer enn 
hva som gjøres i dag. Studentene skulle skape seg et bilde om hva som er behov for å gjøre 
for å utvikle sentrum, og prosjektet skulle resultere i et framtidsscenario om hvordan Fauske 
sentrum kan se ut i 2040. Det ble gjennomført bedriftsbesøk, befaringer og forelesninger med 
studentene.  

Resultatet etter kartleggingen er samlet på disse nettsidene: 
http://www.urbantriggers.net/previous-student-projects/ 
https://urbantriggers2019.github.io/Blog/home.html   

Å arbeide videre med datagrunnlaget blir en viktig del av kommunens planarbeid framover. 

Fra bru til bru – omlegging av E6 og RV80  
E6 og Rv80 utgjør en stor del av Fauske sentrum. Denne delen av sentrum har over lang tid 
vært preget av nedleggelse av butikker og fraflytting. Bakgrunnen for dette er selvfølgelig 
sammensatt, men den stadig økende trafikken, og da spesielt tungtransport er en viktig årsak. 
Prognosene for framtiden tilsier at tungtrafikken kan øke opp mot 80% fram mot 2040. 
Bakgrunnen for dette er myndighetenes ønske om en kraftig økning i sjømatproduksjonen, og 
økt netthandler. Det arbeides med å få omlegging av E6 og RV80 inn i Nasjonal transportplan 
(NTP). Arbeidet med å få dette til er tillagt egen prosjektleder. Fauske kommune har engasjert 
Nordkontakt AS i Bodø for å kartlegge de utfordringer sentrum står ovenfor. Det er etablert en 
målestasjon ved E6 i sentrum. En regner med å få tall som indikerer størrelsen på problemene 
i løpet av 2020. 

3.2. Økonomiske rammebetingelser og forutsetninger  
Fauske kommune befinner seg i en svært vanskelig økonomisk situasjon, med stor avstand 
mellom inntekter og kostnader. Driftskostnadene er ikke bærekraftige, og situasjonen krever 
endringer. Det skal gjennomføres en omstillingsprosess, der det tas ned driftskostnader de 
neste årene. Det skal ansettes en omstillingskoordinator, og det arbeides gjennomgående med 
besparing og kutt for å realisere målet om å få til en god kommuneøkonomi. Rådmannen har 
tidligere uttalt seg i kommunestyret at det tenkes at denne prosessen kan ta opp mot seks år, 
kanskje lengre. I og med at Fauske kommune er kommet i ROBEK registeret, vil det være 
Fylkesmannen i Nordland som vurderer og godkjenner alle låneopptak. Fylkesmannen må 
også godkjenne årsbudsjett.  
Kommunal planstrategi og arbeidet med kommunens planverk vil påvirkes av dette, i tillegg til 
kommunens ressurser og tjenestelevering.  

http://www.urbantriggers.net/previous-student-projects/
https://urbantriggers2019.github.io/Blog/home.html
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3. Overordnede føringer for kommunalt 
planarbeid 

Rammene for kommunal planlegging settes både på nasjonalt og regionalt nivå. I dette 
kapittelet gjøres det en oppsummering av de mest sentrale føringene som påvirker kommunal 
planlegging.   

3.1 Nasjonale føringer 

3.1.1 Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge, og gir 
rammene for all arealforvaltning, byggevirksomhet og planlegging. I følge formålsparagrafen 
(§1) er lovens overordnede målsetting å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner. Krav som er gitt direkte i loven er blant annet prinsippet 
om universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår, fremme befolkningens 
helse og motvirke sosiale forskjeller m.m.   

3.1.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene 
skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og 
legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.   

Regjeringen legger i nasjonale forventninger 2019-2023 vekt på fire store utfordringer: 

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle  

En del av forventningsdokumentet utdyper at utbyggingsmønster og transportsystem bør 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 
for klima- og miljøvennlige transportformer.  Regjeringen mener det er viktig at hovedtyngden 
av handelsvirksomhet, boligbygging og arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter 
lokaliseres innenfor tettsteder som defineres og avgrenses gjennom kommunal planlegging. 
Det vil kunne bidra til utvikling av levedyktige by- og tettstedssentre og lokalsamfunn, i tillegg til 
å styrke knutepunktene på kollektivaksene. Det er viktig at det i det enkelte tilfeller vurderes å 
legge til rette for fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk, dette for at 
jordbruksareal og viktige natur- og friluftsområder ikke blir omdisponert når det finnes 
alternativer.  

3.1.3 FNs bærekraftsmål  

FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, har regjeringen bestemt skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at 
bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. FNs 
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bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å blant annet sikre sosial rettferdighet og god
helse, samt å stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Utviklingsmålene har som
agenda å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Å knytte bærekraftsmålene i
større grad opp mot planleggingen vil foregå i arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel,
og deretter «forgreine» seg nedover i kommunens plansystem.

Figur: FNs 17 bærekraftsmål.

3.1.4 Statlige planretningslinjer

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)
- Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016)
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012)

3.2 Regionale føringer

3.2.1 Fylkesplaner
Når det gjelder de regionale føringene, er det særlig fylkesplanen for Nordland 2013-2025 som
er viktig for kommunenes planlegging. Fylkesplanen har tre målområder: Livskvalitet,
livskraftige lokalsamfunn og regioner, og verdiskaping og kompetanse.

Livskvalitet –et aktivt og inkluderende samfunn. Alle i Nordland skal ha mulighet til å
kunne utvikle sine evner, ferdigheter og interesser og innbyggerne skal ha gode levekår.
Strategier for å følge opp dette er blant annet en god boligpolitikk, styrket barnehage, skoler og
arbeidsplasser til helsefremmende arenaer og inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir
aktive samfunnsdeltakere.

Livskraftige lokalsamfunn og regioner: Et samfunn som preges av mangfold, entusiasme
og kreativitet. Nordland skal bli attraktivt og det omfatter både fysiske, sosiale, kulturelle,
økonomiske og andre ressursmessige faktorer. Det er et mål at Nordland skal ha attraktive og
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funksjonelle lokalsamfunn og regioner og at befolkningen skal ha tilgang til fleksible og robuste 
utdanningstilbud.  

Verdiskaping og kompetanse: En visjon om et nyskapende Nordland hvor man kan omstille 
seg i takt med omgivelsene. Det er et mål om økt kompetanse og forsknings- og 
utviklingsaktivitet, og befolkningen i Nordland skal ha tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. 
Nordland skal også ha et konkurransedyktig, innovativt og bærekraftig arbeids- og næringsliv. 

Nedenfor er Nordland fylkeskommunes regionale planer og strategidokument:   

- Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
- Arealpolitikk i Nordland (kapittel 7 og 8 i Fylkesplanen) 
- Regional plan for Landbruk i Nordland 2018-2030 
- Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 
- Strategi for stedsutvikling  
- Fylkesdelplan for Sjunkan – Misten, barnas nasjonalpark  
- Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020 
- Regional plan om små vannkraftverk i Nordland  
- Regional plan for høstbart vilt og innenlandsfisk 2016-2028 
- Kilder til livskvalitet – regional folkehelseplan for Nordland 2018-2025 
- Kulturstrategi 2018-2021 
- Regional transportplan for Nordland 2018-2029 
- Industristrategi for Nordland 
- Mineralstrategi for Nord-Norge 
- Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 
- Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020 
- Frivillighetsplan for Nordland  

3.2.2 Saltenstrategiene 2016-2020 
Fauske er en del av Saltenregionen midt i Nordland, og utgjør et fellesskap med ni andre 
kommuner. Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er 
knyttet til det regionale samarbeidet i Salten.  

Hovedmål for Saltenstrategiene 2016-2020 er «Vi skal skape verdier som bidrar til trivsel og 
velferd i Salten og nasjonalt, ved å være en attraktiv og konkurransekraftig region i vekst».  

De tre fokusområdene er: 1) Attraktive Salten – bygge merkevare og identitet. 2) 
Kunnskapsbasert næringsutvikling. 3) Infrastruktur:  

Det er igangsatt arbeid med fornying av dette strategidokumentet. Nytt strategidokument 
ventes ferdig i løpet av høsten 2020.  

4. Folkehelsa i Fauske 2020 

Det er et lovkrav etter Folkehelselovens § 5 at kommunene skal utarbeide en oversikt over 
helsetilstanden til befolkningen i kommunen. Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen.  

§ 6. Mål og planlegging 
         Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- 
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og bygningsloven § 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. 
 
Oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i Fauske kommune. Oversikten danner grunnlag for å peke ut 
hovedutfordringer knyttet til folkehelsa i Fauske, slik at planleggere og beslutningstakere kan 
rette innsatsen mot områder der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer til grunnsteinen i det systematiske folkehelsearbeidet. 
Oversiktsdokumentet kan leses i sin helhet på kommunens hjemmeside under området 
«Folkehelsekommunen» øverst på førstesiden. 

4.1 Utfordringer og muligheter  
Gjennom arbeidet med helseoversikten er disse utfordringer og muligheter i kommunen 
kartlagt:  

4.1.1.1 Kapittel 1 Befolkning 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Om femten år blir det flere eldre enn 
barn og unge i Norge. Det betyr at 
forsørgerbyrden for eldre (65 år eller 
mer) blir større enn forsørgerbyrden 
for barn og unge (0-19 år). 

 Befolkningssammensetningen vil 
virke sterkt inn på hvordan 
boligmarkedet utvikler seg. Flere 
eldre kan føre til press på 
leilighetsutbygging og nedgang i 
behovet for eneboliger. 

 Befolkningssammensetningen legger 
press på dimensjonering av 
tjenester. Riktig antall 
barnehageplasser, skoleplasser og 
helse og omsorgstjenester er viktige 
elementer. 

 SSBs befolkningsframskrivinger 
samsvarer i liten grad med mål om 
økt befolkningsvekst. 

 At folk blir eldre er en ønsket utvikling, og 
et resultat av vellykket velferdspolitikk 
over mange år. Seniorkraften må være 
en del av løsningen i framtidas 
lokalsamfunn. 

 Nye teknologiske løsninger kan bidra til 
at flere eldre kan klare seg lenger i eget 
hjem. 

 Nærheten til Bodø kan ha i seg 
betydelige fordeler for Fauske-
samfunnet. 

 Offentlig, privat og frivillig sektor har 
potensielt god tilgang på kompetanse og 
menneskelige ressurser 
 

 

4.1.1.2 Kapittel 2 Oppvekst og levekår 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende sosial ulikhet 
 Økende andel unge med psykiske 

symptomer og lidelser 
 Unge opplever lokalmiljøet lite 

attraktivt 
 Økende grad av overvekt og fedme 

med påfølgende risiko for sykdom 

 Godt fokus på mestring og livskvalitet 
 Videreutvikling av helhetlige tjenester 
 Gjennomgående og systematisk 

vurdering av helsemessige 
konsekvenser i beslutninger 

 Helhetlig regional planlegging som 
fremmer bærekraftig lokal 
samfunnsutvikling 
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 Gode miljø med sunne, tilgjengelige 
og naturgitte rammer for aktivitet 

 

4.1.1.3 Kapittel 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

4.1.1.4 Kapittel 4 Skader og ulykker 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende antall hoftebrudd 
 Stor andel av tungtransport i tett 

befolkede områder utgjør høy risiko 
for alvorlige ulykker 
 
 

 
 

 Kvalifisering som trafikksikker 
kommune 

 Fokus på aldersvennlige 
lokalsamfunn 

 Bruke by- og stedsutvikling som 
virkemiddel for å forebygge skade 
samt fremme helse 

 Styrke sentrum som 
utviklingsområde og arena for 
innbyggere i alle aldersgrupper. 

 

4.1.1.5 Kapittel 5 Helserelatert atferd 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Ungdommens opplevelse av egen 
helse 

 Bare en av tre videregåendeelver 
spiser frukt og grønt hver dag, og en 
god del får sjelden i seg slike 
matvarer. 

 Bruken av alkohol øker kraftig i løpet 
av videregående 

 Ungdommens bruk av andre 
rusmidler skiller seg ikke ut fra fylkes-
/landsgjennomsnitt 

 
 

 Gode aktivitetsmuligheter 
 Aktive ungdommer 
 Helsefremmende barnehager og 

skoler 
 Tverrfaglig samarbeid 
 Matpakke-kultur 
 Barnehagene har god kunnskap om 

kosthold og helsefremming 
 Eldrerådet, rådet for 

funksjonshemmede og ungdomsråd 
kan bidra til å løfte fram aktuelle 
problemstillinger på vegne av sine 
målgrupper 

 

4.1.1.6 Kapittel 6 Helsetilstand 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 
 Tungtrafikk i sentrum 
 Ungdom er lite fornøyd med 

lokalmiljøet 
 Få friluftsområder tilrettelagt for 

personer med funksjonsnedsettelse 
 Opplevd ensomhet 
 Graden av trivsel i nærmiljøet er 

lavere blant både ungdommer og de 
voksne innbyggerne enn blant den 
øvrige befolkningen i Nordland 

 Noe lav valgdeltakelse 

 Godt drikkevann og god 
drikkevannsforsyning 

 Ny E6-prosjektet 
 Økt fokus på helhetlig 

samfunnsutvikling 
 Gode nærmiljøanlegg 
 Økt foreldrestøtte-satsing 
 Samlokalisering av støttetjenester 
 Opplevelse av sosial støtte er god 

blant innbyggere 18+ 
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 Datagrunnlaget viser at Fauske 
ligger signifikant dårligere an enn 
resten av landet når det kommer til 

o for hjerte-/karsykdom 
o muskel- og skjelettplager 
o psykiske symptomer/lidelser 

for aldersgruppen 15-29 år 
 I forhold til KOLS og astma ligger 

Fauske noe høyere i forhold til resten 
av fylket og landet 

 Bruken av midler ved psykiske 
lidelser, inkludert ADHD- midler, 
utmerker seg i negativ retning 

 Fauske er over snittet i Nordland på 
legemeldt sykefravær, og blant de 10 
kommunene i fylket med høyest 
sykefravær 

 Innbyggernes opplevelse av sosial 
støtte 

 Innbyggere føler seg trygge 
 Eldre som aktive innbyggere og 

samfunnsressurs 
 Naturtilgang 
 Gode og tilgjengelige 

nærmiljøanlegg 
 Helhetlig planlegging som fremmer  

lokal samfunnsutvikling 

 

4.2 Hvordan arbeide videre med helseoversikten? 
Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal hjelpe oss å identifisere 
folkehelseutfordringer og ressurser. Den skal legge grunnlaget for å fatte gode beslutninger og 
utforme tiltak. God dokumentasjon er et godt utgangspunkt for en offensiv og framtidsrettet 
politikk med treffsikre tiltak. Gjennom et systematisk folkehelsearbeid kan vi bli mer treffsikre i 
innsatsen og tiltakene, slik at vi i større grad lykkes i å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Viktige grep for oss som kommune blir: 

 Å få alle deler av organisasjonene til å ta et forebyggende og helsefremmende ansvar. 
Helsesektoren kan ikke gjøre dette alene. Dette fordrer en helhetlig politikk der alle 
grener av organisasjonen bidrar i å rette opp utfordringene som denne helseoversikten 
tilkjennegir.  

 Å jobbe mer aktivt med å redusere sosiale ulikheter i befolkningen.  

 Å mobilisere (det øvrige) samfunnet til å ta et ansvar for å skape gode nærmiljøer, der 
mennesker tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap og livskvalitet for flest mulig 

På bakgrunn av helseoversikten har administrasjonen utarbeidet forslag til prioriterte 
folkehelseområder for å svare til utfordringene oversiktsdokumentet viser til. Disse løftes over i 
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (se kapittel 9.1). Helseoversikten vil gjennom et 
løpende oversiktsarbeid oppdateres årlig. 

5. Vurdering av kommunens planbehov  
Kommunal planstrategi skal bidra til at kommunens planlegging er tilpasset utfordringene og 
ikke er mer omfattende enn nødvendig. I det foregående kapittelet har vi beskrevet de 
muligheter og utfordringer Fauske kommune står overfor. I dette kapitlet vil vi omsette dette til 
prioriterte planoppgaver i inneværende kommunestyreperiode.  

Kommunens planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 
I tillegg skal den være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer. Revisjon av eldre planer, 
eller utarbeidelse av nye planer krever mye ressurser, både med hensyn til bruk av ansatte og 
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kostnader knyttet til planprosessen. I vedlegg 1 viser vi en forenklet tabell over kommunens 
planer og hvilke planer som er berørt av oppgavene i denne planstrategien. 

5.1 Tidlige innspill til planstrategien 
I saksframlegg til politiske råd og utvalg vår 2020, ble det oppfordret til å komme med tidlige 
innspill til kommunal planstrategi. Administrasjonen mottok to innspill fra de politiske råd og 
utvalg:  
 
1) Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse: «Råd for likestilling av 
personer med funksjonsnedsettelse ber om at tidlig involvering av rådet innarbeides i 
arbeidsmetodikken for planarbeid». (vedlegg 2). 

2) Eldrerådet: «Eldrerådets innspill til vedtatt plandokument er at administrasjonen sørger for 
at eldrerådet tas med i framtidige planprosesser som angår eldre slik at lovpålagt medvirkning 
blir reell. Konkret betyr det at det må etableres nye rutiner eller at eksisterende rutiner 
forbedres som sikrer systematisk deltakelse og ikke oppleves tilfeldig!  Det må også gjøres 
kjent for eldrerådet hvordan dette dokumenteres som muliggjør kontrolltiltak/internrevisjon». 
(vedlegg 3). 

Vurdering: Begge rådenes innspill omhandler medvirkning, og ønsket om gjennomtenkte 
medvirkningsprosesser. Enhver planprosess krever ulike tilnærminger, og behovet for 
informasjonsinnhenting vil variere. Det er aktuelt å gå i dialog med de aktuelle rådene for å 
klarlegge hvilken betydning medvirkning og deltakelse i planarbeid tillegges; og hvilke behov 
som utspiller seg i framtidige planprosesser. Prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel 
går i dialog med de aktuelle rådene, i forbindelse med utarbeiding av ny samfunnsplan. 

3) Norsk Friluftsliv: 04.03.20 oversendte Norsk Friluftsliv en hurtigguide til lokalpolitikere ved 
rullering av planstrategi (vedlegg 4). Vurdering: Veilederen vil benyttes i videre planarbeid, og 
da særlig i utarbeiding av kommuneplanen.    

4) Salten friluftsråd: 07.11.19 mottok kommunen innspill til planstrategien. Innspillene 
vektlegger friluftsliv som et viktig strategisk virkemiddel i utvikling av kommunen, kartlegging 
og verdsetting av friluftsområder og utarbeiding og/eller sluttføring av ferdselsåreplan (Vedlegg 
5). Vurdering: Kartlegging og sikring av verdifulle friluftsområder for framtiden legges til i 
«forslag til arealstrategier» i planprogram kommuneplanens samfunnsdel. Friluftsrådet ønsker 
å bli involvert tidlig i kommunens planprosesser. Friluftsrådet vil få tilsendt varsel om 
planoppstart, og andre tilhørende plandokumenter til følgende planer; kommunal planstrategi, 
kommuneplanen, kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og oppvekstplan. 

5.2 Kommunens overordnede planer  
Fauske kommune er pålagt å ha en samlet kommuneplan bestående av kommuneplanens 
samfunnsdel med handlingsdel, i tillegg til en areadel. Dette er hjemlet i plan- og 
bygningslovens §11-1. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument. Den skal være grunnlaget for 
sektorers planer og virksomheter i kommunen, og gi retningslinjer for hvordan kommunens 
egne mål og strategier skal gjennomføres. Kommuneplanens samfunnsdel ble sist utarbeidet i 
2011, og var gjennom en mindre revidering i 2015. Siden dette har det skjedd store endringer i 
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ulike lovverk, og i nasjonale og regionale retningslinjer og forventninger. Planarbeidet med 
nåværende samfunnsplan har vært vurdert som en god planprosess. Likevel har ikke 
samfunnsplanen fungert som et godt styringsverktøy, og planen har ikke vært fulgt godt nok 
opp. Dette kan komme av at den oppleves som for lite tidsriktig. Etter evaluering av 
samfunnsplanen i administrasjonen våren 2020, ble følgende bragt fram:  

- Planen har ikke hatt ønsket status de senere år, og det er ikke i tilstrekkelig grad tatt 
hensyn til de faktiske prioriteringene planen har satt.  

- I nåværende plan påpekes det at handlingsdelen til planen er økonomiplanen m/ 
årsbudsjett. Dette har ikke kommuneloven åpnet opp for før i år 1. januar 2020. En 
fraværende og lite adekvat handlingsdel har ført til at det ikke har vært en god nok link 
opp mot økonomiplanleggingen, som igjen har ført til manglende oppfølging av 
strategiene som er satt.  

- Det har ikke vært nok planoppmerksomhet når det gjelder oppfølging av planen. Det 
har vært for lite eierskap knyttet til planen, og det har resultert til at det er mangel på 
«en rød tråd» i kommunens planhierarki/plansystem.  

Arbeidet er tidkrevende. Foreløpig fremdriftsplan tilsier at en planoppstart i 2020, og fastsetting 
av planprogrammet i desember 2020, vil medføre planvedtak tidligst i desember 2021/januar 
2022.  

Konklusjon: Kommuneplanens samfunnsdel revideres. Oppstart av planarbeid i 2020.  

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 
Med bakgrunn i oppstart av planprosess med ny kommuneplanens samfunnsdel, sees det 
nødvendig å vurdere om kommuneplanens arealdel skal revideres. Kommuneplanens arealdel 
skal ha en tett kobling opp mot kommuneplanens samfunnsdel. Når det foreligger ny 
samfunnsplan, vil det være nødvendig å se om arealdelen gjenspeiler samfunnsdelen. Noe 
som er nytt i samfunnsplanen, er utarbeiding av arealstrategier. Disse vil legge konkrete 
føringer for arealplanen. 

Følgende argumenter for revisjon av kommuneplanens arealdel ble frambragt under 
evalueringen administrasjonen gjorde av planen våren 2020.  

- Noen områder i kommuneplanen mangler samsvar mellom avsatt formål og 
planbestemmelser. Noen områder har og en reguleringsplan som i tillegg har uklare 
planbestemmelser. Uavklarte forhold fører til at forholdvis enkle bygge- og 
fradelingsaker blir kompliserte, som fører til bruk av unødig tid og ressurser på å 
avklare.  

- Det er identifisert planbestemmelser som er utydelige, og disse må vurderes og 
revideres for å redusere misforståelser og tolkninger. Dette gir mer forutsigbarhet for 
innbyggere og utbyggere, og gjør saksbehandlingstiden kortere.  

- Det er områder som har formål som ikke lengere er aktuelle, eller som bør endre på 
bakgrunn av nye lover og retningslinjer (og endringer i arealbruk). Dette ble ikke 
gjennomført grundig nok i forrige planprosess, men bør prioriteres nå. 
Administrasjonen har mottatt ønsker utenfra om at det er nødvendig med en ny 
gjennomgang av formål når det gjelder allerede bebygde områder. Dette gjelder både 
nye arealer til byggetiltak, men også areal som ikke er egnet for dets formål. Ved 
vurdering av arealene, kan vi effektivisere arealutnyttelsen, og forsøke å tilrettelegge 
for flere (og bedre) bolig- og næringsareal. 
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- Byggesak opplever stor saksmengde i områder hvor det foreligger gamle 
reguleringsplaner med lav utnyttelsesgrad. Eksempel: Gamle reguleringsplaner med 
lav utnyttelsesgrad (f. eks 10%), som gjør at private må søke dispensasjon fra 
reguleringsplan for å bygge eksempelvis små garasjer. Dette fører til økt merarbeid for 
kommunen, og økte saksbehandlingskostnader for tiltakshaver.  Dette resulterer i 
dispensasjonssøknader fra planen for enkle tiltak, som igjen medfører merarbeid for 
kommunens administrasjon, og merkostnader for tiltakshaver. 

- Dagens format er uhensiktsmessig med tanke på folkehelseområder slik som 
samferdsel, sosiale møteplasser/lekeplasser, gjennomfartsårer, grønne lunger og 
lignende. Det er ønskelig å utarbeide en god plan – som i større grad ivaretar 
folkehelse. Det bør også vurderes å utarbeide en egen og egnet lekeplassnorm som 
ivaretar gode oppvekstmiljø.  

- Det må sees nærmere på hvilke område- og detaljreguleringer som er vedtatt siden 
forrige planprosess, og hvilke mangler plankartet har. Det eksisterer også en del eldre 
reguleringsplaner som bør vurderes om bør tas ut, og erstattes av generelle formål og 
bestemmelser i kommuneplanen. Områdene kan spesifiseres i egne soner for å bevare 
viktige detaljer. Denne vurderingen vil gi en større forutsigbarhet, og redusere 
søknader om dispensasjoner i eksisterende boligområder - hvor man etter dagens 
bestemmelser ikke får gjort tiltak som egentlig ikke vurderes å ha negative 
konsekvenser. Det må vurderes for enhver plan hvorvidt det er behov for overkjøring av 
enten bestemmelser, plankart eller hele planen.  

Arbeidet med revidering av arealplanen er svært krevende. Sist gang arealplanen ble revidert 
tok planprosessen tre år. Dersom det skal igangsettes ny planprosess, så er det viktig at det 
må vurderes bygge- og deleforbud for enkelte deler av kommunen. For å se til at 
planavdelingen får ro til å gjennomføre planoppgaven bør det også vurdere å innføres 
saksbehandlingsstopp for nye reguleringsplaner for en gitt periode. Dette vil medføre at 
planarbeidet med ny arealplan kan effektiviseres, og at planprosessen ikke går over flere år. 

Konklusjon: Deler av kommuneplanens arealdel revideres i løpet av kommunestyreperioden.  

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan  
I henhold til kommuneloven skal alle kommuner ha økonomiplan gjeldende for fire år, og et 
detaljert årsbudsjett, som skal rulleres årlig. Kommuneplanen skal etter plan- og 
bygningslovens § 11-1 ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Nytt i kommunelovens § 14-4 av 1. januar 2020, er 
at økonomiplanen kan inngå i, eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og 
bygningsloven § 11-1. Når handlingsdelen kobles sammen med økonomiplanen, blir det 
generelt lettere å forstå økonomiplanen -  og det blir en god kobling mellom samfunnsplanen 
og økonomiplanen. For å utvikle et godt og velfungerende plansystem, anses det som en god 
løsning å slå sammen disse planene – og det bør gis en beskrivelse av hvordan føringene i 
samfunnsdelen skal følges opp.  
 
Konklusjon: Kommuneplanens handlingsdel slås sammen med økonomiplan og årsbudsjett. 
Kommuneplanens handlingsdel skal i henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 rulleres årlig. 
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5.3 Kommunedelplaner 
Kommunedelplaner skal gjennomgås hvert 4. år i forbindelse med planstrategien. Ved en 
eventuell revidering av planer kan det utføres en fullstendig, eller en mindre gjennomgang. Et 
annet alternativ er å prolongere gjeldende plan, med en revidert handlingsplan. 

5.3.1 Arealmessige kommunedelplaner 
 
Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018-2030 
Kommunedelplan for sentrum ble sist revidert sammen med kommuneplanens arealdel i 2018. 
På bakgrunn av data fra Byromsseminaret i 2018 og Urban Trigger-prosjektet i 2019 er det 
ønskelig å vurdere hvilke arealmessige grep som kan gjøres for å videreutvikle sentrum i tråd 
med innsamlet informasjon. De nasjonale forventningene regjeringen la fram i 2019 legger 
vekt på fortetting og høy arealutnyttelse i byområder/sentrum, og det påpekes også at nye 
boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud skal lokaliseres i eller tett på 
sentrum. Det bør sees nærmere på soneinndelingen i nåværende plan. Det bør skilles mellom 
Fauske sentrum og Fauske som tettsted, altså en eventuell reduksjon av 
planområdet/planavgrensning for kommunedelplan for sentrum. 

Konklusjon: Kommunedelplan for Fauske sentrum revideres i løpet av 
kommunestyreperioden.  

Kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma  
Gjennom Riksantikvarens prosjekt «Kulturminner i kommunen» mottok Fauske kommune 
300.000 kr i støtte til å utarbeide en kulturminneplan. Målet var å styrke kompetansen om 
kulturminne i kommunene og få bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Det ble i 2019 
vedtatt kommunedelplan for kulturminner for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma. På 
grunn av manglende kulturminnefaglig kompetanse i administrasjonen i tillegg til 
kapasitetsmangel, inneholder ikke vedtatt plan verken planbestemmelser eller hensynssoner. 
Kommunedelplanen må videreutvikles, slik at den også inkluderer planbestemmelser og 
hensynssoner. I tillegg må det vurderes å igangsette planprosess for kulturminneplan for hele 
kommunen på sikt. Ferdigstilling av Sulitjelma-delen er førsteprioritet, før det kan påbegynnes 
kartlegging av kulturminner i hele kommunen. 

Konklusjon: Påbegynt plan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma ferdigstilles. 
Planoppstart 2021. 

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden 2019-2030 
Kommunedelplanen ble vedtatt 13.06.2019, og erstatter deler av kommuneplanens arealdel. 
Planarbeidet har vært utført som et interkommunalt prosjekt mellom Bodø, Saltdal og Fauske 
kommune, og fastsetter rammer for bruk og vern i sjøområdene for disse kommunene.  

Konklusjon: Ikke gjenstand for revisjon denne kommunestyreperioden. 

5.3.2 Tematiske kommunedelplaner 
Kommunedelplan for energi og klima 2018-2030 
Kommunedelplanen gir et faktagrunnlag med utslippsmål fram mot 2030 og langsiktige 
målsetninger fram mot 2050. Med planen ønsker kommunen å ivareta formålet etter Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging, som er å: 1. sikre at kommunene går foran i 
arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 2. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i kommunene. 3. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller 
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og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Klimaplanen er delt opp i to deler: 
en teoretisk del og en handlingsplan. Handlingsplanen ble sist revidert og vedtatt 14.05.2020.  

Konklusjon: Handlingsplanen vurderes årlig. Planens teoretiske del har ikke behov for 
revidering denne perioden.  

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2021 
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt sist i sak 76/15, med planperiode 
2015-2018. I 2018 og i 2019 ble planen prolongert. I 2019 ble det varslet planoppstart for ny 
plan. Etter en revisjon var planen ute til høring fra 29.11.19 – 16.01.20. Administrasjonen 
vurderte da at planen ikke var tilstrekkelig oppdatert i forhold til planens plass i plansystemet. I 
kommunestyrevedtak av 18.06.20 ble det fastsatt at dagens den generelle delen av 
kommunedelplanen, og at det settes i gang ny planprosess. Enhet kultur og enhet plan og 
utvikling utarbeider planen i samråd.  

Konklusjon: Planen er prolongert ut 2021. Planens generelle del revideres i løpet av 2021, og 
handlingsplanen revideres årlig.  

Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018-2026 
Kommunedelplanen «Mestring og mulighet» angir de overordnede strategiene for hvordan 
samhandlingsområdet helse-, omsorg og sosial i Fauske kommune skal møte de utfordringene 
som forventes i de kommende årene. Dette omfatter tjenester som blant annet er forankret i 
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om sosiale tjenester og lov om 
folkehelsearbeid. Gjennom kommunens årlige budsjett og 4-årige handlingsprogram vil 
strategiene i planen konkretiseres i mål og tiltak basert på nasjonale føringer og lokale vedtak. 

Konklusjon: Planen skal revideres hvert 4 år, og skal derfor gjennom en revisjon i løpet av 
2022.  

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2023 
Kommunedelplanen ble sist vedtatt i 2019, og omhandler trafikksikkerhetsarbeidet for 
kommunen. Planen har fokus på systemtenkning for alt trafikksikkerhetsarbeidet og 
folkehelsearbeidet i hele kommunens organisasjon. Planen inneholder et faktagrunnlag, med 
en handlingsdel tar for seg prioriterte tiltak som ligger til grunn for blant annet søknad om 
trafikksikkerhetsmidler. Det er også fastsatt tiltaksliste for alle samhandlingsområdene i 
kommunen. I løpet av 2020 har kommunens enheter arbeidet for å bli godkjent som 
Trafikksikker kommune. Dette har vært en målsetning i kommunedelplan for trafikksikkerhet. 
Godkjenningen finner sted i løpet av høsten 2020. Det er utarbeidet egen instruks for arbeidets 
art og omfang. 

Konklusjon: Planens handlingsdel revideres årlig. Ikke behov for revidering av planens 
generelle del før tidligst 2023-2024. 

Kommunedelplan for strategisk næringsutvikling  
I dag har ikke Fauske kommune noen egen plan når det gjelder næringsutvikling. Fauna KF 
har en egen strategisk plan for næring som de arbeider ut fra. Det skal utarbeides en egen 
kommunedelplan som tar for seg kommunens arbeid, i samarbeid med Fauna KF. Det har 
vært gjennomført samarbeidsmøter med foretaket, og det vil resultere i en egen planprosess. 
Prosessen med egen plan for næringsutvikling vil føre til et tettere samarbeid mellom 
kommunen og foretaket Fauna. Det skal avklares roller, forventninger til hverandres oppgaver, 
og en klargjøring av saksgangen når det gjelder næringsetablering.  
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Ved å ha en god prosess i samfunnsplanen, kan det bidra til at arbeidet med næringsplanen 
ikke behøver å beslaglegge store ressurser. Den formelle planprosessen med næringsplanen 
kan påbegynnes allerede samtidig som vedtak av samfunnsplanen (desember 2021/januar 
2022). Likevel vil arbeidet som gjøres i samfunnsplanen, også være en del av næringsplanen. 
Det er viktig at vi har gode og gjennomtenkte prosesser når vi nå er i gang med fornying av 
planhierarkiet i kommunen. Arbeidet fordeles mellom Fauna KF og Fauske kommune.  

Konklusjon: Ny kommunedelplan utarbeides i løpet av kommunestyreperioden. Planen 
påbegynnes formelt når samfunnsplanen er vedtatt, tidligst desember 2021. 

5.4 Fag/temaplaner 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan  
Planen skal i henhold til alkoholloven rulleres hvert 4. år. Det har kun skjedd små endringer i 
Alkoholloven siden vår plan ble vedtatt. Dette omhandler ordlyden i noen av kapitlene og har 
ikke noe innvirkning på den kommunale delen av Alkoholloven. Kommunen forholder seg til 
enhver tid oppdatert alkohollov og alkoholforskrift. Planen ble sist vedtatt i kommunestyremøte 
av 18.06.20.  

Konklusjon: Revideres/rulleres ikke i denne kommunestyreperioden. Neste revisjon i 2024.  

Beredskapsplan  
Beredskapsplanen er utviklet med tanke på hvordan man skal håndtere en krise- eller 
ulykkessituasjon som rammer kommunen og dens innbyggere. Beredskapsplanen omfatter 
krisesituasjoner både internt i kommunen og eksternt, som har konsekvenser for personer med 
tilknytning til kommunen, eller Fauske som kommune. Planen omfatter planer for organisering, 
varsling, informasjon/omdømme og handlingsplaner mot konkrete hendelser. 
Beredskapsplanen er en del av det kontinuerlige beredskapsarbeidet kommunen, og blir 
jevnlig revidert med bakgrunn i hendelser, øvelser og endrede behov og krav. 
 
Konklusjon: Beredskapsplan og tiltaksplan skal være basert på siste ROS, og vil da 
gjennomgå en ny større revisjon i 2021.  
 
Boligsosial handlingsplan 2018-2028 
Planen ble vedtatt i 2018, og bakgrunnen for planen ligger i regjeringens boligpolitiske visjon 
om at alle skal kunne bo trygt og godt. Fauske kommune har de seneste årene vært en aktiv 
aktør på boligområdet, dette som tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i boligutvikling. 
Kommunen er som tidligere nevnt deltaker i samarbeidsprosjektet Boligsosiale hensyn i 
helhetlig kommunal planlegging 2018-2021. I kommunestyrevedtak av 22.03.2018 ble det 
vedtatt at det skal utarbeides en boligpolitisk plan, som den boligsosiale planen skal inngå i. 
Gjennom prosjektet vil kunnskapsgrunnlaget for den boligsosiale planen fornyes, og det vil i 
prosjektperioden også arbeides med utarbeiding av en boligpolitisk plan. 

Konklusjon: Prosjekt og planarbeid pågår. Temaplan boligpolitisk plan ferdigstilles i løpet av 
2021/2022.  

Demensplan 2020-2026  

Demensplanen ble vedtatt 23.05.2020. Planen skal angi retningen vi ønsker for 
demensomsorgen i Fauske. Den skal bidra til at Fauske blir et mer aldersvennlig 
lokalsamfunn, og målet er at de som får en demenssykdom skal kunne opprettholde et verdig 
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liv hele livet ut. Økt kunnskap hos Fauskes befolkning og de som arbeider med personer med 
demens, bidrar til større forståelse og trygghet i møtet med personer med demens. Planen er 
basert på nasjonale og lokale føringer, innspill etter høringer samt innspill og erfaringer fra 
Fauske kommune.  

Konklusjon: Planens generelle del revideres ikke denne perioden. Handlingsplanen revideres 
ved behov.  

Habiliteringsplan  
Kommunen har mottatt midler fra Fylkesmannen i Nordland til styrking av habilitering og 
rehabilitering i kommunene, og det utarbeides i den forbindelse en egen temaplan. Planen skal 
bidra til bedre styring av tjenestene for personer med behov for habilitering og rehabilitering. 
Arbeidet foregår i tett samarbeid med ulike brukerorganisasjoner, utøvende tjenester, 
eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. Fagpersoner og faggruppers 
kompetanse og erfaring benyttes også. Fastsatte mål for planarbeidet er følgende:  

- kartlegge og nedfelle tilbudene som allerede finnes i kommunen 
- styrking av koordinerende enhets rolle  
- avdekke eventuelle mangler i tjenestetilbudet 

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og ferdigstilles i løpet av 2020  

Havneplan Per i dag har ikke kommunen noen havneplan. Innen 31.10.20 skal havneplanen 
for Fauske kommune være vedtatt. Planen skal inneholde ansvarsbeskrivelser og planer for 
drift, vedlikehold av havner og kaianlegg i kommunen. 

Konklusjon: Planarbeidet er påbegynt, og ferdigstilles i løpet av 2020. Neste revisjon i 2024. 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, 
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke 
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse. Analysen skal gi et overordnet bilde av risiko- og sårbarhet i kommunen 
i henhold til krav i Sivilbeskyttelsesloven, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, og veileder 
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal 
oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og 
sårbarhetsbildet.  
Konklusjon: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) revideres i 2021. 
 
Hovedplan for skogsveier 2012-2021  
Formålet med hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over hvor i kommunens 
skogområder det kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp eksisterende 
skogsveier til en bedre veistandard. Det vil også være viktig å få frem hvilken prioritering de 
ulike veiprosjekt bør ha. Dermed blir det lettere å se hvor tilgjengelige investeringsmidler skal 
brukes for å gagne skogeierne og samfunnet på best mulig måte. Hovedplanen for skogsveier 
vil i praksis primært være et arbeidsredskap for kommunen i dens veilednings- og 
motiveringsarbeid overfor skogeierne og i tilknytning til kommunens forvaltning av 
tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruket. Hovedplan for skogsveier skal ikke være 
en rettslig bindende plan. Planen er utarbeidet primært som et veiledende hjelpemiddel for den 
kommunale skogforvaltningen.  
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Konklusjon: Revideres i løpet av 2021. 

Kulturplan 
Det er behov for å utarbeide en egen temaplan for kultur i Fauske kommune. Kultur handler 
om mennesker, møter mellom mennesker og om mennesker som vil skape noe. Det handler 
om engasjement og lidenskap. Dette er avgjørende for kulturens vekst og utvikling. 
Temaplanen skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel, og danner grunnlaget for 
kultursatsingen i kommunen.  

Konklusjon: Planoppstart i løpet av 2022. 

Målsetninger for hjorteviltbestanden 2018-2020 
Forvaltningsplanen for hjortevilt er utarbeidet av viltforvaltningen i Fauske kommune i 
samarbeid med representanter for elgvald i kommunen. Plan og utviklingsutvalget vedtar 
planen etter at den har vært ute på høring. Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra 
hjorteviltregisteret og lokal kunnskap. Forvaltningsplanen skal være et styringsverktøy for 
forvaltning av hjortevilt (elgbestanden) for perioden 2018 -2020.  

Konklusjon: Revideres i løpet av 2020/2021. 

Strategier for miljø og næringstiltak i landbruket 2017-2020 
Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvikemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) 
med virkning fra 1.1.2004. Kommune må utarbeide flerårige tiltaksstrategier som skal danne 
grunnlaget for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene. Dagens strategidokument 
utgår i år.  

Konklusjon: Arbeidet med nye strategier er påbegynt, og ferdigstilles i 2020/2021. 

Strategisk landbruksplan  
Per dags dato foreligger det ingen egen plan for landbruket i Fauske kommune, da tidligere 
plan utgikk i 2013. På bakgrunn av oppstart av ny samfunnsplan og egen plan for 
næringsutvikling, er det uvisst om det er behov for egen temaplan. Dette må vurderes ved 
ferdigstilling av næringsplanen. Målet er å få til en allsidig plan, som bidrar til at det ikke er 
nødvendig med en egen landbruksplan. 

Konklusjon: Tas opp til vurdering ved utarbeiding av kommunedelplan for strategisk 
næringsutvikling. 

Temaplan for rus og psykisk helse 2020-202 
Bakgrunnen for planen er å kunne tilby best mulig helsetjenester til de som trenger det veid 
opp mot samfunnets samlede midler og ressurser. Formålet er å tydeliggjøre kommunens 
tilbud til mennesker med psykiske problemer, rusproblematikk, eller en kombinasjon av disse. 
Planen skal beskrive eksisterende tjenestetilbud og synliggjøre utfordringene Fauske 
kommune står overfor de neste årene. Det avklares hvilke mål, tiltak og strategier innenfor 
feltet rus og psykisk helse kommunen bør satse på. Den skal i særlig grad forberede 
tjenestene på kapasitet og organisering til å ta imot oppgaver som forventes. I tillegg skal den 
beskrive forebyggende arbeid innen feltet, samt hvordan tjenesten samarbeider med andre 
tilbydere av helsetjenester. Planen erstatter tidligere Rusmiddelpolitisk plan og Handlingsplan 
for psykisk helsearbeid. 

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og planen skal til politisk behandling i løpet av 2020.  



Fauske kommune // Forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel –  // Side 22 

Temaplan: «Laget rundt barnet». Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur. 2020-2024 
Fauske kommune har siden 2014 hatt en kommunalt vedtatt samhandlingsplan for oppvekst- 
og kulturområdet. Forrige temaplan hadde en varighet fra 2014 – 2019. Det er nå klart for en 
ny temaplan for perioden 2020 – 2024.Meld. St. 6 (2019-2020) om «Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» legger føringer for et sterkere lag rundt 
barna, og rundt lærerne, for å kunne gi et enda bedre og mer helhetlig tilbud til barn og unge. 
Det er med bakgrunn i denne stortingsmeldingen at samhandlingsplanen har fått tittelen 
«Laget rundt barnet». Planen skal bidra til økt kunnskap blant kommunens ulike 
samarbeidspartnere – om hverandre, og om hvilke muligheter som finnes i samhandling. Å 
møte utfordringene hver for oss er ikke et alternativ. I Fauske kommune skal vi sammen 
utgjøre laget rundt barnet.  

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og planen skal til politisk behandling i september – oktober 
2020.  

Veteranplan – plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester Veteraner som har 
deltatt i operasjoner på vegne av den norske stat har ikke formelle rettigheter som gir prioritet i 
det sivile helse- og velferdstilbudet. Samtidig har kommunene en sentral rolle i å sørge for at 
innbyggerne har det bra. Et viktig ledd i anerkjennelse av veteraners innsats, er å gjøre 
kommunale tjenester tilgjengelige og samordnet. Ordførerne i Indre Salten har i felleskap 
besluttet at det skal utarbeides felles veteranplan. Veteranplanen skal bidra til at kommunene 
(Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn) enklere utfyller sin rolle som primær tjenesteleverandør 
for veteraners behov i lokalmiljøet både før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge. 
Planens hoveddel (Del 1) er felles for de fire kommunene, mens tiltaksdelen (Del 2) vil variere 
fra kommunen til kommune. Enhet kultur har ansvar for denne temaplanen.  

Konklusjon: Planen er under ferdigstilling, og skal legges fram for politisk behandling for 
kommunestyret oktober 2020.  

5.5 Reguleringsplaner  
Kommunen har en rekke reguleringsplaner. Disse er tilgjengelig på http://saltenkom.no. En 
fullstendig reguleringsplanoversikt er ikke tatt med i dette dokumentet.  

Når det gjelder utarbeiding av nye reguleringsplaner, har administrasjonen utpekt at det er 
behov for å legge til rette for flere egnede deponiarealer. Fauna KF har uttalt seg at det er 
behov for en gjennomgang av næringsareal, og eventuelt nye reguleringsplaner av dette. 
Dette tas med videre i samfunnsplanens arealstrategier, se kapittel 9.3. 

5.6 Interne planer i organisasjonen 
Den kommunale planstrategien omfatter ikke revidering av de interne planene i 

organisasjonen. Likevel kan revidering av interne planer påvirke kapasiteten til 

administrasjonen, og det er derfor vedlagt en oversikt de kommunale planene som finnes i 

organisasjonen (se vedlegg 6). Oversikten skal oppdateres jevnlig, og det skal gjennomgås 

hvilke planer som er nødvendig internt.  

http://saltenkom.no/
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6. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel   

6.1 Bakgrunn for planarbeidet  
Alle kommuner skal ha en kommuneplan ifølge plan- og bygningslovens kapittel 11. 
Kommuneplanen skal være kommunens viktigste styringsdokument. Planen skal være 
grunnlaget for sektorers planer og virksomheter i kommuner, og gi retningslinjer for hvordan 
kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres. Kommuneplanens samfunnsdel ble 
utarbeidet sist i 2011, og gjennomgikk en revisjon i 2015. I kommunal planstrategi 2017-2020 
vedtok daværende kommunestyre å starte opp ny kommuneplanprosess i 2019. På grunn av 
kapasitetsmangel har oppstart av planprosess blitt utsatt. og planprogrammet for planen 
lanseres nå sammen med kommunal planstrategi 2020-2023.  

Målet med kommuneplanprosessen er å:  

- Utarbeide visjon og langsiktige mål og strategier for Fauske kommune fram mot 2030. 
- Utforme en kommuneplan som er et godt overordnet politisk og administrativt verktøy, 

som skal fungere som et helhetlig og solid fundament for langsiktig og bærekraftig 
samfunnsutvikling av Fauske kommune.  

6.2 Planprogram 
For kommuneplaner skal det ifølge plan- og bygningslovens § 11-3 utarbeides planprogram 
etter reglene i § 4-1. Et planprogram er en beskrivelse av planprosessen kommunen legger 
opp til, og som skal ende opp i en konkret plan. Planprogrammet beskriver formålet med 
planarbeidet, hvilken prosess det legges opp til, herunder hvordan medvirkning skal skje, 
hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke behov det er for utredninger før selve 
prosessen kan starte. Med andre ord er planprogram en oppgavebeskrivelse for en 
planprosess.  

7. Rammeverk og overordnede føringer 
Det vises til foregående kapittel i dokumentets første del (kommunal planstrategi), kapittel 4. 

8. Dagens samfunnsplan 

Nåværende kommuneplanens samfunnsdel ble utarbeidet i 2011, og ble sist revidert i 2015. 
Planen fremmer tre gjennomgående perspektiver; Folkehelse, omdømme og kompetanse. 
Perspektivene beskrives som sentrale for måloppnåelse.   

8.1.1 Visjon  
Kommuneplanens visjon fram mot 2025 er; Fauske - folkehelsekommunen der alle trives.  

8.1.2 Overordnede mål  
"Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til et 
samfunn der det er: God folkehelse, vekst i næringslivet, vekst i folketall og gode tjenester». 

Resultatoppnåelsen underveis i planperioden måles etter:  

Folkehelse – kriteriene i ny folkehelselov og Folkehelseundersøkelsen i Fauske kommune.    

Stedsutvikling – folketallsutvikling. 
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Næringsutvikling – sysselsettingsutvikling, antall etableringer, fokus på eksisterende og nye 
etableringer, og omsetningsutvikling/verdiskaping i bedriftene. 

Tjenesteyting - kundetilfredshet med kommunens tjenesteyting. 

8.1.3 Strategier  
 Folkehelse  

 Steds- og næringsutvikling - de tre sentraene  

 Frivillig sektor   

 Oppvekst, bo og nærmiljø   

 Den regionale dimensjonen   

 Miljø/energi, herunder nasjonalparker  

8.2 Evaluering av nåværende samfunnsplan  
Samfunnsplanen av 2011 har vært under evaluering av administrasjonen våren 2020. 
Kommuneplanen skal være det viktigste styringsverktøyet i kommunen, men planen har de 
senere år ikke hatt ønsket status. Siden sist planen ble revidert, har det skjedd store endringer 
i nasjonale og regionale retningslinjer og forventninger, i tillegg til lovverk. Planen har helhetlig 
sett, ikke fungert som et godt styringsverktøy, og den har ikke vært fulgt godt nok opp. Dette 
kan komme av at den nå er for lite tidsriktig. Etter evaluering av samfunnsplanen i 
administrasjonen våren 2020, ble følgende bragt fram:  

- Planen har ikke hatt ønsket status de senere år, og det er ikke i tilstrekkelig grad tatt 
hensyn til de faktiske prioriteringene planen har satt.  

- I nåværende plan påpekes det at handlingsdelen til planen er økonomiplanen m/ 
årsbudsjett. Dette har ikke kommuneloven åpnet opp for før i år 1. januar 2020. En 
fraværende og lite adekvat handlingsdel har ført til at det ikke har vært en god nok link 
opp mot økonomiplanleggingen, som igjen har ført til manglende oppfølging av 
strategiene som er satt.  

- Planen har hatt et uhensiktsmessig format. 
- Det har ikke vært nok planoppmerksomhet- eller kompetanse når det gjelder oppfølging 

av planen. Det har vært for lite eierskap knyttet til planen, og det har resultert til at det 
er mangel på «en rød tråd» i kommunens planhierarki/plansystem.  

- Det er nødvendig med en tydelig og helhetlig steds- og byutviklingsplan for Fauske 
kommune, der vi tar Fauske videre til en moderne småby.  

- Det bør utarbeides tydeligere mål og prioriteringer, med en plan for oppfølging og 
evaluering.  

Kommunens økonomiske situasjon er også et av argumentene bak en ny samfunnsplan. For å 
imøtekomme framtidige utfordringer med dagens kommuneøkonomi, er det behov for 
bærekraftige og langsiktige strategier. 

Gjeldende kommuneplan er ikke oppdatert i forhold til Fauske kommunes endrede 
økonomiske situasjon. Målet med ny kommuneplan er å lage en overordnet strategisk politikk 
for hvordan kommunen skal utvikles i et langsiktig perspektiv. Kommunens økonomiske 
situasjon gjør at vi er nødt å tenke nytt, og utnytte hele handlingsrommet som finnes ved å 
bygge felles kulturer, og utvikle ny politikk og nye satsingsområder for Fauske kommune. I ny 
samfunnsplan er det ønskelig å rette all innsats og samle ressursene mot en helhetlig Fauske 
kommune.  
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9. Fokusområder for ny samfunnsplan 
Det er viktig å avklare hvilke temaer man skal konsentrere seg i revideringen av 
kommuneplanen. Dette kapittelet presenterer forslag til prioriterte folkehelseområder for 
kommunestyreperioden, samt forslag til fokusområder for ny samfunnsplan. Til sist drøftes det 
forslag til arealstrategier.  

9.1 Forslag til prioriterte folkehelseområder for 
planperioden 
I følge Folkehelselovens § 6 skal det i forbindelse med utarbeiding av kommuneplaner (etter 
plan- og bygningsloven) fastsettes mål og strategier som er egnet til å møte utfordringene 
kommunen står ovenfor. Dette skal gjøres med utgangspunkt i helseoversikten. Det er derfor 
utarbeidet forslag til prioriterte folkehelseområder for planperioden, som tas med videre i 
utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel.  

1) Utjevning av sosial ulikhet i helse  
2) Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv 

9.1.1 Prioriteringsområde 1 – Utjevning av sosial ulikhet i helse 
Vi oppfatter gjerne Norge som et samfunn med en forholdsvis beskjeden grad av sosial ulikhet. 
Likevel er det også hos oss klare sammenhenger mellom sosial status og somatisk 
helse/psykisk helse.  

Med sosial ulikhet i helse menes helseforskjeller som varierer systematisk med sosial posisjon 
i samfunnet. Den sosiale posisjonen måler vi med yrkesklasse, inntektsnivå eller 
utdanningslengde. Vi finner sosial ulikhet i nesten alle faktorer som påvirker helse og nesten 
alle sykdommer og dødsårsaker. 

Befolkningens helse følger en gradient. Det vil si at mennesker med høy utdanning og gode 
jobber i gjennomsnitt har bedre helse. Forskning fra tvillingundersøkelsen til 
Folkehelseinstituttet viser blant annet at angstlidelser er seks ganger vanligere blant folk med 
bare grunnskole enn blant de med høyest utdannelse. En mengde forskning i utlandet og 
Norge viser liknende sosiale gradienter for blant annet depresjon og alvorlige psykiske lidelser. 

Sosial ulikhet i helse er problematisk for samfunnsutviklingen på flere måter:  

 Det er et folkehelseproblem, fordi befolkningens totale helsepotensial ikke utnyttes fullt 
ut.  

 Det er et rettferdighetsproblem, fordi mennesker i lavere sosiale lag frarøves 
livssjanser. Helse har en verdi i seg selv, men det er også en betingelse for å leve det 
livet en selv verdsetter. Vi kan snakke om en dobbel urettferdighet, ved at mennesker 
med lavere sosial bakgrunn både har dårligere levekår og opplever mer sykdom og 
oftere tidligere død.  

 Det er et levekårsproblem, fordi sviktende helse er en viktig faktor ved sosial 
eksklusjon i Norge. 

 Det er et samfunnsøkonomisk problem, fordi det reduserer sysselsetting og 
verdiskaping og øker offentlige utgifter, og svekker dermed den norske velferdsstatens 
økonomiske bærekraft.  
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Det er et velferds- og livskvalitetsproblem, fordi personer med helseproblemer og lav
sosioøkonomisk status har langt dårligere forutsetninger for trivsel, generell tilfredshet
og livskvalitet.

Prioriteringsområde 2 vil ha innvirkning på dette prioriteringsområdet.

9.1.2 Prioriteringsområde 2 - Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv
Folkehelsearbeid handler ofte om å løse samfunnsfloker. Samfunnsfloker kjennetegnes ved at
de ikke kan løses med enkeltstående innsats på ett samfunnsområde eller fagfelt. Her må
ulike fagfelt og grupper gå sammen for å finne årsakssammenhenger og gode løsninger. Et
livsløpsperspektiv vil bidra til at vi har fokus på tverrfaglighet og på helse i alt vi gjør.

I folkehelsearbeid og kartlegging av forhold i befolkningen bruker man ofte inndelinger basert
på sosiale eller økonomiske forhold. Ser vi folkehelsearbeidet i et livsløpsperspektiv, med
hovedvekt på ulike livsfaser, kan vi i større grad unngå å måtte sette inn særskilte tiltak rettet
mot spesielle grupper. God innsats innenfor dette prioriteringsområdet vil på sikt føre til gevinst
innenfor prioriteringsområde 1 (Utjevning av sosiale ulikheter i helse).

Livsfase 1 Tidlig barndom
Allerede i mors mage legges mye av grunnlaget for resten av et menneskes liv. I denne
livsfasen, fra tidlig i svangerskapet og opp til 3-årsalderen er det viktig med målrettede og
gjennomtenkte tiltak for å gi barnet en god oppvekst. Dette vil kunne gi bedre livskvalitet og
livsmestring hos den enkelte, og samtidig bidra til gode og helsefremmende lokalsamfunn.
Tiltak som settes inn tidlig, vil kunne ha effekt for hele livsløpet.

Mål og strategier foreslås knyttet til:

Tidlig innsats

Familiens helhetlige situasjon og ressurser

Barnehagene som folkehelsearena

Livsfase 2: Fra barn til ung voksen
Arbeidet med å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående skole starter lenge
før ungdomsalderen. Allerede mens barnet er i barnehagealder legges det første grunnlaget.
Hjemmet, barnehagen, skolen og organisasjonslivet er viktige arenaer for å gi barn og unge
kunnskap og ferdigheter til å mestre livet. Tidlig innsats er et nøkkelord. Vi ser her at arbeidet
med livsfase 1 henger nøye sammen med resultater i arbeidet med livsfase 2. Det er viktig å
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fange opp og gjøre noe med de problemene barn og unge opplever både i og utenfor 
barnehage og skole. Slik kan man hjelpe dem som trenger det aller mest. Det handler om å 
bryte negative sirkler og erstatte dem med gode fremtidsløp. 

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

 Skolene som folkehelsearena 

 Utdanningsløp og overgang til arbeid 

 Helsevaner 

 Livsmestring 

 Fauske kommune som bosted 

Livsfase 3: Aktiv aldring – Et aldersvennlig samfunn  

De nærmeste tiårene vil endre den demografiske sammensetning av Fauske betydelig. Det blir 
flere eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen og det blir flere av de eldste eldre.  

Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets 
institusjoner, sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke 
områder. Samtidig ser vi at nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, 
bedre boliger og bedre økonomi. Det kan bli av avgjørende betydning at de tar i bruk sine 
ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter. 

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får 
god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte 
kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer 
aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene. Dette 
fokuset ønsker vi også i Fauske. 

Mål og strategier foreslås knyttet til:  

 Bo- og nærmiljø 

o Boliger og bofellesskap vi kan bli gamle i  

o Gode transportordninger (kollektivtransport) 

o Inkluderende og likeverdige samfunn  

 Opprettholdelse av livsmestring og helse under aldring 

 Eldre som aktive deltakere i samfunnet (Samfunnsressurs og «Reservestyrke») 

9.2 Forslag til fokusområder i ny samfunnsplan 
 Forslag til prioriterte folkehelseområder er utarbeidet på grunnlag av utfordringene og 
mulighetene kommunen står ovenfor. Disse områdene skal videre innarbeides i blant annet 
mål og strategier som legges under fokusområder i kommuneplanens samfunnsdel. 
Kommunenes sentralforbund (KS) beskriver (i dokumentet Status kommune 2020) seks 
kommunale politikkområder der kommuner har et handlingsrom til å utvikle sin rolle og sin 
politikk for bærekraftig samfunnsutvikling. Hvert av disse politikkområdene berører flere av 
FNs bærekraftsmål. KS sin inndeling innebærer slik sett ikke forslag om hvilke mål eller 
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virkemidler kommunen skal velge, men et forslag til metodikk for å arbeide samordnet med 
komplekse sektorovergripende utfordringer knyttet til å sikre: 

- Økonomisk bærekraft 
- Sosial bærekraft 
- Økologisk eller miljømessig bærekraft 
- Et trygt og godt samfunn for alle. 

FNs bærekraftmål og KS sine 6 politikkområder gir en struktur, eller metodikk, for å arbeidet 
med å utforme Fauskes særegne politikk for å løse komplekse, sektorovergripende 
samfunnsutfordringer. Utforming av politikken, med fastsetting og prioritering av langsiktige 
mål og strategier for de enkelte politikkområdene vil skje gjennom planprosessen.  

1. God oppvekst og godt liv 
2. Klima- og miljøvennlig utvikling 
3. Omstillingsdyktig næringsliv 
4. Attraktive byer og tettsteder 
5. Mangfold og inkludering 
6. Deltakende innbyggere 

Planprogrammets bruk av 6 politikkområder, med henvisning til FNs bærekraftsmål definerer 
slik sett ikke politiske mål for utvikling av Fauskesamfunnet, utover å legge til grunn at en 
langsiktig politikk for utvikling av Fauske kommune som organisasjon og samfunn må være 
(økonomisk, sosialt og miljømessig) bærekraftig. 

9.3 Arealstrategier  
Den nye samfunnsplanen vil utarbeides på bakgrunn av nasjonale og regionale føringer og 
lokalt kunnskapsgrunnlag. Siden sist samfunnsplan ble utarbeidet, skal det nå utarbeides 
arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel. Arealstrategiene skal være bindeleddet 
mellom samfunnsplanen og arealplanen. De skal gi overordnede føringer for kommunens 
fysiske utvikling. Den gir føringer for framtidig arealdisponering og strategiene skal bygges opp 
under målsetningene i samfunnsplanen. Strategiene skal først og fremst legges til grunn for 
revisjon av arealplanen, men vil i tillegg være førende for plan- og byggesaksbehandling. 
Fordeler med en arealstrategi kan være: forutsigbarhet for eksterne aktører, tidlig politisk 
dialog og forankring, mulighet for medvirkning på strategisk nivå, skaper sammenheng og 
helhet i planlegging, og få løftet blikket og se om utviklingen går i ønsket retning. 

Arealstrategiene og all arealplanlegging skal gjenspeile de arealpolitiske retningslinjene satt av 
Nordland fylkeskommune. Her vises det til kapittel 8 i Fylkesplanen for Nordland 2013-2025. 

Forslag til arealstrategier  

- Kartlegging av behov for bolig- og næringsareal og utarbeide prioriteringsrekkefølge 
- Definere viktige landbruksareal  
- Kartlegge og legge av arealer for massedeponi for å imøtekomme utbygging i 

Salteneregionen 
- Legge til rette for fortetting og høyere utnyttelsesgrad  
- Kartlegging og sikring av verdifulle friluftsområder for framtiden 
- Kartlegging og sikring av arealer for moderne transportårer 
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10. Hvordan skal planarbeidet gjennomføres?  
Med bakgrunn i kommunal planstrategi, samt helseoversikten, skal samfunnsdelen arbeide 
videre med de utfordringer og muligheter som er skissert. Det skal opprettes nye 
satsingsområder og målsetninger for perioden 2022-2032. Planarbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel foreslås gjennomført på følgende måte.  

10.1.1 Organisering  
Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides med hjemmel i plan- og bygningsloven, og 
planprosessen må organiseres i tråd med lovens krav til organisering og prosess. 

10.1.2 Politisk organisering 
Kommunestyret er planmyndighet og skal gjøre endelig vedtak av planen i medhold av plan- 
og bygningslovens § 11-15. Ifølge kommunens delegeringsreglement skal Plan- og 
utviklingsutvalget behandle forslag til kommuneplan og komme med innspill til kommunestyret. 
Vedtak om høring og offentlig ettersyn av planprogram og planforslag skal fattes av Plan- og 
utviklingsutvalget. Formannskapet er satt som politisk styringsgruppe for planarbeidet. 

10.1.3 Administrativ organisering 
Arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel organiseres som et prosjekt, der 
prosjektledelsen er lagt til enhet plan og utvikling. De ulike temaene i samfunnsdelen utredes 
og utarbeides av arbeidsgruppen i dialog med berørte fagområder og brukergrupper. Dette 
innebærer at arbeidsgruppen kan hente inn ny kunnskap og informasjon om et emne ved 
behov. Gruppen får fullmakt til å invitere aktuelle personer og foreninger til temagrupper, og til 
å utrede nye tema hvis det blir aktuelt.  Forslag til satsingsområder og målsettinger legges 
fram til den politiske styringsgruppen og til politisk behandling ved behov.  

10.1.4 Medvirkningsansvarlig 
Medvirkning gjennomføres i alle faser av planprosessen. Prosjektleder har det overordnede 
ansvaret for å se til at medvirkningen gjennomføres på best mulig måte, og på riktig tidspunkt. 
Dette gjelder både den lovpålagte, og den ikke lovpålagte medvirkningen.  

10.1.5 Prosjektdeltakere med mandat 
Rolle og mandat Stilling 
Prosjekteier: 

 Rådmannen er den formelle eier av 
prosjektet og planprosessen, og har 
besluttet å igangsette arbeidet med ny 
samfunnsplan på bakgrunn av 
kommunal planstrategi 2017-2020. Han 
fatter beslutninger om 
igangsetting/avslutning av prosjektet. 

 
 Rådmann. 

Administrativ prosjektgruppe:   
 Ledes av rådmannen 
 Styringsgruppen har det overordnede 

ansvaret for prosjektet, på vegne av    
prosjekteier 

 Holder politiske organer orientert om 
prosjektet.  

 
 Rådmann  
 Kommunalsjef for Helse 

og omsorg  
 Kommunalsjef for 

Oppvekst og kultur 
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 Kvalitetssikrer beslutningsunderlaget  
for politiske organer   

 Vurdere eventuelle problemstillinger  
underveis 

 Kommunalsjef for 
Eiendom, plan og 
samfunnsutvikling 

 Økonomisjef  
 

Politisk styringsgruppe:  
 Ledes av ordfører. 
 Holder politiske organer orientert om 

prosjektet.  
 Vurderer eventuelle problemstillinger  

underveis 

 
 Formannskapet  

Rolle og mandat Stilling 
 Prosjektleder   

 Har den operative og daglige styringen 
av prosjektet 

 Har ansvaret for at prosjektet  
gjennomføres i henhold til mandat og 
milepælsplan, gitt av  
prosjekteier, evt. etter  
styringssignaler fra prosjekt- og 
styringsgruppe 

 Leder arbeidsgruppen(e).   
 Utforming av endelig plan. 

 
 Areal- og 

samfunnsplanlegger 

Rolle og mandat Stilling 
Arbeidsgruppe: 

 Utfører arbeid i henhold til milepæls- og 
fremdriftsplan utformet av prosjektleder 

 Utforming av skriftlig kunnskapsgrunnlag 
og vurderinger. 

  

 
 Enhetsleder plan og 

utvikling 
 Folkehelserådgiver 
 Kommunepsykolog 
 Kommuneoverlege 
 Enhetsleder helse 
 Enhetsleder pleie og 

omsorg 
 Enhetsleder skole 
 Enhetsleder barnehage 
 Ledende helsesykepleier  
 Enhetsleder kultur 
 Daglig leder av Fauna 

KF 
 Regnskapssjef 

Referansegruppen  
 Referansegruppen er en arena for  

dialog og kan involveres gjennom 
folkemøter, gjestebud, digital deltakelse 
m.m. 

 Referansegruppen skal gi faglige og 
konstruktive innspill i prosessen. 

 Gjennom planprosessen kan det 
opprettes tematiske referansegrupper. 

 
 Nærmiljøutvalg, politiske 

råd og utvalg. 
 Frivillige organisasjoner, 

lag og foreninger, 
bedrifter og næringsliv.  
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10.2 Medvirkning  
Medvirkning i planprosesser har flere hensikter, og er også en lovpålagt oppgave i 
planleggingen som følge av plan- og bygningsloven:  
 
§ 5-1 Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 
påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
       Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 
 
Fra et demokratiperspektiv er det viktig at alle interesser høres og at det gis mulighet for 
innspill. Medvirkning bidrar med viktig kunnskap og fremmer kreativitet i planleggingen, og gjør 
dermed planene bedre. Planarbeidet skal organiseres slik at alle interesserte og berørte har 
anledning til å gjøre seg kjent med innholdet i planen og komme med innspill. I tillegg til 
fastsatte høringsperioder etter loven legges det opp til deltakende prosesser i planarbeidet.  

Forslag til medvirkningsopplegg utover plan- og bygningslovens lovpålagte prosesskrav og 
høringer: 

- Vi skal oppfordre til medvirkning og innspill gjennom å stille spørsmål om viktige tema. 
- Internett skal brukes aktivt i informasjon gjennom hele planprosessen.  
- Kommunens Facebook-side skal brukes til å legge ut tema/spørsmål som innbyggerne 

kan gi innspill på gjennom prosessen. 
- Det opprettes samarbeid med lokalpressen om å få debatt om aktuelle saker. 
- Aktuelle grupper inviteres til diskusjons- og samarbeidsmøter rundt bestemte 

fokusområder/tema (for eksempel ungdomsrådet, eldrerådet, råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne). 

- For å få med barn og unges egne interesser kan det gjennomføres workshop/stands i 
skolene. 

- Faste møter med Ungdomsrådet. 
- Stands ulike steder i kommunen (AMFI, Handelsparken, ved idrettshall, ved 

ungdomsskolen og på videregående skole), for å snakke med og få innspill fra 
innbyggerne.   

- Gjestebud og/eller folkemøter.  
- Involvering av nærmiljøutvalg, lag, foreninger og bedrifter.  

10.3 Framdriftsplan   
Prosjektet føres fremover gjennom en fremdrifts- og milepælsplan satt av administrativ 
styringsgruppe i samråd med prosjektleder. Det tas sikte på sluttbehandling av samfunnsdelen 
januar 2022. Framdriftsplanen som vises her, forutsetter at planprosessen går som skissert. 

10.3.1 Utarbeiding, høring og fastsetting av planprogram 
Planprogram  Når? Hvem? 
Saksframlegg med tilhørende 
dokumenter sendes for politisk 
behandling. 

19. august 2020 Politisk sak til Plan- og 
utviklingsutvalget. Utgående 
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brev til resterende råd og 
utvalg.  

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

2.september 2020 Helse- og omsorgsutvalget 
 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

3. september 
2020 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram for politisk 
behandling 

8.september 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram (seks uker) og 
offentliggjøring av forslag til kommunal 
planstrategi (30 dager) 

9. september – 
21. oktober 2020 

Alle råd og utvalg, statlige og 
regionale myndigheter, 
nabokommuner og 
allmennheten. 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

9. september 
2020 

Eldrerådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram   

10. september 
2020 

Kommunalt råd for personer 
med funksjonsnedsettelse 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

23. september 
2020 

Formannskapet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

25. september 
2020 

Ungdomsrådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

1.oktober 2020 Kommunestyret 

Vurdering av merknader til 
planprogrammet  

21. oktober – 3. 
november 2020 

Administrativ prosjektgruppe 
og prosjektleder 

Levering av revidert planprogram for 
gjennomgang 

3. november 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Gjennomgang av revidert planprogram  17. november 
2020 

Plan- og utviklingsutvalget 

Fastsetting av planprogram og vedtak av 
kommunal planstrategi (Det må gjøres to 
ulike vedtak; vedtak av kommunal 
planstrategi og fastsetting av 
planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel). 

11. desember 
2020 

Kommunestyret 

 

10.3.2 Planprosessen - fra planoppstart til vedtatt plan 
Faser Aktivitet Aktører Tidsrom  
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Oppstart av 
prosessen 

Informasjonssak til alle 
politiske råd og utvalg. 
Samkjøring av 
planprosess ny 
samfunnsplan med 
kommunal planstrategi  

Administrativ 
prosjektgruppe og 
prosjektleder 

April 2020 

Utarbeiding av 
kunnskapsgrunnlag 

Gjennomgang av 
nåværende plan, 
nasjonale 
planretningslinjer og 
forventninger 

Administrativ 
prosjektgruppe 
,prosjektleder og 
folkehelserådgiver  

Mai 2020 - August 
2020 

Forslag til 
planprogram  

Utarbeide forslag til 
planprogram  

Administrativ 
prosjektgruppe og 
prosjektleder  

Mai 2020 – august 
2020 

Høring av 
planprogram  

Høring og offentlig 
ettersyn 

Plan- og 
utviklingsutvalget  

September – oktober 
2020 

Revidering av 
planprogram 

Endring av forslag til 
planprogram på 
bakgrunn av innspill 

Administrativ 
prosjektgruppe og 
prosjektleder  

Oktober - november 
2020 

Fastsetting av 
planprogram 

Vedtak i 
kommunestyret 

Kommunestyret  Desember 2020 

Utarbeiding av 
planforslag  

Datainnsamling, 
produksjon av 
planforslag 

Styringsgruppe, 
administrativ 
prosjektgruppe, 
arbeidsgruppe og 
prosjektleder  

Desember 2020 – 
september 2021 

Høring av 
kommuneplan  

Høring og offentlig 
ettersyn  

Plan- og 
utviklingsutvalget  
Kommunestyret 

September – oktober 
2021 

Revidering av 
planforslag  

Merknadsbehandling 
og utarbeiding av 
endelig plan  

Styringsgruppe, 
administrativ 
prosjektgruppe, 
arbeidsgruppe og 
prosjektleder 

Oktober 2021 – januar 
2022 

Politisk 
sluttbehandling  

Vedtak  Kommunestyret Første 
kommunestyremøte i 
2022 

Evaluering av 
planprosess  

 Politisk 
styringsgruppe 
Administrativ 
styringsgruppe 
Prosjektleder 
Arbeidsgruppe  
Fokusgrupper 
Referansegrupper 

Vår 2022 
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10.4 Hvordan kan du sende inn innspill?  
Innspill til forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel kan sendes elektronisk til 
postmottak@fauske.kommune.no , eller via brev til Fauske kommune, Postboks 93, 8201 
Fauske.  

Vedlegg  
Vedlegg 1 – Planbehov vist i tabellformat 

Vedlegg 2 – Innspill fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Vedlegg 3 – Innspill fra Eldrerådet 

Vedlegg 4 – Innspill fra Norsk Friluftsliv 

Vedlegg 5 – Innspill fra Salten Friluftsråd  

Vedlegg 6 – Interne planer i organisasjonen  

 

 

mailto:postmottak@fauske.kommune.no


Vedlegg 1 - forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel  

1 
 

Forslag til prioritering av planoppgaver 2020-2023  

Plan Planperiod
e 

Behov for revidering? Ansvarlig  2020 2021 2022 2023 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

2012-2025 Ja Rådmannen X X   

Kommuneplanens 
arealdel 

2018-2030 Deler av planen vurderes 
revidert  

Rådmannen   X X 

Kommunedelplaner        

Kommunedelplan for de 
gruveindustrielle 
kulturminnene i Sulitjelma 

2019-2030 Ja. Enhet Plan og utvikling  X X  

Kommunedelplan for 
energi og klima 

2019-2022 Vurderes årlig Enhet Plan og utvikling  X X X 

Kommunedelplan for 
Fauske sentrum 

2018-2030 Ja Enhet Plan og utvikling   X X 

Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og friluftsliv 

2015-2021 Ja Enhet kultur  X   

Kommunedelplan for 
helse, omsorg og sosial – 
Mestring og mulighet 

2018-2026 Ja.  Enhet helse   X  

Kommunedelplan for 
Skjerstadfjorden 

2019-2030 Nei Enhet Plan og utvikling     

Kommunedelplan for 
strategisk næringsplan 

 Ny plan Enhet Plan og utvikling   X  

Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 
 
 
 

2019-2023 Ja. Revisjon av handlingsdel Enhet Plan og utvikling    X 
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Plan Planperiod
e 

Behov for revidering? Ansvarlig  2020 2021 2022 2023 

Fag-/temaplaner        

Alkoholpolitisk 
handlingsplan 

2020-2024 Nei.  Enhet helse     

Beredskapsplan  Ja Beredskapsleder  X   

Boligpolitisk 
handlingsplan 

 Ny plan. Boligsosial plan inngår Enhet Plan og utvikling  X X  

Demensplan  2020-2026 Nei. Enhet helse     

Habliteringsplan   Pågår Enhet helse X    

Havneplan  Ny plan, pågår Kommunalsjef 
Eiendom, plan og 
samfunnsutvikling 

X    

Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse ROS) 

 Ja Beredskapsleder  X   

Hovedplan for skogsveier 2012-2021 Ja Enhet plan og utvikling   X   

Kulturplan  Ny plan Enhet kultur    X  

Målsetninger for 
hjorteviltforvaltningen 

2018-2020 Ja Enhet plan og utvikling X X   

Samhandlingsplan 
oppvekst og kultur  

2020-2024 Pågår Kommunalsjef 
oppvekst og kultur 

X     

Strategier for miljø- og 
næringstiltak i landbruket 

2017-2020 Ja  Enhet plan og utvikling X    

Strategisk landbruksplan  Vurderes ved utarbeiding av 
strategisk næringsplan 

Enhet plan og utvikling     

Temaplan for rus og 
psykisk helse  

2020-2024 Pågår Enhet rus og psykisk 
helse 

X    

Veteranplan – plan for 
personell som har deltatt i 
internasjonale tjenester 

2020 Pågår Enhet kultur X    

 



 
 
 
 

Dato:  24.06.2020 
Vår ref.: 20/9595 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 
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Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
 Enhet plan og utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse til kommunal planstrategi 2020-2023 - Fauske 
kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
 
Fauske kommunale råd or personer med funksjonsnedsettelse fattet i sak 11/20 følgende 
enstemmig vedtak:  
 
Saken tas til orientering med følgende presisering: 
Råd for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse ber om at tidlig involvering av rådet 
innarbeides i arbeidsmetodikken for planarbeid. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  24.06.2020 
Vår ref.: 20/9587 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 
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Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
 Enhet plan og utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse vedrørende kommunal planstrategi 2020-2023 - 
Eldrerådet 
 
 
Eldrerådet fattet i sak 8/20 følgende enstemmig vedtak:  
 
Eldrerådets innspill til vedtatt plandokument er at administrasjonen sørger for at eldrerådet tas med 
i framtidige planprosesser som angår eldre slik at lovpålagt medvirkning blir reell.  
 
Konkret betyr det at det må etableres nye rutiner eller at eksisterende rutiner forbedres som sikrer 
systematisk deltakelse og ikke oppleves tilfeldig!  
 
Det må også gjøres kjent for eldrerådet hvordan dette dokumenteres som muliggjør 
kontrolltiltak/internrevisjon.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



Hurtigguide til lokalpolitikere ved rullering av planstrategi

Sikring av neste 
generasjons 
natur og helse
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kjære lokalpolitiker

Det er ikke vanskelig som lokalpolitiker å gi et stort bidrag til å fremme 
gode liv og sikre kommende generasjoners livsgrunnlag. Klima- og 
naturutfordringene løses gjennom summen av de mange kloke lokale 
beslutningene. Her har du en nøkkelrolle, og kommunens planstrategi er 
et av dine viktigste verktøy. I denne veilederen har vi samlet forslag til tiltak 
som vil bidra positivt til et godt lokalmiljø og en bedre verden å vokse opp i. 
Ved å redusere klimautslipp, bevare biologisk mangfold og sikre innbyggere 
attraktive friluftsarealer for rekreasjon og bruk av allemannsretten, legger 
du samtidig et viktig grunnlag for helse, arbeidsplasser og bærekraftig lokal 
utvikling. Miljø og utvikling er ikke motsetninger. Det er to samfunnsbehov 
som skal finne felles svar i planstrategien.

Framtidens løsninger krever at kommunen mobiliserer og involverer alle 
sine ressursmiljøer og møteplasser til felles innsats. Skoler, barnehager, 
arbeidsplasser, kirke, frivillighet, lokalt kulturliv og media; alle kan 
engasjeres.

I denne veilederen har vi spesielt fokusert på tiltak som i dag er de
største truslene for våre barn og barnebarn. Tap av natur og artsmangfold er 
en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringer. Valgene vi tar 
i dag for natur, får langsiktige konsekvenser. Lokalpolitikerens utfordring er 
å balansere langsiktige og kortsiktige behov. Hovedgrunnen til at selv Norge 
har tapt vesentlige mengder av natur og biologisk mangfold, er summen 
av alle de gangene vi bare skulle forsyne oss «litt» av naturen. Dagen og 
morgendagen krever helt andre politiske valg enn gårsdagen. 

Din kommune skal rullere planstrategien. Det er et viktig grunnlag for 
videre planlegging i kommunen. Dere skal identifisere utfordringer, 
utredningsbehov, og sikre god medvirkning. I sidene som følger vil du 
finne helt konkrete råd for hvordan din kommune kan lykkes med å sikre 
naturgrunnlaget og gode oppvekstkår for kommende generasjoner. Vi 
nevner også områder som kan kreve nye utredninger som grunnlag for 
rullering av kommuneplanen.

Vi ønsker deg lykke til med arbeidet. 
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Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det
politiske hovedsporet for vår tids største utfordringer. Gjennom sin
planlegging er kommunene nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig
samfunnsutvikling og oppnåelse av bærekraftsmålene i Norge. Flere av
bærekraftsmålene setter tydelige krav til kommunens arealforvaltning og
ivaretakelse av biologisk mangfold, både på land og til sjøs.

Bærekraftsmål 1 4, Liv under vann, forplikter Norge til å; «Bevare og bruke

hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling».

Bærekraftsmål 1 5, Liv på land, forplikter Norge til å; «Beskytte,

gjenopprette og fremme bære-kraftig bruk av økosystemer, sikre

bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere

landforringelse samt stanse tap av artsmangfold».

Bærekraftig forvaltning av naturverdiene skal sikres gjennom bærekraftsmål

1 2, Ansvarlig forbruk og produksjon. I dag forbruker vi mye mer enn hva

som er bærekraftig for kloden. For å sikre gode levekår for nåværende og

fremtidige generasjoner må vi minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og

klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.

Flere av bærekraftsmålene vil også ha innvirkning på kommunens

folkehelsearbeid. Bærekraftsmål 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet

for alle, uansett alder. Bærekraftsmål 1 1 , Bærekraftige byer og samfunn -

delmål 1 1 .7, skal sørge for; “allmenn tilgang til trygge, inkluderende og

lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og

eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne”.

FNs bærekraftsmål

Figur 1: Stockholm Resilience
Centre
Vi oppfordrer kommunen til
å legge Stockholm Resilience
Centre sin oppstilling av
bærekraftsmålene som førende
for egen planlegging (se gur
1).
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Arealplanlegging
Regjeringen styrker nå det lokale selvstyret, noe som innebærer at 
mesteparten av norsk natur forvaltes gjennom kommunal arealplanlegging. 
Det betyr at fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre 
også nasjonale og regionale interesser. Det kan være utfordrende å føre en 
natur- og friluftslivsvennlig arealpolitikk når prioritering av økonomisk 
vekst, arbeidsplasser og innbyggertall er mer synlig i et kortsiktig 
perspektiv. En viktig forutsetning er at regional og lokal arealplanlegging 
er basert på åpen dialog mellom de ulike interessene, herunder natur- og 
friluftslivsorganisasjoner. Med god kunnskap om naturverdiene, miljøets 
tilstand og utfordringer kan kommunen legge gode premisser for å ivareta 
hensyn til klima, natur og friluftsområder i sine arealplaner.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven er en sektor-overgripende lov, som gjelder alle tiltak og 
all bruk som påvirker norsk natur. Det betyr at beslutninger som gjøres etter 
annet lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven, må sees i sammenheng 
med naturmangfoldloven. 

I loven er fem miljørettslige prinsipper lovfestet og skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Det betyr at i 
redegjørelsen for en beslutning skal det framgå en helt konkret vurdering 
av disse prinsippene. Disse prinsippene er kunnskapsgrunnlaget (§ 8), 
føre-var-prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 
10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12).

Foto: Helene Rønningstad Halsos
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Folkehelse
Å få flere til å delta i fysisk aktivitet utendørs vil gi gode folkehelseeffekter. 
Det er i dag en utfordring at bare to av ti voksne er tilstrekkelig aktive, 
og kun halvparten av de på 15 år. Helse- og omsorgsdepartementets nye 
aktivitetsdata for 2018 viser også en svak nedgang i aktivitetsnivået til 
9-årige gutter. 

Friluftsliv skaper aktivitet
Friluftsliv kan være en nøkkel til å få med mange som i dag er inaktive, fordi:
•	 Hele 78 prosent av befolkningen oppgir at de går på fotturer i skogen 

eller fjellet (SSB, 2017) – dette er en form for fysisk aktivitet mange trives med.
•	 Å være fysisk aktiv i naturen og nærmiljøet er den aktiviteten nordmenn 

oppgir at de helst ønsker å gjøre mer av (Helsedirektoratet 2014).
•	 Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftslivsaktiviteter de som viser størst 

grad av sosial likhet i deltakelse (Breivik og Rafoss, 2017). Å gå tur er den 
vanligste aktiviteten i alle grupper, og det er lav terskel for å bli med.

Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse gir gode helse-
effekter, og friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og både fysisk 
og psykisk helse. Helsedirektoratet har beregnet at potensialet for 
samfunnsøkonomisk gevinst ved økt fysisk aktivitet, er på 455 milliarder 
årlig. Dette utgjør 406 000 leveår med god livskvalitet. Undersøkelser viser 
også at friluftsliv er den fysiske aktiviteten som flest nordmenn oppgir at 
de ønsker å gjøre mer av. 

7

“Å være fysisk aktiv i 
naturen og nærmiljøet er 
den aktiviteten nordmenn 
oppgir at de helst ønsker 
å gjøre mer av.”

Foto:Paulina Cervenka
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Arealregnskap/naturregnskap
Arealbruk påvirker både naturmangfoldet, klimaet og de mulighetene 
naturen har til å levere de økosystemtjenestene vi mennesker er helt 
avhengige av. Eksempler på slike tjenester er produksjon av mat, 
medisiner, rensing av vann og luft, binding av karbon, beskyttelse mot ras, 
flom og erosjon, samt naturopplevelser og rekreasjon.

For å sikre at økosystemene forvaltes på en bærekraftig måte, og kan 
levere økosystemtjenester også i framtida, er det avgjørende at vi vet hva vi 
har, og hva vi forbruker. Til dette trengs et arealregnskap/naturregnskap, 
som grunnlag for arbeidet med kommende kommuneplan. Dette er et 
verktøy som kan gi kommunen nødvendig oversikt over miljøstatus for 
ulike naturtyper i kommunen, økologisk kvalitet, hvor det ikke er rom for 
utbygginger eller andre arealendringer, hvor det er behov for restaurering 
og hvor det er behov for ytterligere kartlegging. Metoder finnes; Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) deltar i utvikling av metode for et 
slikt regnskap internasjonalt med FN, og har testet metoden i Oslo/
Osloregionen.

Tiltak som må vurderes:
•	 Utvikle et arealregnskap/naturregnskap for kommunen.  

Et slikt regnskap vil vise kunnskap om: (a) arealer (arealregnskap), (b)tilstand 
(økologisk tilstand i arealene), (c) økosystemtjenester (bruk) og (d) eventuelt 
kunnskap om økonomiske verdier. 

“For å sikre at økosystemene 
forvaltes på en bærekraftig 
måte, og kan levere 
økosystemtjenester også i 
framtida, er det avgjørende 
at vi vet hva vi har, og hva 
vi forbruker.”

8
Foto: Paulina Cervenka
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Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder
Hensikten med kartlegging og verdsetting av friluftslivsarealer er 
å tydeliggjøre hvilke friluftslivsverdier som finnes i kommunen. 
Kartleggingen og verdisettingen har mange positive ringvirkninger i form 
av økt oppmerksomhet på potensielle turområder for befolkningen, men 
også som et viktig grunnlag for arbeidet med kommuneplanen, areal og 
tiltaksplanlegging for grønnstrukturen, marka og kulturlandskapet. 

Kartlegging av hele kommunens areal kan adressere arealbrukskonflikter, 
som for eksempel i nærheten av byer og tettsteder, og i strandsonen. Selv 
om det har vært et nasjonalt mål at alle kommuner skal ha gjennomført 
dette i løpet av 2019, er det likevel noen kommuner som ikke er ferdige 
med dette. Det vil for mange kommuner som har gjennomført dette, være 
aktuelt å vurdere en revisjon.

Tiltak som må vurderes:
•	 Fullføre, eventuelt revidere, kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder.

“kartlegging og 
verdsetting av 
friluftsområder har 
mange positive 
ringvirkninger. det er 
viktig at kommunene 
følger opp denne 
målsettingen.”

Foto: Paulina Cervenka

Foto: Johnny Vaet Nordskog
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Turruteplan 
Stier og løyper er friluftslivets viktigste anlegg/infrastruktur, og en 
forutsetning for å få folk mer aktive. Et godt og sammenhengende sti- og 
løypenett, som tilfredsstiller ulike brukergruppers ønsker og behov, er 
derfor viktig. For å oppnå dette er en turruteplan (sti- og løypeplan) et 
godt virkemiddel. En slik plan er en systematisert og prioritert oversikt 
over alle aktuelle (eksisterende og planlagte) turruter i kommunen, der det 
enten er gjort tiltak, eller er tenkt å gjøre tiltak. En turrute omfatter ulike 
friluftslivsaktiviteter, som gå-, ski- og trugeturer, sykling og padling. En 
rute kan registreres som egnet for flere aktiviteter, med utgangspunkt i en 
hovedaktivitet.

Tiltak som må vurderes:
•	 Utarbeide, eventuelt revidere, kommunens turruteplan.
•	 Utrede behov for å prioritere anlegg for friluftsliv, herunder stier og løyper, i 

kommunens fordeling av spillemidler.

10

“stier og løyper er 
friluftslivets viktigste 
anlegg/infrastruktur.”

Foto: Synne Kvam
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Studie:
Funn fra studiet om kommunal og fylkeskommunal planlegging for 
nærmiljø*:

Nærtur prioriteres, men den strategiske forankringen er svak og planene 
lite forpliktende. Det er bred enighet om å legge til rette for turgåing i 
nærmiljøet. Til tross for enighet om målet får ikke det lokale friluftslivet 
gjennomslag i budsjett og handlingsplaner hverken lokalt eller regionalt.

Forskningen avdekket at det er manglende plankompetanse blant de 
ansvarlige for kultur, idrett og friluftsliv (KIF). Det at konkrete føringer og 
forslag til lokalisering av turstier og turløyper ikke inngår i KIF-planene 
kan delvis skyldes at det er svak planfaglig kompetanse om nærtur blant 
KIF- ansvarlige. Studien avdekker at 70% av de KIF ansvarlige jobber i 
kommunens kulturetat.

Nærturarbeidet bygger på lite systematisk kunnskap. Det er en trend 
både i kommune og fylke at arbeidet med nærtur bygger på et tilfeldig 
kunnskapsgrunnlag, og kun 7% av kommunene har utarbeidet en 
grøntstrukturplan.

Det tas lett på medvirkning i nærturarbeidet. Det må sikres at medvirkningen 
når	flere	grupper	enn	i	dag.	Blant	annet	er	friluftslivets	organisasjoner	og	
personer med nedsatt funksjonsevne i liten grad med i prosessene.

Usikkerheten rundt effekten av opplysningsarbeidet.
Til tross for omfattende informasjonsvirksomheten oppgir de KIF-ansvarlige 
at en årsak til at spillemidlene ikke blir benyttet er at de ikke får søknader 
fra lokale lag og foreninger.  Dette kan skyldes tid og ressurser, men også 
at lag og foreninger uten egne ansatte ikke får nødvendig bistand til å 
medvirke i prosessene, eller i det minste får bidra med informasjon om 
deres behov.

* Kilde: Kine Thoren (Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging 
av nærtur (2018).
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Nærnatur og nærtur
Naturen påvirker både den fysiske og psykiske helsen vår positivt. Det 
viser studier både i Norge og utlandet. Når kommunestyret diskuterer 
arealbruk er det derfor viktig å sørge for at innbyggere har god tilgang til 
naturopplevelser nær der de bor. Vi vet at lett tilgang til natur i nærmiljøet 
gir hyppigere bruk. Undersøkelser viser at bruken av naturområder går 
ned hvis det er mer enn 500 meter til nærmeste tursti, turområde eller 
andre grøntområder. Det er derfor viktig å ta vare på de befolkningsnære 
friluftslivs- og grøntområdene.

Av klimahensyn er det nå stort fokus på fortetting i byer og tettsteder, 
men samtidig er det viktig å være bevisst hvordan vi ivaretar tilgangen 
til uteområder, særlig i byer og tettsteder. I planleggingen må nærhet og 
tilgang til grønt- og friluftslivsområder sikres. Dette har betydning både 
for barn og unges og de voksnes aktivitet. 

Samtidig er det viktig å være bevisst på at barn driver med ulike former 
for fysiske aktiviteter om vinteren og om sommeren. For eksempel viser 
det seg at parker har mindre å si på vinterstid, men den totale andelen 
av grøntområder er enda viktigere enn om sommeren. Det er også viktig 
å sikre grønnstrukturen, som er sammenhengen mellom små og store 
naturpregede områder i byer og tettsteder.

Tiltak som må vurderes:
•	 Utrede og etablere en varig og forpliktende markagrense/utbyggingsgrense i 

kommuneplanen, for å sikre kommunens viktigste friluftslivsområder mot 
nedbygging.

•	 Utarbeide, eventuelt revidere, grønnstrukturplan som sikrer sammenhengen 
mellom ulike grøntområder og viktige friluftslivsområder.

•	 Utrede og kjøpe opp viktige private strandsonearealer til allmenne 
friluftslivsformål, jf. tilskuddordningen til sikring av friluftslivsområder.

•	 Styrke arbeidet med etablering av sammenhengende kyststier og forbindelser til, fra 
og mellom friluftslivsområder. 
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“av klimahensyn er det nå stort 
fokus på fortetting i byer og 
tettsteder. dette gjør det enda 
viktigere å ivareta tilgangen 
til natur og friområder i 
nærmiljøet.”

13
Foto: Paulina Cervenka
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Nedbygging av strandsonen
Kyst- og strandsoneområder er under sterkt press fra flere hold. Omtrent 
80 prosent av Norges befolkning bor mindre enn ti kilometer fra sjøen, 
samtidig er disse områdene attraktive til næringsformål, hytteutbygging, 
oppdrett og reiseliv. 

Dessverre overses ofte kyst- og strandsoneområdenes rike plante- og 
dyreliv, og deres viktige rolle som rekreasjonsområde for nærturer og 
annen friluftslivsaktivitet i både hverdag og ferie.

Siden midten av 1950-tallet har det vært et generelt forbud mot utbygging 
i strandsonen (gjelder både langs sjø og vassdrag). Til tross for en sterk 
beskyttelse i loven, har det tilsynelatende vært manglende politisk vilje, 
både sentralt og lokalt, til å håndheve regelverket som skal beskytte 
strandsonen. 

Denne utviklingen skyldes i stor grad at det blir gitt dispensasjoner fra 
gjeldende lover og regler. I 2018 ble 751 av totalt 1319 søknader om nye 
bygninger i strandsonen innvilget som dispensasjoner fra byggeforbudet. 

“til tross for en sterk 
beskyttelse i loven 
bygges det stadig 
mer i strandsonen, 
noe som truer både 
artsmangfold og 
allmennhetens 
tilgang.”

Foto: Lars Verket
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I henhold til plan og bygningsloven § 19-2 skal to vilkår være oppfylt 
for at dispensasjon kan innvilges av kommunen: 1) Hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og 2) Fordelene 
ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Ved vurderingen av vilkårene skal det legges særlig vekt på 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
  
Tiltak som må vurderes:
•	 Gjennomføre kartlegginger av kommunens strandsoneareal med mål om å avdekke 

natur- og friluftslivverdier som en del av kommunens arealregnskap. 
•	 Gjennomgå kommunens dispensasjonspraksis i strandsonen, med mål om å 

stramme inn denne for å ivareta lokale og nasjonale interesser.
•	 Innføre en nedre byggegrense, som ivaretar 100-metersbeltet i strandsonen.
•	 Utøve myndighetskontroll ved ulovlige bygg og stengsler i strandsonen.
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Hytteutbygging
Hytta har en viktig rolle i norsk kultur, og betyr mye både for friluftslivet 
og folkehelsen. Dessverre finnes det likevel også flere tilfeller der 
hytteutbygging truer sårbare naturområder, og undergraver nasjonale 
målsetninger om at verdifull natur skal bevares. Tall fra SSB viser at vi 
nærmer oss en halv million hytter. Hvert år bygges det stadig flere hytter 
og fritidsboliger. Samtidig øker også gjennomsnittlig størrelse. Dette fører 
til høyere krav til standard, energibehov og infrastruktur.

Ser man på den samlede effekten av tilknyttede naturinngrep i forbindelse 
med dagens hytteutbygging, er dette en svært arealkrevende næring, hvor 
endringer forekommer raskt og er irreversible. Det bygges ned stadig mer 
natur i Norge, og hytteutbygging er en av hoveddriverne for nedbygging 
av arealer og fragmentering av norsk natur. Hytteutbygging beslaglegger 
og privatiserer natur- og friluftslivsområder og reduserer dermed 
allmennhetens mulighet til fri ferdsel i utmark. 

Tiltak som må vurderes:
•	 Gjennomgå egen strategi for hyttebygging med mål om å fastsette langsiktige 

utbyggingsgrenser som sikrer bærekraftig utvikling i fjellområdene, beskytter store 
naturområder, hindrer tap av naturmangfold og ivaretar friluftslivsverdier.

Foto: Torgeir W. Schanke
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Klima og energiutbygging
Global oppvarming og tap av biologisk mangfold er vår tids to største 
utfordringer. Disse utfordringen må løses likeverdig og ikke gå på 
bekostning av hverandre. Norsk klima- og energipolitikk kan derfor 
ikke basere seg på arealkrevende energiutbygging som medfører store 
irreversible endringer og inngrep i store naturområder. Eksempelvis er 
vindkraftsatsing i store intakte og sammenhengende naturområder ikke 
veien å gå, men man bør i stedet iverksette tiltak som ikke innebærer store 
naturinngrep.  

Tiltak som må vurderes: 
•	 Satse på tiltak som ivaretar klima- og naturutfordringene på en likeverdig måte. 

Eks; spare- og energieffektiviseringstiltak innenfor f.eks. bygg og transport. 
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“naturlige økosystemer er halvert de 
siste femti årene og over 2000 arter 
er utryddningstruet bare i norge. 
Fns klimapanel trekker frem endret 
arealbruk som den største årsaken til at 
artene forsvinner.”

Foto: Wanda Nordstrøm
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Motorferdsel
Naturen er vår viktigste arena for friluftsliv, fysisk aktivitet og 
naturopplevelser. Hele ni av ti oppgir at de driver med friluftsliv jevnlig. 
Naturen er også en sentral kilde til stillhet, og flere søker ut i naturen for 
stillhet og ro nå enn for bare få år siden. Vi oppsøker ikke fravær av lyd – 
men fravær av støy. Naturen er dermed et viktig tilfluktssted for store deler 
av befolkningen.

Endringen i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, som ble 
vedtatt av Stortinget i 2015, gir kommunene mulighet for å opprette 
snøscooterløyper i utmark. I lovproposisjon, side 28 står det blant annet: 
«Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering 
av snøscooterløyper, ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med 
utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling». 
Og fra 2018 ble vannscooterforskriften opphevet, og kommunene kan selv 
utforme lokale forskrifter.

Samtidig kommer stadig nye motoriserte og etter hvert elektrifiserte 
kjøretøy beregnet på utmark, en utvikling som gjør at det blir viktig at 
kommunen har en tydelig politikk/strategi for hvordan de ønsker utmarka 
skal brukes. Det påligger derfor den enkelte kommune et stort ansvar for å 
ivareta friluftslivets interesser gjennom planprosessen. 

Tiltak som må vurderes:
•	 Sikre at det føres oppsyn og kontroll av motorisert ferdsel i utmark.
•	 Ikke legge løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i viktige 

friluftslivsområder.
•	 Legge til rette for de som driver ikke-motorisert aktivitet i sjø, vann og vassdrag.

18
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Regional planlegging
Mange planspørsmål lar seg ikke løse i den enkelte kommune, men 
berører forhold i flere kommuner. Regionale planavklaringer er derfor 
viktige for å gjennomføre både nasjonal, regional og lokal miljø- og 
arealpolitikk. 

Aktuelle temaer for regional plan kan være samferdselstiltak og 
infrastruktur, bolig-, hytte- og næringsutvikling, jordvern, natur- og 
friluftslivsområder og fjell-, kyst, og vassdragsforvaltning.

Tiltak som må vurderes:
•	 Gjennomgå hvilke temaer i kommunen som berører regionale interesser og ikke 

kan løses i egen kommune alene, og som dermed best kan løses gjennom regional 
plan. 

•	 Oppfordre fylkeskommunen til å utarbeide felles regional planstrategi og 
utarbeidet regional plan med juridisk bindende bestemmelser for en helhetlig 
forvaltning av fjellområder. 

•	 Oppfordre fylkeskommunen til å utarbeide felles regional planstrategi og 
utarbeidet regional plan med juridisk bindende bestemmelser for en helhetlig 
forvaltning av strandsonen. 

“Mange planspørsmål berører 
forhold i flere kommuner og 
øker behovet for samarbeid og 
regionale planavklaringer.”

Foto: Ann Helen Grebstad
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Inkludering
Friluftsliv er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å 
fremme helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange 
innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med 
nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske 
kulturen og det norske språket. 

Mange innvandrergrupper sliter med store helseutfordringer, blant annet 
på grunn av for lite kunnskap om ivaretakelse av egen helse, og om 
egnede steder for å være fysisk aktiv og hvilke tilbud som finnes. I denne 
sammenheng er friluftsliv unikt, fordi det stort sett er tilgjengelig over 
hele landet gjennom hele året, er rimelig og gir store fysiske og psykiske 
helsegevinster. Fysisk aktive mennesker har også større mulighet til å delta 
i arbeidslivet og forbli i jobb.

Tiltak som må vurderes:
•	 Gjøre friluftsliv til en del av introduksjonsprogrammet, og opplæringen i norsk og 

samfunnskunnskap.
•	 Etablere en møteplass mellom kommune/bydel, som er i direkte eller indirekte 

kontakt med målgruppen, og friluftslivet, for å avdekke behov og ønsker, og bidra 
til bedre tilrettelegging.

•	 Etablere en felles fritidsguide/turvenn-løsning, slik at det blir enklere for både 
privatpersoner og tjenesteområder i kommune/bydel å få mer informasjon om 
hvordan de kan bli mer fysisk aktive i sitt nærmiljø.

•	 Lage en plan for å sikre at fritidserklæringen blir oppfylt, slik at alle, uansett 
kulturell bakgrunn, fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, kan delta i friluftslivet 
på lik linje med andre.

Foto: Wanda Nordstrøm
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Frivillighet
Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i 
menneskers liv. Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir 
glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. 

Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger 
ensomhet og bygger fellesskap. En aktiv og levende frivillig sektor er 
av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. 
Eksempler på virkemidler kommunen kan bidra til kan være økonomisk 
støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med universell utforming og 
dialog- og informasjonsmuligheter innad i kommunen. Kommunene bør 
jevnlig sikre at de har oppdatert kjennskap til den lokale frivillighetens 
utfordringer, ressurser og utviklingsmuligheter. 

Tiltak som må vurderes:
•	 Utarbeide en frivillighetspolitikk for kommunen i samarbeid med frivillige 

organisasjoner.
•	 Invitere frivilligheten inn til politikkutforming.
•	 Opprette en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan 

være et Aktivitetsråd der organisasjoner/miljøer som har aktivitet i kommunen 
inviteres til å delta. 

21
Foto: Paulina Cervenka
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Skole og barnehage
Nye læreplaner for fagene for grunnskolen skal trinnvis tas i bruk fra 
2020. Planene er tydelige på at det skal være mer variasjon og mer 
uteundervisning. Verdier som menneskeverd, skaperglede, engasjement, 
utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet vektlegges og 
prioriteres høyere enn tidligere.

Mange av de som underviser i dag, eller er under utdanning, føler seg 
tryggest på å undervise i klasserommet. Det er derfor viktig at opplæring i 
uteskole, naturen som læringsarena og aktive læringsmetoder, er en del av 
innføringen av de nye læreplanene. 

Stadig flere norske barn sitter for mye stille i hverdagen. Samtidig 
krymper uteområdene i mange nye skoler og barnehager, hvor også 
naturen forsvinner. Det skaper bekymring blant forskerne. Forskere har 
påvist at motoriske ferdigheter henger sammen med faglige ferdigheter 
som norsk og matte. En gjennomtenkt utforming av uteområdene kan 
bidra til å sikre god motorisk utvikling og daglig fysisk aktivitet, ifølge en 
fersk forskningsrapport fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet.

Tiltak som må vurderes: 
•	 Utarbeide en oversikt over behovet for planer og utredninger for oppvekstanleggene
•	 Når nye læreplaner tas i bruk har kommunen som skoleeier ansvar for å legge til 

rette for et kompetanseløft for alle sine lærere som ønsker å få inspirasjon, ideer og 
kunnskap om å ta naturen i bruk som læringsarena i alle fag slik de nye fagplanene 
legger opp til.

•	 Sikre at skolenes uteområde og nærmiljø er tilpasset den nye læreplanen med tanke 
på mer av undervisningen skal foregå ute. 

•	 Vurdere å vedta arealkrav for uteområder i skole (30m2) og barnehage (25m2). 
•	 Sikre at uteområdene i nye skoler og barnehager bidrar til en god motorisk 

utvikling og daglig fysisk aktivitet.

Foto: Paulina Cervenka
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Aktivitetsråd
Et aktivitetsråd er et forum der organisasjoner, ressursmiljøer og 
kommunen har dialog om lokale behov og ønsker for å få flere i fysisk 
aktivitet i kommunen. Et aktivitetsråd er ikke en konkurrent til lokalt 
idrettsarbeid eller idrettsråd, men et utfyllende supplement.

Målet er å få flere i aktivitet, med et spesielt fokus på ungdom og voksne 
som ikke er aktive. Aktivitetsrådet formål er å fremme og ivareta lokale 
anleggs- og aktivitetsbehov for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, 
og aktiviteter som i særlig grad kan aktivisere en bredde av befolkningen. 
Gjennom gode medvirkningsprosesser inkluderes behovene i kommunale 
planprosesser for idrett, aktivitet og friluftsliv.

Ved å ha et aktivitetsråd vil kommunen:
•	 Bli bedre rustet til å identifisere hva som skal til for å få enda flere i 

aktivitet.
•	 Komme tettere på behovene til de som driver med aktivitet utenfor den 

organiserte idretten.
•	 Bli bedre i stand til å iverksette tiltak og forvalte midler som kommer 

flere målgrupper til gode.

Tiltak som må vurderes:
•	 Etablere et aktivitetsråd for å stimulere flere innbyggere til jevnlig aktivitet, fremme 

og ivareta lokale anleggs- og aktivitetsbehov for egenorganisert idrett og fysisk 
aktivitet for flere grupper.
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Medvirkning
Muligheter for reell medvirkning fra innbyggerne i kommunen, herunder 
frivillige lag og foreninger, er en forutsetning for et levende demokrati. 
Derfor er det også nedfelt i plan- og bygningsloven at den som fremmer et 
planforslag skal legge til rette for medvirkning.

For å utdype hva medvirkning er, har Kommunal- og moderniserings-
departementet utarbeidet en veileder om medvirkning i planlegging, der 
det blant annet står: “Åpenhet i planarbeidet innebærer at alle, enten 
som direkte berørt eller interessent, skal ha lik tilgang til nødvendig 
informasjon for å ivareta sine interesser eller komme med sine meninger. 
Åpenhet er i seg selv en forutsetning for at berørte parter skal ha tillit til 
plansystemet.” 

Kommunene har et spesielt ansvar for å øke medvirkningen hos barn og 
unge. Barn og ungdom har kompetanse og lokal kunnskap som er viktig 
i utviklingen av framtidens kommuner. Plan- og bygningsloven og FN-
barnekonvensjon trekker frem voksnes plikt til å lytte til barn når de tar 
beslutninger som berører dem. Kommunene skal ha en barnerepresentant 
som skal ivareta barn og unge, og se til at saksbehandling og vedtak er i 
tråd med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planlegging.

Tiltak som må vurderes
•	 Vurdere om kommunen har god kompetanse på ulike typer medvirkningsprosesser.
•	 Sikre åpne medvirkningsprosesser, som involvere og gir innspill fra befolkningen 

tidlig gjennom medvirkningsaktiviteter. Dette kan være med på å forankre, øke 
engasjement og styrke beslutningsgrunnlaget for en sak. 

•	 Benytte ulike metoder for medvirkning slik at alle lag/foreninger og ulike grupper i 
befolkningen nås. 

•	 Gi innbyggerne opplevelsen av at deres deltakelse kan påvirke utfallet.
•	 Legge til rette for at alle kan komme til «planleggingsbordet», ha mulighet til å gi 

innspill og være en del av plandialogen.  



“Barn og ungdom har 
kompetanse og lokal kunnskap 
som er viktig i utviklingen av 
framtidens kommuner.”
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Lenker som er relevante for arbeidet med planstrategi

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: 

• nasjonale forventninger: https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65a24b8ea560c01 
56d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf 

• Filmer om planlegging: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningslov-
en/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/

Om kommunal planstrategi:

• kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder: https://www.regjeringen.no/ 
contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf 

Medvirkning: 

• kMds veileder for medvirkning: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/med-
virkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf 

• ks – strategier for innbyggermedvirkning: https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbygger-
medvirkning/om-innbyggermedvirkning/strategier-for-innbyggermedvirkning/

• Barn og unge- medvirkning: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og bygge-
sak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%20
13.01.2020&utm_content=plan,%20bygg%20og%20eiendom

Areal- og naturforvaltning - Tilstand, drivere og tiltak: 

• Miljøstatus – naturområder på land: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/

• Miljøkommune – naturmangfold: http://www.miljokommune.no/temaoversikt/naturmangfold/ 

• Miljøkommune - arealplanlegging: http://www.miljokommune.no/temaoversikt/planlegging1/ 

• Miljødirektoratet – miljøhensyn i arealplanlegging: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplan-
legging/miljohensyn-i-arealplanlegging/

• naturmangfoldloven i planprosesser: http://www.miljokommune.no/temaoversikt/planlegging1/Miljohen-
syn-i-arealplanlegging/naturmangfold/naturmangfoldloven-i-planprosesser/

• e-læringskurs i naturmangfoldloven:  
http://web1.norskinteraktiv.no/login/nologin.aspx?schoolid=668&Courseid=2925  
http://web1.norskinteraktiv.no/login/nologin.aspx?schoolid=668&Courseid=2841 

Tilrettelegging for friluftsliv:

• statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder:  
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M462/M462.pdf 
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/statlig-sikra-friluftslivsomrader/

• Miljødirektoratets sider om friluftslivet: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/

• tilrettelegging for naturvennlig friluftsliv: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/
m1326/m1326.pdf

• Friluftsliv der folk bor – eksempler på ulike tiltak: https://www.miljodirektoratet.no/link/ 
6fb00c16b81f4a139e1cc7c89ea0f3bc.aspx 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/
https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/om-innbyggermedvirkning/strategier-for-innbyggermedvirkning/
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/om-innbyggermedvirkning/strategier-for-innbyggermedvirkning/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2013.01.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2013.01.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2013.01.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Naturmangfold/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Naturmangfold/Naturmangfoldloven-i-planprosesser/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Naturmangfold/Naturmangfoldloven-i-planprosesser/
http://web1.norskinteraktiv.no/login/nologin.aspx?SchoolId=668&CourseId=2925
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M462/M462.pdf
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/statlig-sikra-friluftslivsomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/link/6fb00c16b81f4a139e1cc7c89ea0f3bc.aspx
https://www.miljodirektoratet.no/link/6fb00c16b81f4a139e1cc7c89ea0f3bc.aspx
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Folkehelse og fysisk aktivitet:

• kommunens folkehelsearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen

• Friluftsliv for seniorer:  
https://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-for-seniorer/ut-pa-tur/  
link til heftet: https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Friluftsliv-Helse_senior_Brosjyre_
norsk_digital-oppslag.pdf

• sjekkliste for gode nærmiljøet: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-
vil-skape-gode-naermiljoer/sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20
n%C3%a6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab-
97760264d52a3e6fce538f95e384c/sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20
gode%20n%C3%a6rmilj%C3%B8er.pdf

Forskning:

• Mindre uteområder i skole og barnehage bekymrer forskerne fra nMBu: https://forskning.no/arkitek-
tur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/ 
sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321

• Fysisk aktivitet gir bedre skoleresultater: https://www.lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap/klini-
sk-oversikt/2019/01/daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/

• Fysisk aktivitet i grunnskolen legger grunnlag for vaner man tar med i voksen alder:  
Bunkeflo i Sverige: «https://www.idrottsforskning.se/daglig-skolidrott-gav-okad-fysisk-aktivitet-senare-i-livet/ 
active smarter kids norge: https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-
barn-blir-spreke-gamlinger/1639988 

Kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet: 

• Fullversjon: https://www.nmbu.no/download/file/fid/34945 

• kortversjon: https://www.nmbu.no/download/file/fid/35305 

se våre nettsider for mer informasjon om aktuelle tema:

https://norskfriluftsliv.no/ 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen
https://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-for-seniorer/ut-pa-tur/
https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Friluftsliv-Helse_Senior_Brosjyre_NORSK_digital-oppslag.pdf
https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Friluftsliv-Helse_Senior_Brosjyre_NORSK_digital-oppslag.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://forskning.no/arkitektur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321
https://forskning.no/arkitektur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321
https://forskning.no/arkitektur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321
https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2019/01/Daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/
https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2019/01/Daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/
https://www.idrottsforskning.se/daglig-skolidrott-gav-okad-fysisk-aktivitet-senare-i-livet/
https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-barn-blir-spreke-gamlinger/1639988
https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-barn-blir-spreke-gamlinger/1639988
https://www.nmbu.no/download/file/fid/34945
https://www.nmbu.no/download/file/fid/35305
https://norskfriluftsliv.no/


NORSK FRILUFTSLIVer en
fellesorganisasjon for 17 norske frivillige
friluftslivsorganisasjoner, med over 950
000 medlemskap og ere enn 5000 lag
og foreninger. Norsk Friluftsliv skal blant
annet løse oppgaver og samordne saker
av felles interesse og fremme disse
overfor myndighetene og andre aktuelle
målgrupper, styrke friluftslivets posisjon
og utbredelse i samfunnet, fremme
allemannsretten og sikre friluftslivets
naturgrunnlag og skape økt forståelse for
naturens egenverdi.

Les mer: www.norskfriluftsliv.no

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV
(FNF)er regionale samarbeidsforum
for natur- og friluftslivsorganisasjoner.
Formålet er å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i de enkelte
regionene, blant annet ved å sette ved å
natur- og friluftslivssaker på dagsorden,
ha god kontakt med lokale og regionale
myndigheter, bygge gode nettverk
mellom organisasjonene, med politikere
og andre relevante aktører og påvirke
relevante plan- og saksprosesser som
har konsekvenser for naturverdier og
friluftsliv. Det nnes en ansatt FNF-
koordinator i alle fylker som vil være et
viktig kontaktpunkt for kommunen mot
natur- og friluftslivsorganisasjonene.

Les mer: www.fnf-nett.no

Foto: Inger Sjøblom



 

Besøksadresse: Sjøgata 27. 8006 Bodø      Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
Tlf.: 95068985   web: friluft.salten.no    e-post: friluftsradet@salten.no 
 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy   Rødøy   Saltdal    Steigen    Sørfold 

Salten 07.11.19 

Innspill til planstrategien for Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, 

Bodø, Gildeskål, Meløy og Rødøy 
Under følger noen konkrete innspill fra Salten friluftsråd: 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer og strategier i kommunen. Friluftsliv 
er viktig for svært mange. Det er den aktiviteten, på tvers av klasse og alder, som aktiviserer flest. Utøvelse 
av friluftsliv er viktig for folks livskvalitet, livsmestring og bolyst. Mange praktiske ferdigheter, immateriell 
kulturarv, lokalkunnskap og lokal tilhørighet videreføres og forsterkes i dag i stor grad kun gjennom 
friluftsliv. Videre er naturopplevelse og friluftsliv den viktigste driveren for at turister velger å oppsøke vår 
region. Samtidig kan målrettet satsing på friluftsliv som nærmiljøaktivitet og nærferieform, bidra til å 
redusere klimaavtrykket til egen befolkning. Det er også viktig å være bevisst på at friluftsliv er en av få 
arenaer hvor folk i dag ivaretar og utvikler kompetanse som er avgjørende når viktige samfunnsfunksjoner 
faller bort og derfor viktig for å bygge robuste lokalsamfunn (for eksempel ferdsel uten bruk av motor, 
høsting, varme og matlaging uten bruk av strøm osv). Derfor ber friluftsrådet kommunen: 

Legge inn friluftsliv som et viktig strategisk virkemiddel i utviklingen i kommunen og omhandler dette når 
samfunnsdelen av kommuneplanen vurderes i planstrategien. 

Kommuneplanens arealdel 
Arealplanen skal i prinsippet legge føringer for all arealbruk i kommunen. Tilgang på arealer er avgjørende 
for utøvelse av friluftsliv. Friluftsliv er svært viktig for folks livskvalitet, helse og kulturell forankring og 
dermed en viktig interesse i arbeidet med arealplanen. For å avklare friluftslivets arealinteresser, ber 
friluftsrådet kommunen om å: 

Legge inn revisjon av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i planstrategien 

Kunnskapsbasert forvaltning er et viktig prinsipp i arealplanleggingen. Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder er verktøyet for å dokumentere og verdivurdere friluftslivets arealinteresser. 

Kartleggingen er også nyttig i dispensasjonssaker, utbyggingssaker og for å vurdere behovene for kjøp eller 

avtalefestet bruk av områder til friluftsliv. I Salten ble arbeidet med denne kartleggingen avsluttet i 2012.  

Alle kommunene er kartlagt. På grunn av endringer i arealbruk/disponering, folks friluftsvaner, besøkende 

og ny kunnskap må disse kartleggingene revideres med jevne mellomrom. Friluftsrådets vurdering er derfor 

at de fleste kommunene i regionen bør revidere sin kartlegging i løpet av de neste fire årene. Med den 

bakgrunnen ber vi kommunene vurdere behovet for revisjon av friluftslivskartleggingen i planstrategien. 

Friluftsrådet kan bidra i revisjonsarbeidet om ønskelig og dette kan gjøres i sammenheng med utarbeidelse 

av en ferdselsåreplan (se under).  

 

Legg inn utarbeidelse/sluttføring av ferdselsåreplan i planstrategien  

Ferdselsåreplaner er et nytt verktøy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, ruter, løyper og leder. Dette 

er helt avgjørende infrastruktur for friluftslivet. Salten friluftsråd samarbeider nå med 

medlemskommunene om å utarbeide slike temaplaner.  Målet vårt er at alle kommunene skal ha slike 

planer innen utgangen av 2022. 

Ferdselsåreplanene er nyttige redskap for:  

 Bedre og mer målrettet ressursbruk (frivillige, private, kommune) 

 Bedre rolleavklaring mellom partene som bidrar (frivillige, private, kommune) 

 Kanalisering og konfliktavklaring knyttet ferdsel (med økende/endret ferdsel fra lokale og turister) 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
file://///bkfil04/avd/RegionR/Profilhåndbok/Brevmaler/Konkrete%20innspill%20fra%20Salten%20friluftsråd
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 Å sikre bedre kartfesting av stier, ruter, løyper og leder (viktig for redning, friluftlivsutøvere, 

grunneiere, i utbyggingssaker og arealplaner) 

 Avklare behov for kjøp eller avtaler om bruk 

Ferdselsåreplanene endrer ikke i seg selv ansvaret for stier, ruter, løyper og leder i kommunen, men gir en 

status, oversikt over hva som gjøres av hvem.  

 

Ferdselåreplanen er i utgangspunktet en temaplan og binder ikke i seg selv arealbruk, kommunens eller 

noen andres ressursbruk. Hvis det er ønskelig, gjøres det ved at resultatene fra ferdselsåreplanen 

innarbeides i kommunens ordinære planverk (for eksempel kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse og kommuneplanens arealplan). 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 

Kommunedelplanen er kommunens viktigste verktøy i arbeidet med organisert idrett, egenorganisert 
aktivitet og friluftsliv. Vi ber kommunen om å legge et forsterket fokus på egenorganisert aktivitet, 
friluftsliv, skolegårder og nærmiljø som føring for planen. 
Kommunedelplanen danner grunnlaget for å kunne søke spillemidler. Kommunene har tradisjonelt vektlagt 
behovene til organisert idrett i denne planen. Med et forsterket fokus på folkehelse, ber friluftsrådet 
kommunene legge sterkere vekt på egenorganisert aktivitet og friluftsliv. Størst effekt har tiltak på 
allment tilgjengelige areal i nærmiljøet. I så måte peker skolegårdene, turveiene og stiene seg ut som særlig 
viktige områder å fokusere i dette planarbeidet. Dette er også i tråd med fylkeskommunens krav om at 
kommunene nå skal lage to uavhengige prioriterte lister i planen, en for egenorganisert aktivitet og en for 
organisert idrett (jf samarbeidsavtalene om folkehelsearbeidet). 

Oppvekstplan 

Oppvekstplanen legger føringen for barns og ungdoms oppvekst i kommunen og dermed også rammene for 

den viktigste ressursen et samfunn rår over på sikt. Det å bidra til en robust, frisk og kompetent 

oppvoksende generasjon med et trygt rotfeste, er overordna viktig. Friluftsrådet ber derfor om at 

kommunen: 

 

Legger inn Helsefremmende skole og barnehage som førende og forpliktende for/i Oppvekstplanen  

Alle kommunestyrene i Salten har gjort vedtak om at deres skoler og barnehager skal være 

helsefremmende. Gjennom et prosjektsamarbeid med Salten friluftsråd er dette målet på god vei til å nås. 

Det er bra. Vi ser like fullt at det er viktig at dette arbeidet blir forpliktende gjennom planforankring i 

planverket for oppvekstsektoren i de enkelte kommunene. Dette for å sikre at det helsefremmende 

arbeidet blir en naturlig og forpliktet del av skole- og barnehagehverdagen over tid og ikke bare et løft, som 

sakte glemmes.  

 

Legger inn lokal identitet som en viktig premiss for/i Oppvekstplanen  

Salten friluftsråd vil oppfordre kommunene til å sette konkrete, lokale kompetansemål på ferdigheter eller 

kunnskap som er viktige for elevenes lokale identitet, kunnskap og kjennskap om og til nærmiljøet sitt . 

Dette kan knytte seg både til ferdigheter i friluftsliv (for eksempel lokale høstingstradisjoner, ferdselsformer 

eller bålbrenning), lokale kulturminner (kunnskap om sagn, steder og gjenstander), 

naturelementer/fenomener og immateriell kulturarv (for eksempel det å kunne sette opp et håndsnøre, 

fiske og lage fiskekaker). Vi mener at dette er viktige bidrag for å bære lokal kunnskap/tradisjon videre, til 

et trygt fotfeste og mer robust ungdom. 

 



 

Besøksadresse: Sjøgata 27. 8006 Bodø      Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
Tlf.: 95068985   web: friluft.salten.no    e-post: friluftsradet@salten.no 
 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy   Rødøy   Saltdal    Steigen    Sørfold 

Planer og involvering av Salten friluftsråd i kommunenes planarbeid 

Salten friluftsråd har begrenset kapasitet på oppfølging av planer og må derfor avgrense behandlingen til 

de som er viktigst for vårt ansvarsområde. Friluftsrådet er også et fagorgan som opptrer på vegne av 

kommunene. Vi ønsker derfor å bli involvert tidlig i planprosessene. Med bakgrunn i det ønsker vi som 

hovedregel å få tilsendt meldinger om planoppstart og gi våre innspill da og bare unntaksvis opptre som en 

høringspart i den ordinære høringen før vedtak.  

Følgende planer ønsker vi å få tilsendt fra medlemskommunene for behandling: 

 Planstrategien 

 Kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse eller tilsvarende 

 Oppvekstplan eller tilsvarende 

Ønsker medlemskommunene innspill til planer utenom dette, kan dere selvsagt be spesielt om det. 
 

Med hilsen 

 

Bjørn Godal 

Faglig leder 
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Interne planer i organisasjonen 
Sist oppdater 18.08.20 
 
Plan   

Atomberedskap 

Avfallsplan havn 

Beredskap-/ evakueringsplan hjemmetjeneste 

Beredskap-/ evakueringsplan Institusjon 

Beredskapsplan - IT-avdelingen 

Beredskapsplan - kommunale vannverk 

Beredskapsplan - vannforsyning 

Beredskapsplan - VVA 

Beredskapsplan akutt forurensning IUA Salten 
 

Beredskapsplan Barnehage (felles) 

Beredskapsplan for akutt forurensning 

Beredskapsplan for barnehagene  

Beredskapsplan for den enkelte skole  
 

Beredskapsplaner - eiendom 

Brann og redning 

Digitalisering i helse og omsorg 2016-2022 Innføring av velferdsteknologiske løsninger 
i Fauske kommune  

Fagutviklingsplan – helse og omsorg 

Forvaltningsplan vann 

Helhetlig ROS (ROS-Fauske) 

HMS plan  

HMS plan og tiltaksplan felles  

HMS plan og tiltaksplan HMS for den enkelte skole  

Hovedplan avløp 

Hovedplan vannforsyning 2014-2026 

IKT – plan for skole 

Kontaktinfo - psykososialt kriseteam 

Lønnspolitisk plan 2018-2020 

Miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser  forurensing 

Oppfølgingsplan ROS-Fauske 

Ordensreglement SFO 

Ordensreglement skole 
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Plan 

Overordnet beredskapsplan 

Pandemiplan 

Plan for evakuering og forpleining 

Plan for helsemessig- og sosial beredskap 

Plan for informasjonssikkerhet? 

Plan for inkluderende barnehagemiljø  

Plan for kommunal kriseledelse 

Plan for krisekommunikasjon 

Plan for opprettelse og drift av EPS-senter 

Plan for opprusting av kommunale veier 2018-2021 

Plan for psykososial omsorg 

Plan for språk og leseopplæring 

Plan for tidlig innsats 

Rammeplan SFO 

Rekruttering- og kompetanseplan 2012-2020 

Rutiner ved melding om kokevarsel 

Samhandlingsplan – kultur og oppvekst 

Seniorplan 2018-2020 

Smittevernplan 

Smittevernplan ved Ebola  

Strategiplan skole 

Teamkontrakter  

Tilsynsstrategi etter plan- og bygningsloven  

Tiltaksplan for psykososialt skolemiljø (Plan for inkluderende skolemiljø i 
Fauskeskolene) 

Trafikksikkerhetsplan for den enkelte skole 

UIA beredskapsplan 

Utvidet ordensreglement for den enkelte skole  

Vedtekter barnehagene  

Vedtekter SFO 

Virksomhetsplan for den enkelte skole 

Virksomhetsplaner for barnehagene  

Årshjul for barnehagene og skolene 
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1. INNLEDNING 
 

Nordland fylkeskommune har et stort omfang av statistikk og analyser innenfor en rekke sektorområder. Som 

hovedregel forholder disse seg til kommunenivå og/eller fylkesnivå.  Dette kunnskapsgrunnlaget er det første 

som er regionalisert etter ny regioninndeling med 6 interkommunale politiske råd i fylket.   

Kunnskapsgrunnlaget er ikke altomfattende. Fylkeskommunen har i forberedelsen til første generasjon 

regionvekstavtale mellom de interkommunale politiske rådene og fylkesrådet i Nordland, tatt initiativ til å 

utarbeide regionale kunnskapsgrunnlag. Vi har valgt noen indikatorer knyttet til sentrale tjenesteområder som 

fylkeskommunen har ansvar for å følge opp, samt trekk ved den enkelte region som er viktig for den videre 

utvikling. Kunnskapsgrunnlaget er kvalitetssikret i samarbeid med de interkommunale politiske rådene. 

Kunnskapsgrunnlaget for hver region skal oppdateres jevnlig i samarbeid med det interkommunale politiske 

rådet. Gjennom dette arbeidet vil vi få en felles forståelse av hva som er gode indikatorer for status og utvikling i 

hver region.  

Når det gjelder videregående utdanning vil det i 2020 vedtas en FT-sak om 4-årig tilbudsstruktur i videregående 

skoler. Her skal det også utarbeides et eget kunnskapsgrunnlag til saken. Når det gjelder samferdselsområdet, 

starter arbeidet med regional transportplan i 2020. For begge disse sakene vil det legges opp til god dialog med 

de interkommunale politiske rådene.    

De regionale kunnskapsgrunnlagene er tredelt.  

Del 1 er et faktagrunnlag som gir oversikt over statistikk knyttet til befolkning, arbeidsliv, utdanning, samferdsel 

klima og miljø og tannhelse. Det meste av den regionaliserte statistikken er levert av Kunnskapsparken i Bodø. 

Hålogalandsrådet omfatter her kommunene i Nordland, dvs. Evenes og Narvik.  

Del 2 inneholder en kort beskrivelse av sentrale trekk ved regionen.  

Del 3 Omtaler områder hvor samarbeidspartene ser det kan være behov for ekstra oppmerksomhet, eller hvor 

det kan være grunnlag for ytterligere styrking for å oppnå positiv utvikling i regionen.  

De regionale kunnskapsgrunnlagene vil gjøres tilgjengelig gjennom sharepoint-løsninger, hvor også andre 

grunnlagsdokumenter som for eksempel kunnskapsgrunnlaget til 4-årig tilbudsstruktur i videregående skole, 

folkehelseundersøkelsen og godsstrømsanalysen, vil bli gjort lett tilgjengelig for samarbeidspartene og 

kommunene.  Også «rådatafilene» til kunnskapsgrunnlaget vil legges i sharepoint og vil kunne benyttes av partene 

etter behov. Disse vil på noen områder være mer omfattende enn det som er tatt med i de ferdigstilte 

kunnskapsgrunnlagene.  

 

1.1.  FN 17 Bærekraftmål 

Regionvekstavtalene skal bidra til å oppnå de 17 mål som FN har satt for bærekraftig utvikling frem til 2030. 

Avtalene skal styrke de tre dimensjonene knyttet til bærekraft: miljømessig-, sosial- og økonomisk bærekraft slik 

det framgår av figuren under.   
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Figur 1 Bærekraftdimensjonene 

Under hvert delkapittel i del 1 av kunnskapsgrunnlaget vises det til hvilke av FNs 17 mål som i størst grad relaterer 

seg til temaet.  Utviklingen over tid av de valgte indikatorene vil kunnen fortelle oss om utviklingen for akkurat 

disse indikatorene bidrar til mer bærekraftig utvikling. Figuren under viser bærekraftmålene. I tillegg er det 169 

delmål. Disse finnes det oversikt over her: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 

            
                   Figur 2 Bærekraftmål   

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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2. DEL 1 – REGIONALT FAKTAGRUNNLAG 
 

2.1. Befolkning 

 
Figur 3 Bærekraftmål relatert til befolkning 

2.1.1. Befolkningsantall 
Nordland hadde 241 235 innbyggere ved årsskifte 2019/2020. Figur 4 viser befolkningen fordelt på de seks 

regionene i Nordland. 

 
Figur 4 Befolkningen i Nordland 1. januar 2020 (SSB) 

Befolkningen i Nordland er fordelt med ca. 1/3 hver i nord-, midt- og sørfylket. Salten har 35 prosent av 

befolkningen i Nordland.  
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Figur 5 Befolkningsutviklingen i regionene i Nordland sammenlignet med fylket og Norge (SSB) 

Figur 5 viser befolkningsutviklingen i regionene vist som en indeks hvor 2015=100.  Veksten fra 2015 til 2020 var 
som følger i hver enkelt region:  

 

• Helgeland interkommunale politiske råd -0,6 %  

• Indre Helgeland regionråd -0,9 %,  

• Salten regionråd 2,4 % (Uten Bodø er tallet for Salten -0,66%) 

• Lofotrådet 1,6 %,   

• Vesterålen regionråd -0,8 % 

• Hålogalandsrådet -2,7 % 

• Nordland 0,35 % 

• Norge 3,9 %  
 

Salten Regionråd omfatter 10 kommuner som samlet har en befolkning på 84 535 innbyggere. 

 
Figur 6 Befolkningen i Salten Regionråd 2020 (SSB) 

Figur 7 viser aldersstrukturen i befolkningen i Salten Regionråd og Nordland per 1. januar 2020, altså hvor stor 
andel hver enkelt aldersgruppe utgjør av total befolkning i regionen. Det er også en sammenligning med Norge. 
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Figur 7 Aldersstrukturen i befolkningen fordelt på ulike aldersgrupper 2020 (SSB) 

 

2.1.2. Befolkningsendringer 
Sammenlignet med 2015 er det i dag 833 flere innbyggere i Nordland, men for Salten Regionråd er det blitt 1 958 

flere innbyggere i samme periode. Tabell 1 og figur 8 viser prosentvis endring i perioden 2015 til 2020 for regionen 

sammenlignet med fylket som helhet og Norge fordelt på ulike aldersgrupper. 

 
Tabell 1 Befolkningsendringer i Nordland 2015 – 2020 (SSB) 

 

 
Figur 8 Befolkningsendring 2015 til 2020 (SSB) 

Endring befolkningen i Nordland 2015 - 

2020. Prosentandel (SSB) 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80-89 år

90 år eller 

eldre Total endring

Helgelandsrådet -10,5 % -11,0 % 0,6 % -10,8 % -9,4 % -2,7 % -1,0 % 14,4 % 6,6 % 10,4 % -0,6 %

Indre Helgeland regionråd -13,6 % -13,4 % -1,4 % -6,1 % -17,5 % -1,4 % 0,4 % 10,4 % 7,4 % 4,9 % -0,9 %

Salten regionråd -13,8 % -6,7 % 1,2 % -4,0 % -8,8 % 2,2 % 1,5 % 18,9 % 6,9 % 6,1 % 2,4 %

Lofotrådet -5,4 % -4,1 % -2,4 % -0,2 % -13,2 % 2,7 % -0,1 % 17,7 % 0,0 % 1,7 % 1,6 %

Vesterålen regionråd -7,8 % -9,5 % -0,1 % -21,6 % -15,6 % -0,9 % -0,1 % 12,3 % 6,2 % -4,3 % -0,8 %

Hålogalandsrådet -1,0 % -11,7 % -1,5 % -2,8 % -13,7 % -4,5 % -4,1 % 13,2 % -1,1 % -3,0 % -2,7 %

Nordland -10,5 % -9,0 % -0,1 % -7,6 % -12,1 % -0,1 % 0,0 % 15,1 % 5,2 % 3,5 % 0,35 %

Norge -7,7 % -5,8 % 4,1 % 1,2 % -2,8 % 1,7 % 5,4 % 18,8 % 4,8 % 4,0 % 3,9 %
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Som figur 8 viser er Salten den regionen med størst befolkningsøkning, på 2,4%. I de yngste alderskategorier er 

det nedgang, mens den største veksten finnes i alderskategorier fra 67 år og oppover.  

 

2.1.3. Befolkningsprognoser 
Befolkningsprognoser gir oss et bilde av hvordan det forventes at befolkningsutviklingen kan bli i årene fremover.  

 
Figur 9 Befolkningsprognose Nordland 2021 – 2035 (Hovedalternativet SSB) 

Figuren viser befolkningsprognosen for 2021 – 2035, altså forventet befolkningsvekst i hovedalternativet. 
Tallene for hver av regionene er som følger: 

• Helgeland interkommunale politiske råd 2,4 % 

• Indre Helgeland regionråd 2,4 %  

• Salten regionråd 4,7 % (Salten uten Bodø har en vekst på -4,7 %) 

• Lofotrådet 3,5 % 

• Vesterålen regionråd 1,3 % 

• Hålogalandsrådet 0,5 % 
 

Utviklingen i antall 16-åringer gir et bilde av behovet for elevplasser i videregående opplæring.  I figur 10 

sammenlignes befolkningsprognosen for antall 16-åringer i Salten for peroden 2021 til 2035 med hele Nordland 

fylke og landet som helhet. Figuren viser at det forventes en nedgang på 4,1 prosent (41 personer) i Salten fra 

2021 til 2035. Tilsvarende tall for Norge er en nedgang på 5 prosent, mens det for Nordland er en nedgang på 6,8 

prosent.   
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Figur 10 Endring i antall 16-åringer fra 2021 til 2035 (Prognose: Hovedalternativet til SSB) 

Det er forskjeller mellom kommunene. Endringene på kommunenivå er vist i figur 11, hvor vi ser at Bodø og 

Gildeskål er de eneste kommunene for det forventes en økning i antall 16 åringer fram til 2035. 

 

 

 
Figur 11 Endringer i antall 16-åringer fra 2021 til 2035. Hovedalternativet (SSB) 

 

 

2.1.4. Flytting 
En av de virkelig store utfordringene til svært mange av kommunene i Nordland er at det flytter flere innbyggere 

ut av enn det kommer tilflyttere, og spesielt er det mange unge som flytter ut. Figur 12 viser innenlands 

nettoinnflytting (innflytting innenlands minus utflytting innenlands) for hvert enkelt kommunene for de tre årene 

2017, 2018 og 2019.  
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Figur 12 Innenlands Nettoinnflytting i kommunene i Nordland for de tre årene 2017 – 2019 (SSB) 

Blant kommunene som inngår i Salten Regionråd var nettoinnflyttingen innenlands som følger: 

• Steigen   52 

• Bodø   - 5 

• Beiarn  -10 

• Sørfold  -18 

• Rødøy  -43 

• Gildeskål -48 

• Fauske  -91 

• Hamarøy -110 

• Saltdal  -111 

• Meløy  -208 

 

Uten innvandring hadde Nordland en nettoinnflytting på -4314 personer samlet for årene 2017 – 2019. 

Nettoinnflytting inkludert innvandring er illustrert i neste figur. Nordland hadde en nettoinnflytting inkludert 

innvandring på -264 personer i samme periode. Dette viser hvilken betydning innvandringen har for å 

opprettholde befolkningsmengden i Nordland. 

 

 

Figur 13 Nettoinnflytting inkludert innvandring samlet for årene 2017 – 2019 (SSB) 
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Blant kommunene som inngår i Salten Regionråd var nettoinnflyttingen (inkludert innvandringen) som følger: 

 

• Bodø   845 

• Steigen   103 

• Fauske   - 44 

• Sørfold      -3 

• Beiarn    -10 

• Saltdal    -11 

• Gildeskål   -44 

• Rødøy    -47 

• Hamarøy   -68 

• Meløy                  -135 
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2.2. Arbeidsmarked 

 

 
Figur 14 Bærekraftmål relatert til arbeidsmarkedet 

 

2.2.1. Sysselsetting, status og utvikling 
I 2019 var det 116 700 sysselsatte i Nordland, hvorav 36,6 prosent hadde sitt arbeidssted i Salten.  Figur 15 viser 

antall og andel sysselsatte i regionene i Nordland. 

 

 
Figur 15 Sysselsetting per region i Nordland 2019 etter arbeidssted (SSB) 

Privat sektor (som også inkluderer offentlige foretak) utgjorde 60,7 prosent av all sysselsettingen i 2019 i 

Nordland. Tilsvarende andel for kommunal-, fylkeskommunal- og statlig forvaltning var henholdsvis 24,1 prosent, 

2,8 prosent og 12,5 prosent. Sysselsettingsandelene per sektor og region er illustrert i figur 16, hvor det også 

gjøres en sammenligning med Nordland og landet som helhet.  Salten er den regionen i Nordland som har lavest 

andel sysselsatte i privat sektor, og høyest andel i fylkeskommunal og statlig sektor.  
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Figur 16 Andel sysselsatte i Nordland per sektor i 2019, etter arbeidssted (SSB) 

 

Tabell 2 viser prosentvis endring (jobbskaping) i sysselsettingen per sektor for årene 2015 – 2019. Nordland hadde 

en lavere sysselsettingsvekst (2,9 prosent) enn landet som helhet (4,4) i denne perioden.  Innenfor 

fylkeskommunalforvaltning var det en betydelig nedgang i Nordland, mens det var en liten vekst i samme sektor 

i landet. Veksten i de andre sektorene er positive, men lavere enn gjennomsnittet for landet. Salten hadde i denne 

perioden vekst i samtlige sektorer med unntak av den fylkeskommunale. 

 
Tabell 2 Sysselsettingsendringer per sektor (SSB) 

Figur 17 viser en fordeling av sysselsettingen på næringsgrupper i Salten.  Som figuren viser er det 

næringsgruppen som inkluderer varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finans., forretningsmessig tjenester 

og eiendom som er størst, hvor det er 14 079 sysselsatte. Helse- og sosialtjenester er den nest største 

sysselsettingsgruppen med 10 434 sysselsatte. Sekundærnæringer som inkluderer bergverk, vareproduserende 

industri, vann og kraftverk, bygg og anlegg sysselsatte 6 754 personer i Salten i 2019.  Deretter følger off. adm og 

forsvar med 4 235 sysselsatte. Innenfor undervisning er det 4 038 sysselsatte. Innenfor primærnæringene er det 

1  522 sysselsatte.  Bedrifter som tilbyr personlig tjenesteyting sysselsatte 1 521 personer i Salten i 2019. 
 

Prosentvis endring i sysselsetting per 

sektor 2015 - 2019. Nordland. (SSB)

Fylkeskommunal 

forvaltning

Kommunal 

forvaltning

Privat sektor 

og offentlige 

foretak

Stats-

forvaltningen Alle sektorer

Helgelandsrådet 0,6 % 2,2 % 3,1 % -3,1 % 2,1 %

Indre Helgeland Regionråd -13,8 % -1,2 % 2,2 % 2,6 % 1,1 %

Salten Regionråd -5,1 % 5,2 % 4,5 % 4,5 % 4,3 %

Lofotrådet -8,4 % 3,5 % 6,8 % 3,1 % 5,4 %

Vesterålen regionråd -3,2 % 3,5 % 5,3 % -6,2 % 3,5 %

Hålogalandsrådet -11,4 % -0,1 % -2,4 % -1,4 % -2,0 %

Nordland -5,9 % 2,8 % 3,6 % 1,4 % 2,9 %

Norge 0,9 % 6,1 % 4,1 % 3,7 % 4,4 %
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Figur 17 Sysselsetting etter næring og arbeidsted Salten Regionråd (SSB) 

I figur 18 gis en oversikt over den prosentvise sysselsettingsutviklingen (jobbskapingen) for de ulike næringene i 

Salten sammenlignet med Nordland og Norge for perioden 2015 – 2019. Som figur 18 viser hadde Salten vekst i 

samtlige næringsgrupper. Det er næringsgruppen for primærnæringene hvor den sterkeste veksten i Salten var. 

 
Figur 18 Prosentvis endring i antall sysselsatte etter næring og etter arbeidssted 2015 – 2019 (SSB) 

Figur 19 viser en prosentvis fordeling av de sysselsatte på næring. I figuren sammenlignes andelene i Salten med 
hele Nordland og Norge.  

 



 

 

16 

 

 
Figur 19 Andel sysselsatte fordelt på næring etter arbeidssted, 2019 (SSB) 

 

2.2.2. Utdanningsnivå hos arbeidstakere 
Det er en positiv sammenheng mellom høyere utdanningsnivå og størrelsen på verdiskaping. I Nordland har 34,6 

prosent av de sysselsatte i aldersgruppen 20-66 år høyere utdanning. Tilsvarende tall for hele landet er 41,3 

prosent. Selv om utdanningsnivået i Nordland øker år for år, både blant sysselsatte og i befolkningen generelt 

ligger andelen fremdeles et godt stykke bak landsgjennomsnittet. Figur 20 viser hvor stor andel av de sysselsatte 

i aldersgruppen 20-66 år i regionene som har høyere utdanning sammenlignet med Nordland og Norge. 

 

 
Figur 20 Høyere utdanning blant sysselsatte i Nordland, etter arbeidssted i aldersgruppen 20-66 år 2019 (SSB) 

Salten er den regionen i Nordland som har høyest utdanningsnivå blant de sysselsatte. 

Figur 21 viser en oversikt over endring (prosentandel) i utdanningsnivået blant de sysselsatte med arbeidssted i 

Nordland i årene 2015 – 2019. Siden 2015 har prosentandelen sysselsatte (20-66 år) med 1-4 års høyere 

utdanning i Nordland økt med 0,7 prosent, mens andelen med mer enn 4 års utdanning har økt med 1,5 prosent. 

Tilsvarene tall for hele landet er litt høyere. I Salten har prosentandelen sysselsatte (20-66 år) med 1-4 års høyere 

utdanning økt med 0.7 prosent, mens andelen sysselsatte med mer enn 4 års høyere utdanning har økt med 1,7 

prosent.  
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Figur 21 Endring i utdanningsnivået blant sysselsatte etter arbeidssted i Nordland i årene 2015 - 2019 

Figur 22 viser andel sysselsatte med høyere utdanning innenfor ulike fagfelt i Salten sammenlignet med Nordland 
og hele landet.  
 

 

Figur 22 Andel sysselsatte fordelt på fagfelt med høyere utdanning (etter arbeidssted) i 2019 (SSB) 

Figuren viser andel sysselsatte med høyere utdanning innenfor ulike fagfelt i regionene i Nordland 
sammenlignet fylket samlet og hele landet. 
 

      

2.2.3. Nyetableringer 
Nordland hadde 2 113 nyetableringer i 2019, som per 10 000 sysselsatte utgjør 181 nyetableringer. Figur 23 viser 

antall nyetableringer per 10 000 sysselsatte innenfor de ulike regionene i Nordland, og for Nordland totalt og 

Norge. 
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Figur 23 Antall nyetableringer per 10 000 sysselsatte 

Det totale antall nyetableringer i 2019: 

• Helgelandsrådet 332 

• Indre Helgeland Regionråd 281 

• Salten Regionråd 705 

• Lofotrådet 274 

• Vesterålen regionråd 273 

• Hålogalandsrådet 248 

• Totalt for Nordland 2113  
 

I figur 24 gis en oversikt over prosentvis utvikling i antall nyetableringer i perioden 2010 til 2019. Salten hadde en 

vekst på 30,8 prosent i antall nyetableringer, som er litt lavere enn for Nordland og Norge, som hadde en vekst 

på henholdsvis 42,2 prosent og 42,7 prosent i samme periode. Salten og Vesterålen er de regionene som har 

lavest prosentvis vekst i antall nyetableringer i Nordland. 

 
Figur 24 Utvikling i antall nyetableringer i perioden 2010 til 2019 (SSB) 
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2.3. Regionmesterskapet – Indeks Nordland 

 

Tabellen under er regionalisert etter inndelingen av interkommunale politiske råd/regionråd etter 1.januar 

2020. 

Region 2015* 2016* 2017* 2018 2019 
Vesterålen Regionråd 6 6 5 6 6 
Lofotrådet 2 3 2 2 1 

Hålogalandsrådet 4 4 6 5 4 

Salten Regionråd 1 2 2 1 1 

Indre Helgeland Regionråd 4 5 4 4 4 

Helgelandsrådet  2 1 1 2 3 

Tabell 3 Rangering samlet for alle indikatorene (Indeks Nordland) 

Rangering samlet for indikatorene vekst i omsetning siste 2 år, driftsmargin siste 2 år, verdiskaping siste 2 år, 

befolkningsvekst siste 5 år og vekst unge voksne siste 2 år.  

*For årene 2015, 2016 og 2017 er ikke indikatoren for sysselsetting tatt med i denne oversikten. Bakgrunnen er 
at SSBs statistikker bygger på ny datakilde fra og med 2015. Tall før dette tidspunktet er dermed ikke direkte 
sammenlignbare. For sysselsetting ser man på utvikling de 3 siste årene. 
 

Salten Regionråd 2015 2016 2017 2018 2019 
Vekst i omsetning siste 2 år 1 3 4 6 4 
Driftsmargin siste 2 år 2 5 5 5 5 
Verdiskaping siste 2 år 2 2 2 2 2 
Befolkningsvekst siste 5 år 1 1 2 2 1 
Vekst unge voksne siste 2 år 4 3 2 1 1 
Vekst i sysselsetting siste 3 år    1 3 

Tabell 4 Rangering indikatorer Salten Regionråd 
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2.4. Utdanning 

 
Figur 25 Bærekraftmål relatert til utdanning 

2.4.1. Grunnskolepoeng 
 

Grunnskolepoeng viser elevenes skoleresultat i ungdomsskolen. 

 
Figur 26 Grunnskolepoeng per region for elever i 10 klasse 2018–2019 (Kilde: Utdanningsdirektoratet/Skoleporten) 

Tre regioner har grunnskolepoeng over nasjonalt snitt: Salten, Vesterålen og Narvik. Sistnevnte består stort sett 

av Narvik-elever og er den minste av regionene med under 200 i utvalget.  

 

Kommune Grunnskolepoeng 10 
klasse 2018-19 = Vg1 
2019-20 

Antall elever 10 klasse 

Beiarn 38,0 7 

Bodø 43,4 584 

Fauske 40,8 113 

Gildeskål 35,9 18 

Hamarøy 42,7 20 

Meløy 39,3 78 

Rødøy 45,3 15 

Saltdal 43,9 49 

Steigen 39,6 27 

Sørfold 40,4 25 

Salten 42,4 936 

Nordland 41,7   

Norge 42,0  

Tabell 5 Grunnskolepoeng per kommune for elever i 10 klasse 2018-2019 (Kilde: Utdanningsdepartementet/Skoleporten) 
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2.4.2. Fullført videregående opplæring i regionen

SSB publiserer gjennomføringstall for kommunegrupper. Disse varierer en del i størrelse, slik at noen av de
mindre folkerike områdene har en del tilfeldige svingninger fra år til år. Hovedinntrykket er imidlertid at
gjennomføringsandelen går opp i de fleste kommunegruppene sett over flere år.

Figur 27 Fullført og bestått videregående opplæring innen fem år, utvikling og sammenlikning (SSB)

Litt over halvparten av fylkets kommuner hadde pr. november 2019 oppfylt ambisjonen til KS om å ta inn minst
én lærling per 500 innbyggere. Salten har 1 lærling pr. 440 innbyggere. Fordelingen pr. kommune fremgår av
tabell 6:

Lærekontrakter Kontrakter
per nov 2019

Folketall 1.
kvartal 2019

Måltall:
minst 1 per
500

Beiarn 5 1 031 1 per 206
Bodø 97 52 074 1 per 537
Fauske 14 9 747 1 per 696
Gildeskål 8 1 962 1 per 245
Hamarøy 5 1 738 1 per 348
Meløy 37 6 335 1 per 171
Rødøy 3 1 227 1 per 409
Saltdal 10 4 637 1 per 464
Steigen 5 2 579 1 per 516
Sørfold 5 1 957 1 per 391
Salten 189 83 287 1 per 440

Tabell 6 Antall kommunale lærlinger per kommune i Salten tall fra november 2019 (Kilde: Vigo)
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Tabell 7 viser totalt antall lærlinger i regionene: private, kommunale og statlige. De fleste lærlinger finnes i 

privat næringsliv.  

 

Løpende 
lærekontrakter 

Ungdomsrett Andre Totalt 

Helgeland 247 174 421 

Indre Helgeland 257 133 390 

Salten 584 242 826 

Lofoten 180 85 265 

Vesterålen 220 89 309 

Ofoten 133 57 190 

Nordland 1 621 780 2 401 

Tabell 7 Løpende lærekontrakter per region per 11 mai 2020 (Kilde: Vigo) 

Fordelingen av lærekontrakter sier noe om hvilken kompetanser kommuner og næringsliv etterspør. I Salten er 
fordelingen som følger:  

 

 
Figur 28 Løpende lærekontrakter i Salten Regionråd, fag med flest lærlinger (Kilde: Vigo, juni 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærlinger med ungdomsrett Andre lærlinger 
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2.4.3. Tilbudsstruktur i regionen

Tabell 8 Vedtatt tilbudsstruktur 2020–2021 (Kilde: Ft-sak 210-2019 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland
for skoleåret 2020–2021)
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Videregående opplæring for voksne ivaretas i stor grad av tilbud gjennom Nettskolen i Nordland – se 

https://nettskolen.nfk.no for fagoversikt og nærmere informasjon om tilbudene. Nettskolen har kontinuerlig 

inntak til de fleste tilbudene, noe som betyr at voksne kan starte når de vil og avslutte til en av 

eksamensperiodene vår eller høst. Tabell 9 viser deltakerantall inneværende skoleår.  

 

 

 

Lokasjon Studieforberedende/ 
fellesfag 

Yrkesfag Privatist Sum 

Meløy 9 7 1 17 

Bodø 47 75 10 132 

Fauske 30 28 3 61 

Knut Hamsun, Oppeid 2 3 0 5 

Knut Hamsun, Steigen 4 4 1 9 

Sum 92 117 15 224 

Tabell 9 Deltakere i voksenopplæring Nettskolen i Nordland 

 

Når det gjelder fagskoletilbudet i regionen, er det som følger:  

 

Tilbud Studie(-samlings)sted Ant. stud.p. Periode 

Dekksoffiser Bodø 120 2018-20 

Maskinoffiser Bodø 120 2018-20 

Psykisk helsearbeid og 
rusarbeid 

Fauske 60 2019-21 

Kreftomsorg og lindrende pleie  Bodø 60 2019-21 

Helse, aldring og aktiv omsorg Bodø 60 2019-21 

Dekksoffiser Bodø 120 2019-21 

Maskinoffiser Bodø 120 2019-21 

Dekksoffiser Bodø 120 2020-22 

Maskinoffiser Bodø 120 2020-22 

Tabell 10 Fagskoletilbud Salten Regionråd 

  

https://nettskolen.nfk.no/
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2.5. Samferdsel  

 
Figur 29 Bærekraftmål relatert til samferdsel 

 

2.5.1. Havner og kaianlegg 
Det blir transportert store mengder gods fra havnene i Nordland. I 2019 ble det registrert en total godsmengde 

på 31,7 millioner tonn. De største volumene går over et fåtall større havner. Klart størst andel går over Narvik 

Havn, som målt i tonn er den største havnen i Nordland.  

 
Figur 30 Godsmengde (tonn) i regionene i Nordland 2019 (SSB) 

Figur 31 viser de største havnene I Salten. Sørfold har stor industriell aktivitet der Elkem er den dominerende 

aktør. Store mengder dolomitt skipes ut fra Hamarfall og kommunen har  anløp av containerskip. Tallgrunnlaget 

for Sørfold er estimert med tallgrunnlag i 2015. Diagrammet står seg rimelig greit siden det er grovt inndelt, og 

at det ikke har skjedd større endringer i næringsstrukturen siden 2015. 
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Figur 31 Totale tonn over kai i Salten Regionråd

2.5.2. Flypassasjerer

Totale passasjerer i Nordland 2019 var i overkant av 3,6 millioner.

Figur 32 Totalt passasjerer ved avgang og ankomst, innenlandske og utenlandske flygninger, regelbunden og ikke regelbunden trafikk
2019 (SSB)

Figur 33 Endring 2009 –2019 passasjerer ved avgang og ankomst, innenlandske og utenlandske flygninger, regelbunden og ikke
regelbunden trafikk 2019 (SSB)
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2.5.3. Trafikkulykker 
 

I årene 2010-2019 var det 417 personer som ble hardt skadd eller drept i trafikkulykker i Nordland. Figur 34 

viser antall per region. 

 
Figur 34 Antall drepte og hardt skadde i trafikken i Nordland i perioden 2010 – 2019 (SSB) 

 

 
Figur 35 Drepte og hardt skadde i trafikkulykker per 10 000 innbygger (SSB) 

 
Figur 36 Antall skadde personer i veitrafikkulykker – Salten Regionråd (SSB) 
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2.6. Klima, miljø og planlegging 

 
Figur 37 Bærekraftmål relatert til klima, miljø og planlegging 

 

2.6.1. Klimautslipp 

 
Figur 38 Utslipp per region i Nordland – KG CO2 ekvivalenter per innbygger (Miljødirektoratet/KPB) 

 
Figur 39 Utslipp av klimagasser KG CO2 ekvivalenter per innbygger uten industri/olje/Gass (Miljødirektoratet/KPB) 
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Figuren viser KG utslipp per innbygger i regionene sammenlignet med Nordland og Norge

Figur 40 Klimautslipp per sektor. 2018. Salten Regionråd. (Miljødirektoratet)

Figur 41 Endring 2015 -2018. Tonn utslipp CO2 ekvivalenter fordelt på sektor i Salten Regionråd Miljødirektoratet/KPB)

2.6.2. Omdisponering av areal

Figur 42 Gjennomsnittlig omdisponert dyrka og dyrkbar jord i perioden 2010-2019 per 1000 innbygger i Nordland (SSB)
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Figur 43 Omdisponering av dyrka- og dyrkbar jord. Dekar per 1000-innbygger 

 

 

 
Figur 44 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i Salten Regionråd 2015-2019 (SSB) 
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2.6.3. Husholdningsavfall 

 
Figur 45 Kilo husholdningsavfall per innbygger (SSB) 

 

 
Figur 46 Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (SSB) 
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2.6.4. Energi 

 
Figur 47 Midl. årsproduksjon elektrisk kraft Nordland. GWh (NVE) 

 

 
Figur 48 Kraftbalansen i Nordland (NVE/SSB) 

Figuren viser forskjellen mellom produksjon og forbruk av elektrisitet i Nordland 
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2.6.5. EL-biler og ladestasjoner 

 

 
Figur 49 Andel elbiler i regionene i Nordland 2019 (SSB) 

 
 

 
Figur 50 Offentlig tilgjengelige ladepunkter i Nordland 2020 (nobil) 

 

 
Figur 51 Andel ladepunkter elbil i regionene i Nordland 
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2.6.6. Statlig sikret friluftsområder 

 
Figur 52 Statlig sikret friluftsområder 

 

2.6.7. Planstatus 

Bodø er med i klimanettverk Nord-Norge, sammen med de større byene i nord. De øvrige Salten-kommunene 

har et eget plan- og klimanettverk. 

 

 

  
 

 

Figur 53 viser planstatus i kommunene på samfunnsdel og arealdel. 

  



 

 

35 

 

2.7. Tannhelse 

Tannhelsen (målt ved indikatorårskull) i Salten er litt dårligere enn gjennomsnittet for Nordland. Tannhelsen i 

Nordland er litt bedre enn gjennomsnittet for landet. Tallene i tabellen viser andel uten hull. 

 

Tannhelseresultater hos indikatorkull 

Kommune 5 år 12 år 18 år 

Beiarn 75,0 % 71,4 % 10,0 % 

Bodø 86,0 % 64,4 % 29,2 % 

Fauske 88,8 % 70,6 % 22,4 % 

Gildeskål 69,6 % 61,1 % 10,0 % 

Hamarøy 76,9 % 88,2 % 28,0 % 

Meløy 78,1 % 63,6 % 23,5 % 

Rødøy 80,0 % 68,4 % 36,4 % 

Saltdal 81,6 % 55,3 % 29,3 % 

Steigen 72,2 % 62,9 % 27,3 % 

Sørfold 84,6 % 63,6 % 28,6 % 

Salten 83,0 % 64,1 % 26,3 % 

Nordland 84,5 % 64,7 % 27,9 % 

Tabell 11 Tannhelseindikatorer for indikatorkull 

Nordland fylkeskommune er i prosess med alle kommuner i regionen for å inngå avtaler om å tilrettelegge for 

samarbeid og samhandling til beste for brukerne som mottar hjelp etter tannhelsetjenesteloven. 
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3. DEL 2 - KORT BESKRIVELSE AV REGIONEN 

3.1. Nærings- og kompetansemiljø  

Salten med fylkeshovedstaden Bodø har det mest komplette nærings- og kompetansemiljøet i Nordland. Bodø 

utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer for båt, jernbane, vei og lufttrafikk. Salten 

har store kraft- og mineralressurser, og er stor oppdrettsregion. 

 

Bygg og anlegg sysselsetter flest i privat sektor med i overkant av 16 % av de sysselsatte. Salten har også en stor 

andel sysselsatt i detaljhandelen med i overkant av 8 % av de sysselsatte. 

 

Bodø og Meløy er de viktigste fiskerikommunene i regionen. Bodø har en del ferdigmatproduksjon knyttet til 

fiskerivirksomhet. Videre er opprettnæringen stor i Salten, med 40 % av de som er sysselsatt i denne næringen i 

Nordland. Salten har en komplett verdikjede innenfor havbruk fra produksjon av rogn til markedsføring og salg 

av sjømat med mange sterke aktører spredt i hele regionen. Selv om næringen har stor økonomisk betydning for 

både regionen og Nordland utgjør næringen kun i overkant av 1 % av totalt sysselsatte i Salten.  

 

Større industribedrifter i Salten er Rapp Bomek i Bodø, The Quarts Corp på Drag, Nexans på Rognan, Glomfjord 

industripark og Elkem Salten i Sørfold. 

 

Salten har flest hotellbedrifter og er størst i Nordland på forretningstrafikk i form av yrkesreisende og kurs- og 

konferansegjester. Overnatting og servering sysselsetter 3,6 % i Salten. I tillegg sysselsetter reiselivet mange innen 

transport og personlig tjenesteyting. 

 

Salten har en stor offentlig sektor med i underkant av 40 % av de sysselsatte i Salten. Andelen sysselsatte innen 

kommunal er lavest i fylket, mens den statlige sektoren sysselsetter i overkant av 48 % av alle statlige ansatte i 

Nordland.   

 

Store statlige virksomheter er Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset, Valnesfjord helsesportsenter, 

Luftfartstilsynet og Kontrollsentral Nord, Forsvarets operative hovedkvarter og kampflybase, 

Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Fylkesmannen i Nordland, Fiskeridirektoratet, NRK, Skatt Nord, Bodø, NAV 

Nordland, Husbanken, Økonomi og fellestjenester, Statens Vegvesen, og Nasjonalt luftfartsmuseum. 

 

Nord Universitet har tre profilområder: Blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap og helse, velferd og 

oppvekst. Nordområdesenteret er et av sentrene ved NU med formål om kunnskapsproduksjon og å øke 

bevissthet og engasjement om nordområdene. UiT tilbyr studier til dataingeniør i Bodø. Nordlandsforskning er et 

nasjonalt samfunnsfaglig institutt med 40 medarbeidere som bidrar til kunnskapsutvikling for samfunnsliv og 

næringsutvikling. Nibio er til stede med Avdeling for algeproduksjon. Hovedkontoret for Helse Nord er sammen 

med Nordlandssykehuset og helsesportsenteret et sterkt helsefaglig miljø. Regionen har sterke kunnskapsmiljø 

utenfor Bodø som likestillingssenteret KUN i Steigen, Àrran lulesamiske senter på Drag og Kigok i Gildeskål som 

arbeider med utvikling og opplæring med fokus på oppdrettsnæringen og er leder for Algenettverk Nord.  

 

Kunnskapsparken Bodø med 19 ansatte bidrar til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de viktigste 

næringene i landsdelen og er prosjektleder for NCE Aquaculture. Andre sterke kompetansemiljø i Bodø Widerøes 

Flyveselskap, First Scandinavia og Private Barnehagers Landsforbund. Bodø har også et sterke IT-miljø med mange 

større aktører, herunder DIPS, Norges ledende leverandør av e-helse. 
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3.2. Utdanning 

Det er en klar og entydig sammenheng mellom elevers skoleresultat i ungdomsskolen og sannsynlighet for å 

gjennomføre videregående opplæring. Svake faglige prestasjoner i grunnskolen den viktigste enkeltforklaringa på 

manglende gjennomføring og frafall. Salten har sammen med Vesterålen fylkets beste skår, tiendeklassingene i 

Salten som gikk ut våren 2019 fikk i snitt 42,4 grunnskolepoeng. Dette er også bedre enn landssnittet. Det er stort 

sett regionens største skolekommune, Bodø, som har hatt stabilt gode skår og som trekker gjennomsnittet opp. 

Også Rødøy har gode resultat. Gildeskål har ujevne resultat, noe som er normalt for kommuner med lavt elevtall.   

Det er mye å tjene på å løfte kommuner med svake resultat, det vil føre til at flere ungdommer klarer å fullføre 

det planlagte videregående opplæringsløpet, enten det er yrkesfag eller et studieforberedende løp. 

Gjennomføring i videregående er viktig for å skaffe kommuner og regioner kvalifisert etterspurt arbeidskraft Ikke 

minst er det av avgjørende betydning for hver enkelt ungdom som har mye bedre forutsetninger for å skaffe seg 

varig tilknytning til arbeidslivet og dermed bedre økonomi og levestandard.   

Fullført og bestått videregående opplæring måles fem år etter at et ungdomskull starter i videregående. 

Gjennomføring defineres som å fullføre og bestå alle trinn i videregående opplæringsløp. I Salten har 

Bodøregionen best resultat for 2013-kullet; 75,9 prosent av de som startet videregående i 2013 fullførte og 

bestod i løpet av fem år. Dette er litt bedre enn landssnittet. Også kommunene på kysten sør for Bodø har hatt 

god utvikling. Indre Salten har noe variabel gjennomføringsandel. Nord-Salten har dessverre ikke hatt samme 

positive utvikling.  

En av de viktigste årsakene til frafall i videregående opplæring er at ikke alle yrkesfagelever får lærekontrakt etter 

at de har fullført skoledelen av utdanninga si med Vg2 i skolen. Kommunene er her viktige arbeidsgivere med 

særskilt stort behov for fagarbeidere til helsesektoren og for barne- og ungdomsarbeidere til barnehager, 

grunnskolen og SFO. Men kommuner kan ta inn mange andre typer lærlinger, også, slik som institusjonskokk, IKT-

servicefag, bygg-driftere, anleggsgartnere, feiere, kontor og administrasjon med flere. For å øke antall læreplasser 

i Nordland ble Samfunnskontrakt – Nordland for flere læreplasser 2020–2023 underskrevet av seks parter. KS er 

en av partene som underskrev avtalen. KS i Nordland forpliktet seg særskilt til å være pådriver slik at alle 

kommuner i Nordland tar inn to lærlinger per 1000 innbyggere i tråd med KS landstingvedtak. Flertallet av 

kommunene i Salten hadde per november 2019 nådd måltallet med minst en kommunal lærling per 500 

innbyggere. Kommunene er store kvinnearbeidsplasser slik at det ikke er overaskende eller unaturlig at flertallet 

av de kommunale lærlingene er jenter og kvinner, det er flest lærlinger som tar halsearbeiderfag og barne- og 

ungdomsarbeiderfag. En ny ambisjon kunne være å tilby lærekontrakt til flere av kommunens gutter og at en 

kunne ta inn flere lærlinger i tekniske fag og byggfag og flere andre fag der kommunen ikke har hatt tradisjon for 

å ta inn lærlinger. 

Salten er regionen med flest lærlinger, cirka en tredel av fylkets lærlinger får opplæring i en bedrift registrert i 

Salten. Så har nordfylket og sørfylket om lag en tredel hver. Bedrifter registrert i Bodø aleine har nesten 500 

lærlinger i opplæring. Tømrerfaget, elektrikerfaget, helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er 

blant de største lærefagene i alle regionene, også i Salten. Regionen skiller seg ut ved å ha mange lærlinger i KTF-

fag, rørleggerfaget og flyfag. Vi ser at det er mange lærlinger i akvakulturfaget, både med ungdomsrett og uten. 

24 lærlinger i akvakulturfaget uten ungdomsrett indikerer at dette er en bransje i vekst og som trenger påfyll av 

fagarbeidere. Salten skiller seg også ut fra en del andre regioner ved at det er få lærlinger i industrifag, derimot 

er det mange i kjøretøy og andre bilfag. 

Det er hele seks fylkeskommunale videregående skoler i Salten: Meløy, Bodin, Bodø, Fauske, Saltdal og Knut 

Hamsun videregående skoler. I tillegg kommer friskolen NTG Bodø. Regionen har både fylkets største skole, Bodø 

med rundt 1 300 elever, og en av de minste, Knut Hamsun med 117 elever. Elevtallet har samla gått noe ned, 

mest merkbart har dette vært på Saltdal som har mista rundt 60 elever de siste årene. Dette har ført til at noen 

tilbud med svak søkning her blitt lagt ned. I en region som Salten er det naturlig at det har skjedd noe 

regionalisering av tilbud, særlig på Vg2-nivå. Det betyr at ikke alle skoler kan ha alle tilbud, men at skolene kan ha 

noe ulik tilbudsprofil. Til sammen tilbyr de seks skolene et bredt utvalg opplæringstilbud. 
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Den nasjonalt vedtatte strukturen i yrkesfag er i endring og nye utdanningsprogram blir innført på Vg1 fra og med 

skoleåret 2020–2021. Tilsvarende endringer vil komme på yrkesfag Vg2 skoleåret 2021–2022. Parallelt fases det 

inn nye læreplaner i alle fag, både i videregående og i grunnskolen. Også på fylkesnivå skjer det en viktig endring 

til å legge en plan for neste fireårsperiode. Dette vil gi skolene større forutsigbarhet. Tilbudsstrukturen for 

perioden 2021–2025 vil bli presentert tidlig høst 2020 og det legges opp til en åpen prosess der regionene vil 

være en særdeles viktig innspillaktør i høringsprosessen. Fireårsplanen skal vedtas av fylkestinget i desember. 

Videregående opplæring for voksne ivaretas i stor grad av tilbud gjennom Nettskolen i Nordland. Nettskolen har 

kontinuerlig inntak til de fleste tilbudene, noe som betyr at voksne kan starte når de vil og avslutte til en av 

eksamensperiodene vår eller høst. Voksne følger andre bestemmelser i opplæringsloven, noe som gjør at 

utdanningen kan være mer fleksibel (tid, sted og progresjon) og tilpasset den voksnes behov. I tillegg søker den 

voksne på en sluttkompetanse, i motsetning til ungdom som starter bredt (Vg1) og deretter peiler seg inn på en 

sluttkompetanse. 

Deltakerne fordeler seg jevnt innen fagporteføljen til Nettskolen i Nordland. Bodø videregående skole har et 

samlingsbasert tilbud innen Vg1 Teknologi og industriell produksjon (TIP), et tilbud spesielt tilpasset voksne 

deltakere. Tilbudet har inneværende år hatt 11 aktive deltakere, og tilbudet videreføres neste skoleår til en 

kombinasjon mellom Vg2 Industriteknologi og Vg2 Kjøretøy. Bodø videregående skole er også inne i et prosjekt i 

samarbeid med Bodø kommune og NAV Bodø, der målgruppen er innvandrere som skal oppnå sluttkompetanse 

som helsefagarbeider. I tillegg har Bodø videregående skole, i samarbeid med Nettskolen i Nordland og NAV Bodø, 

et eget prosjekt for de såkalte NEET-ungdommene. «Prosjekt fullført» ble første gang startet opp for ett år siden, 

med 15 ungdommer i aldersgruppen 18-29 år, og prosjektet videreføres også til neste skoleår. 

Fauske videregående skole har hatt et stedbasert tilbud innen vg1 Helse- og oppvekst, et tilbud spesielt tilpasset 

voksne deltakere. Tilbudet inneværende år har hatt 15 aktive deltakere, og tilbudet videreføres neste skoleår 

med Vg2 Helsefagarbeider. I tillegg skal Fauske videregående skole starte et nytt kull med inntil 15 voksne 

deltakere innen Vg1 Helse- og oppvekst. 

Karrieresentrene er en viktig samarbeidsaktør når det gjelder videregående opplæring for voksne. I 2016 ble 

studieverksted og karrieresentrene slått sammen, og fra 1. november 2020 er det gjort ytterligere 

omorganisering. Karrieresentrene bidrar med veiledning av søkere til videregående opplæring for voksne samt 

bestilling av realkompetansevurdering. I tillegg arrangerer karrieresentrene blant annet eksamensforberedende 

kurs for praksiskandidater og andre kurs i samarbeid med lokalt næringsliv. Videre har karrieresentrene et ansvar 

for rådgivning og praksiskurs innen videregående opplæring for grunnskoleelevene i tilknyttede kommuner. 

Nordland fagskole er organisert med 5 fagavdelinger. En av disse, Bodø maritime, er lokalisert i Salten med 

studiene dekksoffiser og maskinoffiser. Begge studiene har omfang på 120 studiepoeng og er på heltid. Studiene 

er stedbaserte. I tillegg tilbyr Nordland fagskole samlings- og nettbaserte tilbud innen Helse, sosial og oppvekst. 

Disse tilbudene flyttes fra år til år mellom ulike kommuner og regioner. Alle disse tilbudene har omfang på 60 

studiepoeng og går på deltid over 2 år. 

 

3.3. Samferdsel  

Regionen har mange hurtigbåtanløp og fergesamband, flere av dem er avgjørende for næringslivet. Det er et godt 

utbygd bybusstilbud i Bodø. Det er regionale bussruter fra Bodø til Narvik, Sortland, Fauske, Saltdal, Beiarn og 

Meløy i korrespondanse med regionbusser fra Hamarøy, Steigen, Sørfold og Gildeskål. Lokalt og regionalt 

togtilbud. Stor andel skole- og jobbpendlere mellom Rognan, Fauske og Bodø. Jobbpendling primært inn til Bodø, 

i hovedsak med tog, men også en del busspendlere fra nabokommunene. En del ordinær busstrafikk internt i 

kommunene Fauske, Meløy og Saltdal, samt noe kommunekryssende fra Saltdal og Sørfold til Fauske og fra 

Gildeskål til Meløy. Ellers er det mye skoleskyss i distriktene. Salten har flere riksvegsamband på ferge, Bodø til 

Røst, Værøy og Moskenes, samt sambandene fra Bognes til Lødingen og Skarberget og Drag - Kjøpsvik. Lokal ferge 
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i Gildeskål, Meløy og til Kjerringøy. Bodø er endehavn for regionale hurtigbåtruter til Lofoten og Helgeland. Det 

er lokalbåtrute i Meløy, Gildeskål og øyene utenfor Bodø. 

Det er 1058 km fylkesveg og 331 km riksveg i Salten. Langs vegene skjer godsstrømmen i all hovedsak langs de tre 

riksvegene rv. 80, E6 og rv. 77 og på fv. 835 i Steigen og fv. 17. Det er én grenseovergang til Sverige, rv. 77 over 

Gräddis. 

I Salten var det 279 trafikkulykker i perioden 2014-2018. Det var ni drepte, 36 hardt skadde og 319 lettere skadde. 

Fire av dødsulykkene skjedde langs E6, to ble drept på rv. 80 og to ble drept på fv. 812. Den siste dødsulykken 

skjedde på kommunal veg i Fauske. Pr. 1000 innbygger var det 3,41 trafikkulykker og 0,55 ulykker med 

drept/alvorlig skadd. Tilsvarende tall for Nordland er hhv 3,73 og 0,77. 

  

Terminaler 

Schenker har landterminal i Bodø og Bring i Bodø. PostNord har landterminal i Bodø. Det er jernbaneterminal i 

Bodø og Fauske. Nor Lines International har sjøterminal i Bodø og Ørnes. Det er fryseterminaler i Bodø. 
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3.4. Klima, miljø og planlegging 

Statlig sikrede friluftsområder 

Regionen har 44 statlig sikrede friluftsområder. Disse ligger i kommunene: Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, 

Saltdal og Steigen. Bodø kommune har 28 av disse områdene. 

 

Nordland fylkeskommune har gjennom regionreformen fått utvidet oppdrag når det kommer til forvaltning av 

disse områdene. Det er fremdeles kommunene og friluftsrådene som kan søke om sikring og som lokalt forvalter 

områdene. Fylkeskommunen godkjenner forvaltningsplanene og gir tilskudd til tiltak i tråd med disse. 

Intensjonene med slike områder er å sikre allmennheten tilgang til spesielt bynære rekreasjonsområder. Gjennom 

tilskuddsordningen for tilrettelegging kan kommunene søke om midler til opparbeiding av for eksempel 

parkering, toalett og universell utforming av områdene.  

 

Vannområdekoordinatorer 

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland vannregion. Det innebærer et regionalt ansvar for 

å implementere EUs vanndirektiv. Virkemidlet er regional plan. Til dette arbeidet har fylkeskommunen fått 

statlige midler siden 2010. De årlige bevillingene har variert gjennom årene, men alle midlene har vært brukt i 

spleiselag for å kunne ansatte lokale vannområdekoordinatorer i de 10 vannområdene i regionen. Det er i dag 5 

stillinger i disse 10 områdene. Arbeidet har hele tiden vært forankret i regionrådene.  

 

I tillegg til de statlige midlene har det vært bevilget skjønnsmidler fra fylkesmannen til de kommuner som har 

søkt. Det er fra 2019 ikke lengre mulig å utløse skjønnsmidler til arbeidet. Det er slike lokale koordinatorer i de 

fleste vannregioner i Norge. I de fleste andre regioner er disse stillingene finansiert i et spleiselag med 

kommunene. Dette må også på plass i Nordland dersom disse stillingene skal opprettholdes. Dersom disse ikke 

opprettholdes, vil kommunene selv måtte ta ansvar for å koordinere det lokale arbeidet og drive dette frem på 

tvers av kommunene i vannområdet. 

 

Det er ikke fullstendig overlapp mellom vannområdene og regionrådene. Kommunene under Salten regionråd 

hører i hovedsak vannområdene Skjerstadfjorden, Nord-Salten og Sør-Salten. Det er Bodø kommune som har 

dagens arbeidsgiveransvar for den ansatte vannområdekoordinatoren. Stillingen er et samarbeid mellom 

kommunene i vannområdene Skjerstadfjorden, Nord-Salten og Sør-Salten, og fylkeskommunen har utarbeidet 

samarbeidsavtale med vertskommunen Bodø. 

 

3.5. Fylkeskommunal tilstedeværelse og tjenestetilbud  

Nordland fylkeskommune har sin sentraladministrasjon i Bodø, med et fylkesvegkontor på Oppeid. 

I tillegg til de videregående skolene i regionen, er det karrieresenter på Fauske og i Bodø. Opus ressurs- og 

karrieresenter er lokalisert i Bodø, på Fauske og på Rognan. 

 

Arkiv i Nordland er lokalisert i Bodø. Det samme er Filmfond Nord, Ung Kultur Møtes (UKM) og den kulturelle 

skolesekken (DKS). Innen sceneinstruktørordningen er Bodø og Fauske vertskommuner.  

 

Nordland fylkeskommune drifter 13 allmenntannklinikker i regionen, to i Hamarøy kommune, én i Steigen 

kommune, én i Fauske kommune, én i Saltdal kommune, fem i Bodø kommune, én i Gildeskål kommune, én i 

Meløy kommune og én i Rødøy kommune. Disse er lokalisert på Drag, Oppeid, Leinesfjord, Fauske, Rognan, 

Misvær, Mørkved, Alstad, Bodø sentrum, Rønvik, Inndyr, Ørnes og Tjongsfjord. I tillegg er det en klinikk for 

fengselsklientell i Bodø fengsel. Klinikkene har ansvaret for å utføre forebyggende tiltak, et regelmessig og 

oppsøkende tilbud til prioriterte grupper og tilbyr i tillegg behandling til voksne betalende i regionen. Klinikkene 
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har ca. 31.300 pasienter, ca. 22.200 prioriterte pasienter som mottar gratis tannbehandling og 9.100 voksne 

betalende pasienter. Det er offentlig spesialistklinikk i kjeveortopedi, i periodonti og endodonti i Bodø. 
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4. DEL 3 – FORELØPIG ANALYSE 
 

4.1. Befolkning 

Befolkningsutviklingen i hele Nordland er bekymringsfull med tanke på rekruttering til arbeidslivet og i forhold til 

videreføring av gode service- og tjenestetilbud som krever tilgang til en viss masse for å kunne opprettholdes. For 

Nordland har tilflytting fra utlandet vært stått for en stor del av befolkningsveksten de siste 5 årene og vært 

avgjørende for arbeidskrafttilgang i enkelte kommuner.  Med nedgang i yngre årsklasser i landet som helhet, vil 

tilflytting og rekruttering fra utlandet være enda viktige for fremtidig befolkningsvekst.   

For Salten er bildet litt annerledes. Salten er den regionen som kommer best ut og har hatt den største 

befolkningsveksten i fylket. Ser enn på Salten uten Bodø, stiller det seg annerledes. Bildet er det samme i forhold 

til framskrivninger.   

Også aldersstrukturen i befolkningen, hvor økningen hovedsakelig er i de eldste aldersgrupper vil påvirke 

næringsliv og tjenestetilbudet fremover. Også i Bodø er det negativ utvikling for de yngre årsklassene.  

Utfordringen vil likevel være størst for de befolkningsmessig minste kommunene. For å sikre alle tilgang til 

nødvendige tjenester, vil det fremover være enda viktigere å planlegge ut fra større bo- og 

arbeidsmarkedsregioner og interkommunalt samarbeid. 

 

4.2. Næring og kompetanse 

Salten har store variasjoner knyttet til næringer, vekstkraft og drivere for utvikling. På lik linje med øvrige regioner 

er det sterke næringsmiljø, særlig knyttet til akvakultur, industri, fiskerier og reiseliv. Den største forskjellen er 

imidlertid tettheten av disse miljøene. Imidlertid aksen Bodø/Fauske noe dominerende sammenlignet med øvrige 

deler av regionen, noe som kan føre til en viss ubalanse når det arbeides med utviklingsprosesser. Næringslivet i 

regionen leverer samlet sett store verdier til samfunnet, og i dette gjør seg også gjeldende når det en ser på 

sysselsettingen. Flere aktører har sine hovedkontor i regionen, mens en del av aktiviteten er plassert i andre deler 

av fylket og landet ellers.  

Imidlertid ligger det også et betydelig potensial i både å få på plass leverandører og nye arbeidsplasser gjennom 

økt søkelys på å utnytte de kompentansmiljøene som finnes. For å få dette til bør det satses ytterligere på 

kompetanseutvikling innen og mellom de ulike næringene. Det er gjennom samarbeid mellom private og 

offentlige bedrifter/foretak en får til de fleste innovasjoner. 

Med en stor satsing på nye hoteller i Salten er det et stort potensial innen reiselivsnæringene, da de fleste store 

hotellkjedene er representert i Salten vil det være muligheter i å få til nye store satsinger på å tiltrekke seg nye 

besøkende.  

Universitetet, helsesektoren, offentlig forvalting er alle sterkt representert i regionen det er her mulig ytterligere 

å arbeide fram nye synergier som gir økt vekstkraft i samarbeid med det private næringslivet. Eksempelvis har 

regionen stått fram som et senter for sikkerhet og beredskap. Dette kan utvikles videre med nært samarbeid, 

også med de offentlige etatene som representerer statsforvaltningen som ofte er mer opptatte av å være 

nasjonale enn å delta i utviklingen av regionen. For å lykkes med dette med det utvikles tette 

samarbeidsrelasjoner bygd på tillit aktørene imellom.  

Bodø som fylkeshovedstad har et særlig ansvar overfor øvrige kommuner i regionen, særlig på grunn av den store 

forskjellen i størrelse mellom kommunene. Med eksempelvis ny flyplass og en ny bydel i Bodø har regionen et 
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enormt potensial for videre utvikling. Dette må være et felles prosjekt for en større del av fylket, da dette 

prosjektet vil gi mange muligheter til både prosjekter og forretningsmuligheter. Her må et større omland vise 

interesse og Bodø må være en aktiv tilrettelegger får aktører utenifra.  

Samlet i Nordland det er et økende behov for å etablere nye arbeidsplasser som følge av generelle store 

omstillinger i samfunnet. Dette gjør at gründeres nyetableringer er viktig i årene som kommer. Sammenlignet 

med resten av landet, har Nordland et forbedringspotensial når det gjelder antall nyetableringer. Et viktig verktøy 

for fremtidige gründere er etablereropplæring. I Nordland er det store variasjoner mellom hvilke modeller som 

brukes, hvilke aktører som tilbyr veiledningen, varighet, kostnadsstruktur og finansiering. Dette gjør at vi må 

arbeider for å få mer likeverdige tilbud i hele fylket. Det er derfor nødvendig å styrke samarbeidet mellom 

regionen og andre aktører for å jobbe mer likt for å få til et mer strømlinjeformet og likeverdig tilbud. 

 

4.3. Utdanning 

De videregående skolene i Salten har over de siste fire årene blitt dimensjonert og tilpasset til dagens 

tilbudsstruktur og elevtall. Den viktigste årsaken til tilpasningen er nedgangen i elevtall og regionalisering av 

tilbudsstrukturen. Det er nå i all hovedsak tatt de største grepene om tilpasning av tilbudsstrukturen. 

Framskrivingen av elevtallet de neste 10 år viser stor variasjon mellom skolene. Bodøskolene vil få en økning med 

virkning fra 2024-2027. Fauske videregående får en liten nedgang i slutten av perioden. De øvrige skolene ligger 

rimelig stabilt i framskrivingen i perioden. Det betyr at dagens struktur vil holde seg godt, men den kan selvfølgelig 

tilpasses endringer og ønsker fra arbeidslivet. Det innebærer at dersom noe skal inn, så må noe ut.  

Det er viktig å understreke at elevenes søking til videregående skole ikke er noe fylkestinget vedtar. Det 

bestemmer elevene selv. Vi har erfaring med store variasjoner fra år til år. Det er også viktig å skille på avviklingen 

av tilbud(nedleggelse) og ikke igangsetting av tilbud på grunn av lave søkertall fra år til år. I desember 2020 skal 

fylkestinget vedta en ny struktur for videregående opplæring i Nordland fylkeskommune for de fire neste årene. 

Det vil innebære en mer forutsigbar fremtid for elevene og skolene. Her må regionrådene ha en klar mening om 

hva de mener fylkeskommunen skal prioritere.  

I Salten leverer flere kommuner sterke resultater når det gjelder grunnskolepoeng, mens andre ligger lavt. Det er 

viktig at kommunene har fokus på resultatoppnåelse for sine avgangselever. Dette vil øke sannsynligheten for økt 

gjennomføring av videregående skole.  

Når det gjelder arbeidslivet bør kommunene ta et større ansvar for å ta inn lærlinger. Her er det store forskjeller 

kommunene imellom. Noen kommuner er veldig flinke mens andre ikke har lærlinger overhodet. Næringslivet 

etterspør lærlinger i flere fag enn det videregående skole klarer å utdanne. Regionrådet bør peke på næringer 

som de mener fylkeskommunen skal prioritere for sin region.   

 

4.4. Samferdsel 

Regionen nyter godt av å ha et godt utbygd samferdselstilbud i og rundt Bodø, med både lufthavn, jernbane, buss 

og ferge- hurtigbåttilbud.  

Langs kysten er det en utfordrende geografi med omfattende ferge- og hurtigbåttilbud. Spesielt fergetilbudet er 

avgjørende for næringsutviklingen.  Lange avstander og spredt bosetting vanskeliggjør et optimalt 

samferdselstilbud i distriktene. Det er potensiale til å få en økt bruk av samferdselstilbudet i regionen, både for 

økt bruk blant innbyggere, men også rettet mot turisme. 
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Selv om det over tid er en reduksjon i antallet drepte og alvorlig skadde i trafikken, har det i perioden 2010-19 

vært 13 omkomne i trafikken i regionen.  Selv om det er ulike forklaringer til ulykkene, er det viktig å forsterke 

trafikksikkerhetsarbeidet i jobben for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde, et godt virkemiddel er at 

samtlige kommuner i regionen blir godkjent som trafikksikre kommuner. 

 

4.5. Klima, miljø og planlegging 

Det er store forskjeller mellom kommunene i regionen når det gjelder hvor mye ressurser man har til planlegging. 

De fleste kommunene har imidlertid ganske oppdaterte planer, sammenlignet med andre deler av fylket. I Salten 

samarbeider alle kommunene i plan- og klimanettverk som har støtte gjennom Miljødirektoratets 

klimasatsordning (bortsett fra Bodø). Bodø er involvert i et eget klimanettverk for større byer i Nord-Norge. I 

Salten er det på mange måter hensiktsmessig at de mindre kommunene søker sammen i nettverk og at Bodø 

kobler seg på kommuner av samme størrelse.  

 

De største utslippskildene i Salten er knyttet til sjøfart, veitrafikk, annen mobil forbrenning og jordbruk. Det er 

viktig for kommunene og næringslivet i regionen å vurdere klimarisiko. Gjennom en god forståelse og håndtering 

av klimarisiko kan bedrifter identifisere og utnytte mulighetene som ligger i endringer i for eksempel 

kundepreferanser, teknologisk innovasjon og politikkendringer.  Et eksempel på dette er Salten Hydrogennettverk 

som er et samarbeid mellom kommunene i Salten om å satse på hydrogen som energibærer. I Meløy kommune 

har Glomfjord Hydrogen AS planer om å etablere produksjon av hydrogen og i Bodø kommune utredes et 

forprosjekt om etablering av hydrogen‐fyllestasjon. 

 

Salten har klart flest statlig sikrede friluftsområder i Nordland, men de fleste er det Bodø som har. Det er 

potensiale for flere av de andre kommunene og opprette slike områder, for eksempel langs vassdragene Beiarn 

og Saltdal. 
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1. Innledning  
1.1. Bakgrunn og formål  

Nordlands viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap, kreativitet og 
skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Et godt utdanningstilbud 
– der hvor folk bor – vil bidra til dette. Sterke fagmiljøer og relevante utdanningstilbud er 
fundamentet og bærebjelken i nordlandssamfunnet. Mange av de som utdannes i Nordland,  
blir også i Nordland. 

Elevtallet i Nordland har vært nedadgående etter 2012, og vil fortsatt synke. Nedgangen er 
en konsekvens av lave fødselstall fra år 2000 og fram til i dag. Per 1. oktober 2019 hadde 
Nordland fylke 8 194 elever i videregående opplæring, mot 9 363 på samme tid i 2012, en 
nedgang på 12 prosent. Som en naturlig følge av mindre ungdomskull er det også gradvis 
færre elever som starter i videregående opplæring. Det blir gradvis viktigere at 
tilbudsstrukturen tilpasses hver skoles forventede elevgrunnlag, læreplasstilgangen, regionalt 
næringsliv og fremtidige kompetansebehov. 

Utdanningsnivået i Nordland er lavere enn landsgjennomsnittet, noe som det blant annet 
gjennom Nordlandsmodellen1 jobbes med å snu med en visjon om at alle som påbegynner 
videregående opplæring i Nordland skal fullføre. Tilstandsrapporten2 er en årlig rapportering 
til fylkestinget om læringsresultat, gjennomføring, frafall og læringsmiljø for elever, lærlinger 
og lærekandidater i videregående opplæring. Tilstandsrapporten for 2019 viser at Nordland 
er på rett vei når det gjelder de viktigste kvalitetsindikatorene. Andelen av ungdomskull som 
fullfører og består videregående opplæring har steget seks år på rad, og vi ser at andelen 
som består opplæringen øker. Andelen elever som slutter i løpet av skoleåret synker også. 
Både elevundersøkelsen og lærlingundersøkelsen viser gode resultater, og mobbeandelen i 
elevundersøkelsen 2018 viser at Nordland har mindre mobbing enn nasjonalt snitt. Også 
lærlingundersøkelsen 2019 viser synkende mobbeandel. 

Til tross for at gutter og jenter i Nordland står fritt når de skal velge utdanning, viser det seg 
at holdninger, tradisjoner og ideer knyttet til kjønn i stor grad former utdanningsvalg. 
Kjønnsstereotype utdanningsvalg er utbredt i vårt fylke. Kjønnsforskjellene i utdanning er en 
samfunnsutfordring fordi de kjønnsforskjellene som finnes i videregående opplæring, 
kommer igjen også i høyere utdanning.  

I studien Norwegian Arctic Adolescent Health Study fra 2003-2005 ble nær 5000 nordnorske 
10. klassinger spurt om utdanningsplaner, skoleprestasjoner, lærevansker og hvilken 
betydning familie, venner og lærere har. Studien fant at de som hadde ambisjoner om en 
lengre akademisk karriere eller en yrkesfaglig karriere, fikk lite støtte fra venner og meldte 
om større grad av ensomhet og mobbing enn de som planla en kortere grad fra universitet 
eller høyskole. Den svake støtten kan forstås ved venners krav om likhet og det å ikke stikke 
seg ut3. 

Unges motivasjon til å ta utdanning er tett koblet sammen med deres forhold til foreldre og 
venner samt tidligere skoleprestasjoner. Psykisk helse er også en avgjørende faktor med 

 
1 Fylkestingsak 022/2018 -Nordlandsmodellen – strategi for økt gjennomføring 2018 -2022 
2 Fylkestingsak 25/2020 – Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2019 
3 Elisabeth Valmyr Bania og Siv Kvernmo, UiT - https://utdanningsforskning.no/artikler/hva-pavirker-ungdommens-
utdanningsplaner/ 

https://utdanningsforskning.no/artikler/hva-pavirker-ungdommens-utdanningsplaner/
https://utdanningsforskning.no/artikler/hva-pavirker-ungdommens-utdanningsplaner/
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hensyn til om gutter og jenter fullfører eller faller fra utdanningen. Familie og skole spiller 
derfor en sentral rolle i å støtte og motivere ungdommene i deres utdanningsvalg slik at det 
blir enklere å velge utdanning ut fra egen motivasjon og ønske4.  

Arbeidslivet i Nordland er mangfoldig, og de ulike regionene har sine særegne styrker. Store 
deler av fylkets industri er lokalisert på Helgeland, hvor man finner flere metall- og 
kjemivareprodusenter. Salten generelt, og Bodø spesielt, har mange tjenesteytende 
næringer. En betydelig andel av fiske- og akvakulturbedriftene er lokalisert til Lofoten og 
Vesterålen.5 Ofoten har store mineral- og kraftressurser, og har også de siste årene satset 
mye på turisme. Disse ulike styrkene bør det bygges videre på, og gjennom 
Kompetansestrategien6 skal fylkeskommunen ta en større rolle i å koordinere og utvikle 
kompetansepolitikken i fylket. Dette omfatter blant annet å kartlegge regionale 
kompetansebehov, formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for etterspurte opplærings- og 
utdanningstiltak. 

I foregående år har økningen i sysselsettingen vært størst i helse- og sosialfaglige yrker og i 
økonomi og administrative yrker. For samfunnsfaglige og juridiske yrker er jobbskapingen på 
mer enn to prosent. Industrien og bygg og anlegg har skapt flest nye jobber i 2019, men 
også primærnæringene skapte nye jobber siste år. Nedgangen i sysselsetting har vært størst 
i varehandel, reiseliv og transport. Totalt sett er det slik at dagens næringslivsstruktur i fylket i 
større grad enn i landet ellers er orientert mot arbeidskraft med relativt lav 
formalkompetanse. 

Arbeidsmarkedet i Nordland, i Norge og i resten av verden er imidlertid i endring. 
Digitalisering og automatisering skaper et stadig økt behov for spesialisert kompetanse. I vårt 
fylke illustreres dette ved at det i 2019 var en nedgang i antall jobber for personer med lav 
formalkompetanse, samtidig som det ble skapt om lag 500 nye jobber for personer med 
høyere formalkompetanse7. Framskrivinger gjort av Samfunnsøkonomisk analyse8 viser at 
det vil være økt etterspørsel etter arbeidskraft med både høyere formell kompetanse og fag- 
og yrkesutdanning, mens det vil bli stadig færre arbeidsplasser til ufaglært arbeidskraft og 
mindre opplæring i arbeidslivet.  

Arbeidslivet i Nordland fyller også en viktig samfunnsrolle gjennom å sørge for at egne 
ansatte opprettholder og får fornyet kunnskap, og ved å øke formalkompetansen i 
virksomheten. Når kompetansegraden i fylket øker, vil det ha ringvirkninger for hele 
nordlandssamfunnet og føre til økt innovasjon, større kunnskapsmiljøer, økt attraktivitet, 
konkurransekraft og høyere lønnsnivå.  

Fylkeskommunen, i partnerskap med kommunene og arbeidslivet, jobber strategisk med å få 
flere ut i lære gjennom Læreplassgarantien9, øke andelen elever som fullfører videregående 
opplæring og å få flere voksne til å fullføre eller tilegne seg fagkompetanse. Det jobbes også 
med å øke rekrutteringen til høyere utdanning. Fylkets arbeid høster frukter, men dette er et 
langsiktig arbeid. For at den positive utviklingen skal fortsette må det være et stadig økende 
fokus på kvalitet og relevans. 

 
4 Bania, E. V., Eckhoff, C., og Kvernmo, S., 2015 
5 Fremtidens kompetansebehov i Nordland fylke, rapport 12-2018 
6 Fylkestingsak 026/2020 – Kompetanse for arbeidsliv i endring - Kompetansestrategi for Nordland 2020 - 2024 
7 Indeks Nordland 2020 
8 Fremtidens kompetansebehov i Nordland fylke, Samfunnsøkonomisk analyse 2018 
9 Fylkestingsak 27/2019 Læreplassgaranti i Nordland 
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I dette kunnskapsgrunnlaget redegjøres det for de premisser som må ligge til grunn når det 
fattes beslutninger for den framtidige tilbudsstrukturen i Nordland. 

 

1.2. Informasjonskilder 
Dette kunnskapsgrunnlaget er basert på datamateriale tilgjengelig for Nordland 
fylkeskommune, som for eksempel Perspektivmelding 2019 – 2022, Kunnskapsgrunnlag for 
regionvekstavtaler og Kompetansestrategi for Nordland 2020 – 2024. I tillegg er det benyttet 
andre datakilder, som for eksempel Indeks Nordland, Konjunkturbarometeret til 
Kunnskapsbanken i Nord-Norge (KBNN) og NAVs bedriftsundersøkelse. Statistikker er 
innhentet fra SSB, Utdanningsdirektoratet og Panda. Dette betyr at det er benyttet materiale 
som er samlet inn til andre formål, men som allikevel sier noe om utdanningstilbud, arbeidsliv 
og befolkningsutvikling i Nordland. 

2. Befolkningsutvikling 
Per januar 2020 var innbyggertallet i Nordland 241 235. Til tross for en befolkningsøkning i 
Nordland fra 2008 til 2018, ble det i løpet av 2019 totalt 2150 færre nordlendinger enn året 
før, og innbyggertallet havnet med det tilbake på 2015- nivå. Utviklingen er visualisert i figur 
1 nedenfor. Av figur 2 ser man hvordan befolkningen er fordelt i fylket og hvordan utviklingen 
har vært, fordelt på inntaksområdene Helgeland, Salten og nordfylket. Totalt i perioden 2000-
2020 har det vært en vekst i Nordland på 2126 innbyggere, hvorav Salten har økt med 8171 
innbyggere, mens nordfylket og Helgeland har hatt en befolkningsnedgang på henholdsvis 
4836 og 1209 personer10. 

Tallene kan delvis forklares på bakgrunn av kommunale og fylkeskommunale endringer, og 
her er det særlig viktig å trekke fram Tjeldsund, som fra 1. januar 2020 ble en del av Troms 
og Finnmark fylkeskommune. Tjeldsund hadde ved årsskiftet 1259 innbyggere, som nå bor i 
Troms og Finnmark fylke. Dette gir en befolkningsvekst på 0,9 prosent i perioden 2000 – 
2020. Til sammenlikning var det samlet for landet en befolkningsøkning på 20 prosent i 
samme periode.   

 

  

Figur 1 Befolkningsutvikling i Nordland.  Kilde: SSB.no 

Figur 2 Andel innbyggere i Nordland fordelt på nordfylket, Salten og Helgeland. Kilde: SSB.no 

 
10 Tall er hentet fra SSB.no 
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På grunn av koronapandemien forventer SSB en nedgang i befolkningsveksten, på grunn av 
stengte grenser og lav mobilitet. Derfor går befolkningstallene fra en forventet vekst til en 
forventet nedgang. Fra 2020 og fram mot år 2030 er befolkningsendringen i Nordland anslått 
til å bli -0,7 prosent11, mot et forventet landsgjennomsnitt på 4,81 prosent12. Figuren nedenfor 
viser befolkningsutviklingen i Nordland basert på SSBs hovedalternativ13 (MMMM) fram til 
2035. Framskrivningen forespeiler en særlig nedgang for aldersgruppene 0-9, 10-19, 20-29, 
50-59,  samt for aldersgruppen 10-19 år. Størst økning fram mot 2030 har aldersgruppene 
70-79 og 80-89 og 90-99 år. 

 

Figur 3 Befolkningsutvikling i Nordland. Kilde: SSB hovedalternativ 

Endringen i antall innbyggere i  figuren ovenfor vil følge oss framover. Nordfylket hadde 80 
050 innbyggere per 1 januar 2020 og er de neste ti årene forespeilet en endring på -4,40 
prosent. Salten hadde 84 535 innbyggere per 1. januar 2020 og er forespeilet en marginal 
vekst på rundt 0,2 prosent, mens Helgeland med sine 76 650 innbyggere er forespeilet en 
endring på -2,32 prosent fram mot 2030. På figuren nedenfor vises en grafisk framstilling av 
den prosentvise endringen i befolkningstall fra 2020 – 2030, fordelt på inntaksområdene i 
Nordland fylke14.  

 

 
11 SSB.no 
12 SSB.no 
13 Framskrivningen er hentet ut 7. september 2020 
14 Tall fra SSB.no hentet ut 7.september 2020 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

0-9 år 10-19
år

20-29
år

30-39
år

40-49
år

50-59
år

60-69
år

70-79
år

80-89
år

90-99
år

100 år
eller
eldre

Framskrivning befolkningsutvikling i Nordland

2020 2025 2030 2035



9 
 

 

Figur 4 Prosentvis befolkningsendring 2020-2030. Kilde: SSB hovedalternativ (MMMM) 

Av figuren framkommer det noen regionale ulikheter, men likt for alle er at 80-89 er den 
aldersgruppen som får størst prosentvis vekst i perioden, mens 20-29, 50-59, samt de over 
100 er de aldersgruppene som får størst nedgang. Den store økningen i aldersgruppene 70-
79, 80-89 år vil føre med seg et økt behov for ansatte i helse- og omsorgssektoren. 

 

2.1. Elevgrunnlag 
Antall barn som fødes i fylket vårt er en viktig faktor for befolkningsutviklingen generelt, og for 
dimensjoneringen av videregående opplæring får det spesielt stor betydning. I både 2018 og 
2019 opplevde Nordland et fødselsunderskudd. Det betyr at Nordlands positive 
folketallsutvikling de seneste årene primært har sin årsak i innvandring, men også dette er i 
ferd med å avta og er redusert med hele 27 prosent siden 201015. 

Siden 2012 har det vært en nedgang i antallet 16-åringer i Nordland. I perioden fra 2012 til 
2019 var det en nedgang på om lag 500 16-åringer16, fra rundt 3 300 til dagens nivå på 2 800 
16-åringer. Denne trenden ser ut til å følge oss i fremtiden. 

 

 
15 Indeks Nordland 2020/SSB 
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Figur 5 Hovedalternativ (MMMM) for framskrivning av 16-18-åringer i Nordland.  Kilde: SSB.no 

På figur 5 kan man se at antallet 16-18-åringer er ventet å synke fremover mot 2030. En slik 
framskrivning gir oss kun en indikator på hva framtiden bringer, de langsiktige prediksjonene 
er usikre. Det er knyttet spesielt stor usikkerhet til andelen innvandrere, siden denne gruppen 
har en svært høy grad av mobilitet, og få velger å bosette seg permanent i Nordland. På 
grunn av en periode med uvanlig høy innvandring i årene 2015 og 2016, med spesielt mange 
mindreårige. 

 

2.1.1. NEET (Not in education, employment or training)  
Begrepet NEET er en forkortelse for: Not in Employment, Education or Training og beskriver 
gruppen unge, mellom 15 og 29 år, som ikke er i arbeid, under utdanning eller i annen type 
opplæring. En stor andel av disse er heller ikke arbeidssøkende. 

I rapporten Utenforskap blant ungdom i Nordland fra 2018 har forskere fra UiT – Norges 
arktiske universitet brutt ned OECD17-rapporten; «Investing in Youth: Norway» slik at tallene 
og bakgrunnsmaterialet viser Nordlands andel og utfordringer knyttet til NEET-ungdom. 
Rapporten viser at andelen NEET-ungdom i Nordland er på 14,3 prosent, som er sjette 
høyeste andelen av på landsbasis. Det betyr at rundt 6 500 personer i Nordland kan sies å 
være i en NEET-situasjon. De fleste av disse er kvinner og i all hovedsak ikke-immigranter 
(91 prosent). 

I Nordland, som nasjonalt, har de med kun grunnskole som høyest fullførte utdanningsnivå 
størst sannsynlighet for å havne i NEET-kategorien. Selv om nesten alle starter på 
videregående utdanning, har 19 prosent av 25-34 åringene i Norge ikke fullført videregående 
utdanning. Dette ligger over OECD-gjennomsnittet på 16 prosent. Frafallet er særlig stort i 
yrkesfaglig utdanningsprogram. Den laveste andel NEET-ungdommer både i Nordland og i 

 
17 Organisation for Economic Cooperation and Development 
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Norge finner man i storbyene, det vil si at de fleste bor i forstedene, på mindre tettsteder eller 
i spredtbygde strøk.  

Nesten sju av ti NEET-ungdom i Nordland rapporterer om nedsatt fysisk eller psykisk 
funksjonsevne som medfører begrensninger i det daglige liv, og som har vart eller vil vare i 
seks måneder eller mer. Tendensen er den samme i resten av landet, men andelen med 
nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne blant NEET-ungdom er betraktelig lavere på 
landsbasis sammenlignet med Nordland.  

I Nordland vil derfor fokus på overgangen fra videregående opplæring til arbeidslivet være 
avgjørende for å lykkes med å redusere antall NEET-ungdom, samtidig som at yrkesfaglige 
utdanningsprogram i større grad tilpasses etterspørselen i arbeidsmarkedet. Rapporten viser 
også at tiltak særskilt rettet mot yngre kvinner vil også være svært relevante i Nordland. 

 

2.2. Befolkningsnedgang og «brain drain» 
En økende andel unge flytter ut av Nordland fylke, og når ungdommen drar, blir det færre 
fødsler og barn og mindre livskraftige lokalsamfunn. De siste årene har det vært en stor 
utflytting av unge i alderen 20-40 år, både blant de som er født her, men også for de som 
kommer fra utlandet. Men hvorfor flytter de?  

I rapporten «Nye stemmer: En perspektivmelding fra landsdelens unge voksne» 18  har 100 
nordnorske unge mellom 18 og 34 år blitt intervjuet om hva som betyr mest når de gjør valg 
knyttet til blant annet utdanning, bosted og karrieremuligheter. Her uttrykker mange at man 
ikke kan «bli noe» dersom man bor eller studerer i Nord-Norge og at studietilbudet ikke alltid 
svarer til det arbeidslivet man finner her. Mange ser seg derfor nødt til å flytte ut av fylket for 
å studere og å jobbe. Ungdommene uttrykker nødvendigheten av å bygge kultur, arbeidsliv 
og identitet rundt de unike kvalitetene i landsdelen, istedenfor å være en dårlig kopi av andre 
og større byer. 

Det er viktig at unge i Nordland gis muligheter til selvrealisering og utvikling og at Nordland i 
fellesskap bygger en nordnorsk stolthet, som også de unge kan ta del i. Skal man lykkes 
med dette, bør man skape kreative møteplasser, fokusere på bærekraftige løsninger, være 
attraktive for gründere og kontinuerlig arbeide med å se koblingene mellom identitet, 
utdanning og arbeidsliv. 

3. Utdanning i Nordland  
Det er en sterk sammenheng mellom elevers skoleresultater i ungdomsskolen og 
sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Svake faglige prestasjoner i 
grunnskolen er den viktigste enkeltforklaringen på manglende gjennomføring og frafall. Det 
er mye å tjene på å løfte svake resultater i grunnskolen. Det vil føre til at flere ungdommer 
klarer å fullføre det planlagte videregående opplæringsløpet, enten det er et yrkesfaglig eller 
et studieforberedende løp. Gjennomføring i videregående opplæring er viktig for å skaffe 
regionene kvalifisert og etterspurt arbeidskraft. Ikke minst er det av avgjørende betydning for 
hver enkelt ungdom som da har mye bedre forutsetninger for å skaffe seg varig tilknytning til 
arbeidslivet og dermed bedre økonomi, levestandard og totalt sett et solid grunnlag for et 
godt voksenliv. 

 
18 https://www.kbnn.no/archive/kbspesial/Fra-Ord-til-handling_Minst.pdf  

https://www.kbnn.no/archive/kbspesial/Fra-Ord-til-handling_Minst.pdf
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Nordland fylkeskommune har i dag 16 videregående skoler på totalt 28 lokasjoner som til 
sammen tilbyr et svært bredt spekter av utdanningsprogram. For skoleåret 2019-2020 var 
det omtrent 4500 elever ved studieforberedende og omtrent 3700 elever ved yrkesfaglig 
opplæring og omtrent 2700 som er ute i lære. I tillegg er det tre videregående friskoler, med 
om lag 300 elevplasser.  

En oversikt fra studieåret 2019-2020 viser at de aller fleste unge søker videregående 
opplæring nær bostedskommunen. Med dette som utgangspunkt kan man anta at de fleste 
unge vil søke videregående opplæring i sin bostedsregion. 

Om lag 90 prosent av elevene som søker videregående opplæring i Nordland får sitt 
førstevalg innfridd, og lenge har dette vært en avgjørende faktor i en vellykket 
tilbudsdimensjonering. Dette er imidlertid i endring og framover vil fokuset på at flest mulig 
klarer å gjennomføre opplæringen, intensiveres. For å unngå å utdanne de unge til 
lediggang, er det derfor helt nødvendig å se utdanningstilbudet i lys av andre og vel så 
viktige hensyn: tilgang på læreplasser, regionalt arbeidsliv og framskrivinger av framtidig 
kompetansebehov.  

I Kompetansestrategien for Nordland 2020 – 2024 har Nordland fylkeskommune 
gjennomgått tilgjengelige data om fylkets framtidige kompetansebehov. Denne 
gjennomgangen viser at det fortsatt vil være stort behov for kompetanse på 
fagutdanningsnivå, særlig i sektorer som helse og omsorg og byggfag. Det vil også være et 
stadig økende behov for teknologer, leger og sykepleiere, lærere og ingeniører. 

Det er viktig å arbeide for at de som velger yrkesfag har tilgang på læreplasser og kan 
fullføre med fag- eller svennebrev, og at Nordland får et økt antallet elever på 
studiespesialisering som kvalifiserer seg og søker til studiene det er spesielt behov for.  

Studier som medisin, tannlege, ingeniør, informatikk og nanoteknologi krever at studentene 
har valgt bestemte fag i videregående opplæring. De elevene som gjennom skoleforløpet 
kvalifiserer seg som søkere til slike studier er gjerne de med studiespesialisering, og ofte 
også med realfag som fordypning. Elever som ikke har skaffet seg denne kompetansen i sitt 
utdanningsløp, må bygge på kompetansen sin i ettertid.  

Holdninger, tradisjoner og ideer knyttet til kjønn former i stor grad utdanningsvalg. Til tross 
for at gutter og jenter står fritt når de skal velge utdanning, gjør mange et tradisjonelt og 
kjønnsstereotype valg. Argumentasjonen for slike utdanningsvalg tar ofte utgangspunkt i 
individuelle eller biologiske trekk og kan komme til uttrykk i ideer som at jenter er 
omsorgsfulle og gutter teknisk anlagt. Konsekvensene av dette er at det er flest gutter som 
søker seg til fag som bygg og anlegg og elektro, mens fag som helse og oppvekst domineres 
av jenter19. Dette illustreres i figuren nedenfor. 

 
19 NOU 2019:19, 2019, s.27 
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Figur 6 Yrkesfaglig utdanningsprogram i Nordland 2019/2020 fordelt på kjønn. Kilde: Udir.no 

Kjønnsforskjellene i utdanning er en samfunnsutfordring, fordi kjønnsforskjellene i 
videregående opplæring, gjenfinnes også i høyere utdanning. Nasjonalt er det slik at flere 
jenter enn gutter tar studieforberedende utdanning og hele sju av ti lærlinger er gutter20. På 
individnivå reduserer kjønnsbaserte utdanningsvalg elevenes mulighetsrom, og det får 
konsekvenser for lønn, pensjon, livskvalitet og selvrealisering. På samfunnsnivå betyr det 
man ikke får realisert det potensialet og den kapasiteten som finnes i befolkningen - som jo 
er Nordlands viktigste ressurs.  

Fylkets framtidige kompetansebehov er mangfoldig, og rekruttering til studiespesialisering og 
yrkesfaglige utdanninger er like viktige. Fylket vårt trenger kompetanse innen alle skolens 
fagområder. Den videregående skolen er en utviklingsaktør for både individ og samfunn, og i 
Nordland skal ungdommen få lov til å realisere seg selv, og med deres egne ord – bli noe.  

  

 
20 U.dir., 2018 for Stoltenberg-utvalget, 2019:3, s. 217 
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3.1. Dagens offentlige videregående opplæringstilbud 
 

Nordland fylkeskommune tilbyr ungdomsrettselever utdanningsløp innen: 

YRKESFAGLIG STUDIEFORBEREDENDE 

Bygg- og anleggsteknikk Studiespesialisering 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Studiespesialisering – forskerlinje realfag 

Elektro og datateknologi Medier og kommunikasjon 

Helse- og oppvekstfag (yrkeskompetanse) Helse- og oppvekstfag – studiekompetanse 

Naturbruk Kunst, design og arkitektur 

Restaurant- og matfag Idrettsfag 

Teknikk- og industrifag Musikk, dans og drama  

Informasjonsteknologi og medieproduksjon YSK – marine: yrkesfaglig studiekompetanse 

Salg, service og reiseliv Påbygging til generell studiekompetanse (Vg3) 

Tabell 1 Offentlig videregående opplæringstilbud Vg1 

Inn under utdanningsprogrammene ovenfor ligger det en lang rekke fagspesifikke 
utdanninger der man etter endt utdanning får fagbrev, svennebrev, yrkeskompetanse eller 
studiekompetanse. 

Tabellene nedenfor viser en oversikt over dagens videregående opplæringstilbud fordelt på 
de ulike videregående skolene.  
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Vg0                    
Innføringstilbud for minoritetsspråklige  * *  *   *     *  *  * * * 
Vg1                     
Bygg- og anleggsteknikk *  *  *   * *    *    *  * 
Frisør, interiør, blomster og eksponering   *    *      *       
Elektro og datateknologi * * *  * * * *  *   * *   *  * 
Helse- og oppvekstfag * * *  * *  * *  *  * *  * * * * 
Helse og oppvekstfag SK 3-årig      *              
Idrettsfag  * *  *  *  *    *  *    * 
Idrettsfag m/alpint (landslinje)             *       
Idrettsfag m/friluftsliv           *         
Kunst, design og arkitektur       *             
Medier og kommunikasjon     *  *             
Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon *      *          *   

Musikk, dans og drama m/musikk   *     *       *     
Musikk, dans og drama m/dans        *            
Musikk, dans og drama m/drama     *               
Naturbruk   * *  *         *    * 
Naturbruk marine fag YSK 4-årig  *                  
Restaurant- og matfag   *  *   *     *      * 
Salg, service og reiseliv        *       *   *  
Studiespesialisering * * *  * * * * * * * * * * * * * * * 
Studiespesialisering forskerlinje     *  *      *       
Teknikk- og industriell produksjon * * *  * * * * * *   *    * *  

Tabell 2 Opplæringstilbud Vg1 

 

 

 

  



16 
 

 18
01

0 
Br

øn
nø

ys
un

d 
vg

s.
 

18
02

1 
Sa

nd
ne

ss
jø

en
 v

gs
. 

18
02

4 
M

os
jø

en
 v

gs
. 

18
03

3 
Po

la
rs

irk
el

en
 v

gs
. 

18
03

9 
M

el
øy

 v
gs

. 

18
04

1 
Bo

di
n 

vg
s.

 

18
04

2 
Bo

dø
 v

gs
. 

18
05

1 
Fa

us
ke

 v
gs

. 

18
05

4 
Sa

ltd
al

 v
gs

. 

18
06

0 
Kn

ut
 H

am
su

n 
vg

s.
 

18
07

0 
N

ar
vi

k 
vg

s.
 

18
08

0 
An

dø
y 

vg
s.

 

18
08

1 
So

rt
la

nd
 v

gs
.  

18
08

3 
So

rt
la

nd
 v

gs
. a

v 
Ø

ks
ne

s 

18
08

9 
Ha

ds
el

 v
gs

. 

18
09

2 
Au

st
-L

of
ot

en
 

18
09

3 
Ve

st
 L

of
ot

en
 

Vg2                  
Bygg- og anleggsteknikk                  
Anleggsteknikk (landslinje)        *          
Byggteknikk *  * *   * *  * *    *  * 
Klima-, energi- og miljøteknikk    *   *        *   
Overflateteknikk       *           
Design og håndverk                  
Design og tekstil                  
Medieproduksjon               *   
Frisør   *   *     *    *   
Interiør og utstillingsdesign      *            
Elektrofag                  
Automatisering    *  *   *      *   
Data og elektronikk      *     *       
El-energi  * * * *  *  *  *    *  * 
Flyfag (landsdekkende)       *           
Helse- og oppvekstfag                  
Ambulansefag  *         *       
Barne- og ungdomsarbeiderfag *  * *   * *   *    * *  
Barne- og ungdomsarbeiderfag – vekstmodell     *             
Helsearbeiderfag * * * *   * *  * *    * * * 
Helsearbeiderfag – SK – 3-årig       *           
Helsearbeiderfag – vekslingsmodell     *             
Helseservicefag    *   *        *   
Hudpleie   *               
Idrettsfag                  
Idrettsfag  * * *  *  *   *  *    * 
Idrettsfag med friluftsliv          *        
Idrettsfag med alpint (landslinje)           *       
Kunst, design og arkitektur                  
Kunst, design og arkitektur    *  *            
Medier og kommunikasjon                  
Medier og kommunikasjon    *  *            
Musikk, dans og drama                  
Dans       *           
Drama    *              
Musikk   *    *      *     
Naturbruk                  
Akvakultur     *        *     
Akvakultur YSK 4-årig  *                
Fiske og fangst     *         *   * 
Heste- og hovslagerfag   *               
Landbruk og gartnernæring   *          *     
Skogbruk   *               
Restaurant- og matfag                  
Matfag    *   *           
Kokk- og servitørfag *  * *   *    *      * 
Service og samferdsel                  
IKT-servicefag *   *  *  *   *  *     
Reiseliv       *         *  
Salg, service og sikkerhet       *      *     
Transport og logistikk  *     *        *   
Studiespesialisering                  
Realfag * * * * * * * * * * * * *  * * * 
Språk, samfunnsfag og økonomi * * * * * * * * * * * * *  * * * 
Realfag, forskerlinje    *  *     *       
Teknikk- og industriell produksjon                  
Arbeidsmaskiner        *          
Bilskade, lakk, karosseri    *              
Kjemiprosess   * * *             
Kjøretøy    *   *    *    *   
Maritime fag  *    *           * 
Industriteknologi * * *  *  *  *  *     *  

Tabell 3 Opplæringstilbud Vg2 
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Vg3                 
Design og håndverk 
Interiør      *           
Elektrofag                 
Automatiseringsfaget    *  *   *        
Avionikerfaget (landslinje)       *          
Flytekniske fag (landslinje)       *          
Romteknologi            *     
Helse- og oppvekstfag                 
Helsesekretær              *   
Hudpleier   *              
Apotekteknikk       *          
Tannhelsesekretær       *          
Idrettsfag                 
Idrettsfag  * * *  *  *   *  *   * 
Idrettsfag m/friluftsliv          *       
Idrettsfaget m/alpint (landslinje)           *      
Medier og kommunikasjon                 
Medier og kommunikasjon    *  *     *      
Musikk, dans og drama                 
Dans       *          
Drama    *             
Musikk   *    *      *    
Kunst, design og arkitektur                 
Kunst, design og arkitektur    *  *           
Naturbruk                 
Landbruk   *          *    
Studieforberedende Naturbruk   *              
Studiespesialiserende                 
Påbygning til GSK * * * * * * *  *  *  *  * * 
Påbygning til GSK etter yrkeskompetanse * * * * * * *  *  *  *  * * 
Realfag * * * * * * * * * * * * * * * * 
Realfag, forskerlinje    *  *     *      
Språk, samfunnsfag og økonomi * * * * * * * * * * * * * * * * 
Språk, samfunnsfag og økonomi m/musikk           *      
Teknikk og industriell produksjon                 
Anleggsmaskinmekaniker (landslinje)        *         

Tabell 4 Opplæringstilbud Vg3 
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For voksne er det mulig å søke et steds- og samlingsbasert opplæringstilbud. Høsten 2020 
er det oppstart på sju ulike studiesteder innen fem utdanningsprogram. Målgruppen for disse 
tilbudene er voksne over 25 år med rett til videregående utdanning. Tilbudene rekrutterer i 
dag hovedsakelig minoritetsspråklige. 

Nordland fylkeskommune tilbyr også e-opplæring gjennom Nettskolen i Nordland. Nettskolen 
har til enhver tid mellom 500 og 600 voksne deltakere under opplæring i ett eller flere fag. 
Nettskolen i Nordland har følgende opplæringstilbud:  

• Programfag innen naturbruk, helse og oppvekstfag, service og samferdsel og 
studiespesialisering.  

• Fellesfagene i yrkesfag og studieforberedende 
• Matematikk på videregående nivå for elever i ungdomskolen. 

 

 

3.1.1. Studieforberedende utdanningsprogram  
Elever som velger et studieforberedende utdanningsprogram ved den videregående skolen 
kan i dag velge mellom følgende: studiespesialisering, medier og kommunikasjon, kunst, 
design og arkitektur, idrettsfag og musikk, dans og drama. I tillegg ligger påbygning til 
generell studiekompetanse (Vg3) under studieforberedende. Antall elever som har søkt 
studieforberedende fag har vært relativt stabilt i forhold til totalt søkertall de siste årene. I 
2020 var det 47 prosent som søkte seg til studieforberedende utdanningsprogram21. 
Elevtallet på de ulike studieforberedende utdanningsprogrammene vises i figuren nedenfor. 
 

 

Figur 7 Elevtall på studieforberedende fag 2019/2020 i Nordland Vg1. Kilde: Udir.no 
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Figuren ovenfor viser at studiespesialisering er det desidert største studieforberedende 
utdanningsprogrammet, men siden skoleåret 2015-2016 har det vært en nedgang på om lag 
6 prosent i antall elever på studiespesialisering (Vg1). Nedgangen kommer til tross for flere 
tiltak og kampanjer for å øke rekrutteringen til studiespesialisering generelt og realfag 
spesielt. Lærere, sykepleiere, leger, teknologer og ingeniører tilhører alle yrkesgrupper som 
trengs i Nordland fylke og det er derfor avgjørende at elevtallet på studiespesialisering ikke 
fortsetter å synke. Det er viktig med informasjon, god rådgivning og karriereveiledning i 
grunnskolen, for å sikre at det gjøres riktige valg i videregående opplæring. 

3.1.2. Yrkesfaglig utdanningsprogram   
Nordland har historisk vært et utpreget «yrkesfag-fylke», og slik er det i dag også. I 2019 
valgte 57 prosent av elevene yrkesfag, mot 52 prosent nasjonalt. Blant gutter var det  66 
prosent som valgte yrkesfag22. 

 

Figur 8 Elevtall fordelt på yrkesfaglig utdanningsprogram i Nordland 2019/2020 -Vg1. Kilde: Udir.no 

Helse- og oppvekstfag er det programområdet som rekrutterer flest elever i Nordland. I 2019-
2020 var det 593 elever på Vg1 helse- og oppvekstfag. Målt i antall sysselsatte er helse- og 
omsorgsektoren Nordlands største næring, og god rekruttering til utdanningsprogrammet 
svarer godt til det framtidige kompetansebehovet i fylket, men mange velger påbyggning til 
generell studiekompetanse som sitt Vg3. På denne måten blir den faktiske rekrutteringen til 
helsefagarbeidere svak, og betydelig lavere enn tallene på Vg1 og Vg2 skulle tilsi. Svært 
mange av de som velger påbygging, fortsetter med studier som sykepleie, barnehagelærer 
eller andre relevante yrker for helse- og oppvekstelever. Forskning viser at mange av 
elevene på helse- og oppvekstfag som velger påbygging til studiekompetanse på Vg3 ikke 
fullfører utdanningen. De som fullfører presterer i stor grad svakere enn elever som har tatt 
ett ordinært allmennfaglig studieforløp, noe som kan medføre at de senere får problemer 
med å kvalifisere seg til høyere utdanning23  

 
22 Videregående opplæring i Nordland, tilstandsrapport 2019 
23 NOU 2020:2, s. 168 
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Teknologi og industriell produksjon er Nordlands nest største utdanningsprogram med 399 
elever på Vg1 skoleåret 2019-2020, en liten økning fra 2019. Det tredje største 
utdanningsprogrammet er elektrofag med 304 elever på Vg1. 

De siste fem årene har det vært størst økning i antall arbeidsplasser innenfor industri og 
bygg- og anleggssektoren. Det har spesielt vært næringsmiddelindustrien og spesialisert 
bygg- og anleggsvirksomhet som har bidratt til veksten. Til tross for et stort behov for denne 
typen kompetanse, har antallet som søker bygg- og anleggsfag blitt redusert med i underkant 
av 100 elever siden 2012. Skoleåret 2019-2020 var det kun 206 elever på Vg1 bygg- og 
anleggsteknikk i Nordland, samtidig som sektoren melder om stadig økende behov for 
arbeidskraft24 

3.1.3. Lærlinger 
En av de viktigste årsakene til frafall i videregående opplæring er at ikke alle yrkesfagelever 
får lærekontrakt etter at de har fullført skoledelen av utdanningen med Vg2 i skolen. Per 1. 
oktober 2019 var tallet på løpende lærekontrakter 2749. Nordland fylkeskommune jobber 
aktivt med å rekruttere flere læreplasser og flere nye lærebedrifter og å få formidlet flere 
søkere til læreplass. Dette krever et tett samarbeid mellom arbeidslivet, skolene og 
fylkeskommunen. En av de viktigste barometrene for behovet for faglært arbeidskraft er 
antall tilgjengelige læreplasser.  

Nordland fylkeskommune er i gang med å innføre Læreplassgarantien25. Den skal gi tilbud 
om læreplass til alle kvalifiserte søkere innenfor gitte kriterier. Etter vedtak skal garantien 
være gjeldende fra juni 2021. Hensikten med å innføre en slik garanti er å gi forutsigbarhet 
og trygghet for elevene om at de er sikret læreplass. Målet er i første omgang å øke antallet 
elever som gjennomfører videregående opplæring, men også å sørge for at næringer og 
bransjer har tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft nå og i framtiden. 

 

Figur 9 Løpende lærekontrakter per utdanningsprogram, ungdomsrettslæring - utvikling. Kilde: Udir.no 

Figuren ovenfor viser utviklingen i antall lærekontrakter fra 2010 – 2019. Alle tall er per 1. 
oktober. Det vært en positiv utvikling i antall lærekontrakter innen de fleste næringer i 
perioden, kun restaurant- og matfag og design og håndverk har hatt fallende antall lærlinger. 
Dette gjenspeiler nasjonale trender som viser at akkurat disse utdanningsprogrammene har 
problemer med å få elevene ut i lære. Det har også vært en liten nedgang i lærekontrakter 

 
24 NAVs Bedriftsundersøkelse 2019 
25 FT-027/2019 
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innen teknikk og industriell produksjon fra 2017 – 2018, samt en knapp nedgang i bygg- og 
anleggsteknikk fra 2018 – 2019. Som figur 10 viser har utdanningsprogrammet naturbruk 
hatt en firedobling av antall lærekontrakter. Dette skjer både takket være økt etterspørsel 
etter fagarbeidere i akvakultur og marine næringer og fordi Nordland er med i et 
forsøksprosjekt der det også inngås lærekontrakter i landbruksfag. Service og samferdsel er 
et annet utdanningsprogram som har hatt god utvikling de siste årene.  

Figuren nedenfor viser at naturbruk var utdanningsprogrammet med best formidlingsandel, 
hvor hele 87 prosent av ungdomssøkerne fikk lærekontrakt, tett fulgt av bygg- og 
anleggsteknikk med 86 prosent. Nordland har bedre formidlingsandel enn landssnittet i bygg- 
og anleggsteknikk, design og håndverk, helse- og oppvekstfag, naturbruk, service og 
samferdsel og teknikk og industriell produksjon, men ligger dårligere an på elektrofag og 
restaurant- og matfag. Lavest formidling har restaurant- og matfag der 72 prosent av søkerne 
fikk læreplass. 

 

 

Figur 10 Formidling til læreplass per utdanningsprogram, ungdomsrett 2019. Kilde Udir.no 

Det er en stor differanse mellom antall inntatte elever til yrkesfag og antallet elever som går 
over i lære. Høsten 2018 var det 1700 elever registret på Vg2 yrkesfag i Nordland hvor det 
var cirka 800 reelle søkere til læreplass. Det vil si at mer enn over 900 av elevene aldri søkte 
læreplass. I denne gruppen er det cirka 20 prosent som velger påbygging til generell 
studiekompetanse, andre gjør omvalg. Det er viktig å få flere til å velge læreplass, slik at 
arbeidslivet får effekten av den satsingen som Nordland gjør på yrkesfag samt at man ved 
god veiledning kan redusere omvalgsprosenten i Nordland. 

 

3.2. Overgangstall og gjennomføring  
Overgangstall gir informasjon om hvordan ungdomskull beveger seg gjennom videregående 
opplæring. Informasjon om overganger kan ikke si noe direkte om hvor mange som kommer 
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til å fullføre og bestå opplæringsløpet, men det er likevel rimelig å anta at økning i andelen 
med ordinær progresjon vil føre til en økt andel fullført og bestått. Majoriteten av elevene har 
‘progresjon’, det vil si at de har overgang til et programområde på neste nivå. Det er også 
noen elever som tar samme nivå på nytt. Det kan skyldes omvalg eller at de har så dårlige 
resultater at de ikke fyller kriteriene for å bli tatt opp på neste nivå. Den tredje kategorien er 
‘ute av videregående opplæring’. Der finner man de som var elev 1. oktober ett år, men som 
ikke er registrert i opplæring på neste trinn. Det kan enten være fordi de sluttet i løpet av 
skoleåret eller at de fullførte skoleåret, men ikke har begynt på neste trinn. 

 

3.2.1. Overgang yrkesfaglig fra Vg2 til Vg3 

De fleste yrkesfaglige utdanningsløp er organisert med to år i skole etterfulgt av to år i lære. 
Overgangen fra det å være elev til å skulle søke læreplass og bli ansatt som lærling i en 
bedrift oppleves av mange som problematisk. Det er både strukturelle og praktiske hindringer 
i tillegg til personlige årsaker til at mange ikke kommer seg videre og får fullført utdanningen 
sin. Denne overgangen omtales gjerne som den vanskelige overgangen i den videregående 
opplæringsstrukturen.  

 

Ser man på detaljene i denne overgangen, så er det to ting som er verdt å merke seg: 

• Det har vært en stabil økning i andelen Vg2-elever som går i lære og 47,1 prosent er 
ny bestenotering her. Muligens på grunn av læreplassgarantien. For første gang er 
Nordland også jamgode med nasjonalt snitt på 47,0 prosent. 

• Det har vært en stabil nedgang i andelen elever som er utenfor opplæring per 1 
oktober, og denne andelen er nå på sitt laveste med 18,5 prosent. Dette er ikke mye 
dårligere enn nasjonalt snitt på 17,2 prosent.  

 

Nordland nærmer seg også nasjonalt snitt når det gjelder alle ordinære overganger – 73,3 
prosent. Nasjonalt snitt er 76,2 prosent. I 2015 lå Nordland over ni prosentpoeng bak, slik at 
avstanden er redusert betraktelig. 
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Figur 11 Prosentvis fordeling av alle overganger fra Vg2 til  Vg3 på yrkesfag - Nordland. Kilde Udir.no 

 

3.2.2. Studieforberedende 
Studieforberedende fag består av tre år med videregående opplæring. I figuren nedenfor 
vises det at gjennomføringsandelen på studieforberedende steg med 2013- kullet, noe som 
skyldes et svært godt resultat på studiespesialisering. Hele 75 prosent av elevene fullførte og 
bestod på normert tid, det vil si at de oppnådde førstegangsvitnemål.  
Dette er det beste resultatet som er notert på studiespesialisering i Nordland. 
 

 

Figur 12 Gjennomføringsgrad studieforberedende - 2013 kullet. Udir.no 

Dessverre er det slik at jenter og gutter fullfører og består studieforberedende 
utdanningsprogram i ulik grad, og jenter har generelt sett bedre resultater enn gutter. 
Differansen ligger på rundt seks prosentpoeng nasjonalt, men er hele ti prosentpoeng i 
Nordland som man kan se i figur 13. Figuren viser også at mens jenter i Nordland har hatt 
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god fremgang og ligger tett oppunder nasjonalt snitt for sitt kjønn, har gutter på 
studieforberedende fag hatt en nedgang i antall fullført og bestått på normert tid. Gutter på 
studieforberedende fag i Nordland ligger vesentlig dårligere an enn både jenter i eget fylke 
og gutter ellers i landet26. 

 

Figur 13 Fullført og bestått på normert tid/innen fem år på studieforberedende, sammenligning kjønn og 
Nordland/nasjonalt. Kilde: SSB.no 

Denne trenden er noe man også finner i den voksne befolkningen i Nordland. Flere kvinner 
enn menn, særlig i gruppen unge voksne, har utdanning fra universitet eller høgskole, og 
differansen er snarere økende enn minkende. For å kunne dekke framtidig 
kompetansebehov i fylket er det viktig at en større andel av guttene som velger 
studieforberedende fag fullfører og består27. 

 

3.3. Kapasitetsutnyttelse målt opp mot elevplasser  
Per 1. oktober 2019 var det 8149 elever i videregående opplæring i Nordland, og om lag 
1200 ledige elevplasser totalt - rundt 400 elevplasser innenfor hver region28. Antall 
elevplasser dimensjoneres årlig på bakgrunn av søkertall. Tabellen nedenfor viser antall 
elevplasser, antall klasser, antall elever tatt inn og ledige plasser for skoleåret 2019-2020 
fordelt på våre tre inntaksområder Helgeland, Salten og nordfylket. Antall elevplasser, 
klasser og søkere for skoleåret 2020-2021 framkommer også, samt endring i antall 
elevplasser og endring i antall klasser fra det ene skoleåret til det andre. 

  

 
26 Videregående opplæring i Nordland, tilstandsrapport 2019. S. 35 
27 Ibid. s.36 
28 Perspektivmelding 2021 – 2024, Nordland fylkeskommune 
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 Skoleåret 2019-2020 - elever med ungdomsrett Skoleåret 2020 - 2021   

Inntaksområde Elev 
plasser 

Antall 
klasser 

Antall 
søkere 

Elever 
tatt inn 

Ledige 
plasser 

Elev 
plasser 

Antall 
klasser 

Antall 
søkere 

Endring 
Antall 
plasser 

Endring 
antall 
klasser 

Helgeland 2920 147,5 2647 2533 387 2809 147,0 2557 -111 -0,5 
Salten 3398 173 3045 2982 416 3244 165,0 2951 -154 -8,0 
Nordfylket 3034 156 2732 2641 393 2860 145,5 2630 -174 -10,0 
SUM 9352 476 8424 8156 1196 8913 457,5 8138 -439 -18,5 

Tabell 5 Dimensjonering i videregående skole i Nordland fordelt på inntaksområde. Kilde: Kapasitetstilpasning 2020-2021 

En oversikt over kapasitetsutnyttelsen ved de ulike videregående skolene i Nordland per 1. 
oktober 2019 vises i tabellen nedenfor. Tabellen gir oss en oversikt over antall elevplasser 
ved skolene og antall elever per 1. oktober 2019. Det er verdt å merke seg at 16-18 åringer 
som er i 0 + 4 løp eller Steigenmodellen ikke har har status som elever. Disse regnes som 
lærlinger. 

Skole Antall 
plasser 

Antall 
elever 

(01.10.2019) 
Kapasitets-  
utnyttelse 

Brønnøysund videregående skole 442 361 81,67 % 

Sandnessjøen vidergående skole 482 433 89,83 % 

Mosjøen videregående skole 826 740 89,59 % 

Mosjøen vgs. Avd. Hattfjelldal 14 11 78,57 % 

Polarsirkelen videregående skole 1167 997 85,43 % 

Meløy videregående skole 326 279 85,58 % 

Bodin vgs. Og maritime fagskole 968 855 88,33 % 

Bodø videregående skole 1381 1294 93,70 % 

Fauske videregående skole 349 320 91,69 % 

Saltdal videregående skole 196 146 74,49 % 

Knut Hamsun videregående skole 174 99 56,90 % 

Knut Hamsun avd. Steigen 20 8 40,00 % 

Narvik videregående skole 865 737 85,20 % 

Andøy videregående skole 147 109 74,15 % 

Sortland videregående skole 582 500 85,91 % 
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Sortland vgs.  
avd. Øksnes 62 48 77,42 

Hadsel videregående skole 507 444 87,57 % 

Aust-Lofoten videregående skole 385 343 89,09 % 

Vest Lofoten videregående skole 508 470 95,52 % 

Totalt 9401 8194 87,16 % 

Tabell 6 Kapasitetsutnyttelse per 1. oktober 2019. Kilde: Videregående opplæring, statistikk 2019. Nordland fylkeskommune. 

KOSTRA-rapport for 2019 viser at samlede kostnader per elev/lærling er vesentlig høyere i 
Nordland enn hva gjennomsnittet er for landet. I 2019 var utgiftene per elev nesten 23.400 kr 
høyere enn landsgjennomsnittet, og samlet gir dette en økt utgift på nesten 213 millioner 
kroner i forhold til landsgjennomsnittet. Hovedårsaken til dette bildet er at en høy andel av 
elevene i Nordland har valgt yrkesfag, men det viser også at videregående opplæring i 
Nordland er dimensjonert for langt flere elever enn der er i dag29. Som tabellen ovenfor viser 
er kapasitetsutnyttelsen ved noen skoler lave, noe som gir klasser med svært få elever. I 
klasser med svært få elever vil det være mindre rom for samtale, faglig diskusjon og 
refleksjon, samt mindre rom for mangfold – noe som igjen kan gi svakere vekstvilkår for 
elevene, både personlig og faglig. 

Med lavere overføringer fra staten og et nedadgående elevgrunnlag er det stadig viktigere at 
tilbudsstrukturen tilpasses hver skoles forventede elevgrunnlag, det framtidige 
kompetansebehovet og ikke minst læreplasstilgangen.  

 

3.4. Videregående friskoler 
Fram til de seneste årene har man i Nordland stort sett hatt et fullt ut offentlig tilbud innenfor 
videregående opplæring, men de i siste årene har flere private aktører etablert seg i fylket. 
Til sammen tilbyr friskolene om lag 300 elevplasser - et antall som er antatt å øke i årene 
som kommer. De ulike skolene blir nærmere beskrevet nedenfor. 

 
Kristen videregående skole Nordland (KVN) 
KVN er en offentlig finansiert friskole i Nesna kommune. Skolen ble etablert i 1991, og tar 
imot elever fra hele landet. Totalt har skolen cirka 150 elevplasser fordelt på tre trinn og fire 
utdanningsretninger i tillegg til Vg3 påbygning til generell studiekompetanse. De fire 
utdanningsretningene er: 

• Studiespesialisering 
• Helse og oppvekstfag 
• IKT-servicefag 
• IT- og medieproduksjon 

 

 

 
29 Perspektivmelding 2021 – 2024, Nordland fylkeskommune 
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Norges toppidrettsgymnas - NTG Bodø 

NTG etablerte seg i Bodø høsten 2018, og er en ungdomsskole og videregående skole. Fra 
skoleåret 2020 tilbyr skolen totalt 96 elevplasser, og har ett utdanningsprogram: 

• Studiespesialisering i språk, samfunnsfag og økonomi med fordypning i toppidrett 
 

Norsk havbruksakademi  
Lokalisert i Brønnøysund tilbyr norsk havbruksakademi kurs, fagskole og videregående 
opplæring innen havbruksnæringen. Skolen ble etablert i 2018 og tilbyr høsten 2020 kun ett 
utdanningsprogram innen videregående opplæring med totalt 38 elevplasser fordelt på tre 
trinn: 

• Vg1 naturbruk 
• Vg2 akvakultur 
• Vg3 studieforberedende naturbruk med akvakultur (fra skoleåret 2020-2021) 

 

4. Arbeidslivet i Nordland  
I Kompetansestrategi for Nordland 2020 – 2024 framkommer det at arbeid er en svært viktig 
faktor for flytting i tillegg til et motiv for valg av bosted. Familiehensyn oppgis også noe 
hyppigere i Nordland som begrunnelse for bostedsvalg enn på landsbasis, mens bolig i 
svært liten grad oppgis som begrunnelse. Dette antyder at nordlendinger er svært knyttet til 
hjemplassen sin, men at tilgang til arbeid er avgjørende for om man blir boende eller flytter. 
Derfor kan man si at velfungerende arbeidsmarkeder spiller en spesielt sentral rolle for lokal 
og regional samfunnsutvikling30 i Nordland. Samtidig er det slik at tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft er en hovedutfordring i Nordland. Dette underbygges blant annet i 
Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2017, i rapporten «Arbeidsmarkedet i Nord- Norge - 
Fem ubalanser».  Her vises det til at Nord-Norge vil ha behov for om lag 15 prosent flere 
arbeidstakere i 2030 enn man hadde i 2017. Det vil altså være betydelige utfordringer med å 
finne nok relevant arbeidskraft fremover, et bilde også NAVs bedriftsundersøkelse 2019 
tegner. Videre peker KB-rapporten31 også på at befolkningen i Nordland har både for lite og 
feil kompetanse. 

Hvordan arbeidslivet tar tak i kompetanseutfordringene er avgjørende for framtidig 
konkurransekraft og arbeidsplasser. I dag er det en stor utfordring at mange arbeidsgivere 
ikke har en offensiv kompetansepolitikk eller kompetanseplan.  

Det grønne skiftet, bærekraft, digitalisering og fremveksten av en sirkulær økonomi er viktige 
trender for arbeidslivet i Nordland. De store næringene i fylket, som reiseliv, sjømat og 
industri, må jobbe med å levere bærekraftige løsninger for framtiden. Dette vil kunne endre 
konkurransebetingelser og markedsmuligheter, og krever ny kompetanse i bedriftene. En 
god samordning og systematisk samarbeid mellom arbeidsliv og kompetanseaktørene er en 
nøkkel til at flere bransjer kan klatre i verdikjedene.  

Nordland har et sterkt eksportrettet arbeidsliv. Bedriftene møter en hard internasjonal 
konkurranse. Trender og teknologi kommer fra internasjonale markeder. Det er viktig at 

 
30 NOU 2011/3: 9 
31 Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2017 
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arbeidslivet ser verdien av unges kompetanse knyttet til internasjonale trender, språk, 
kulturforståelse og arbeidsliv, noe som kan ha stor betydning for konkurransekraften i fylket. 

Nordland har fortsatt et lavere lønnsgjennomsnitt enn landet ellers, bortsett fra for 
primærnæringene, renholdere og hjelpearbeidere. I snitt tjener folk i Nordland ni prosent 
mindre enn landsgjennomsnittet for heltidsansatte. Nordland ligger betydelig under andre 
fylker i lønnsnivå som det tidligere hadde omtrent likt lønnsnivå med32. Arbeidstakere 
innenfor fiske og landbruk tjener signifikant mer enn landsgjennomsnittet, mens Nordland for 
de fleste andre yrkesgrupper har lavere inntekt enn resten av landet. Ledere og direktører 
ligger lengst unna landsgjennomsnittet, men er samtidig de som tjener mest i Nordland. Og 
menn har en høyere gjennomsnittslønn enn kvinner.   

For å sikre at arbeidsmarkedet i Nordland er attraktivt for unge, samt for å rekruttere 
kompetent arbeidskraft til fylket, er et konkurransekraftig lønnsnivå viktig.  Ligger Nordland 
lavere i lønnsnivå enn sammenlignbare fylker, gir man signaler om at kompetanse ikke 
prioriteres og verdsettes like mye i Nordland som i andre fylker. Det er allikevel viktig å 
understreke at det er ikke lønnsnivået i seg selv det er viktig å gjøre noe med, men de 
underliggende strukturene som lønnsnivået er et uttrykk for, for lønnsnivået har 
sammenheng med både kompetanse og utdanningsnivå. Innen offentlig sektor ligger både 
lønninger og utdanningsnivå på samme nivå som resten av landet. Men innen privat sektor 
er både utdanningsnivå og lønnsnivå lavere enn resten av landet.  

Velfungerende arbeidsmarkeder spiller en nøkkelrolle i samfunnsutviklingen33, og tilgang på 
kvalifisert arbeidskraft er en hovedutfordring i Nordland. For å snu den negative utviklingen 
må arbeidslivet jobbe systematisk med å tiltrekke seg nye kompetente arbeidstakere, 
gjennom vekst og innovasjon, anerkjenne unges tekniske og kulturelle kompetanse, og 
samtidig være konkurransedyktig på lønn.  

 

4.1. Næringer i Nordland 
Nordland er et ressursrikt fylke, og tilgang på råvarer har alltid vært viktig faktor for 
næringsutvikling. Gjennom erfaring og manuelt arbeid har man historisk tatt i bruk 
naturressursene. I nyere tid har bruk av forskning åpnet opp for innovasjon i form av ny 
teknologi og metoder i arbeidslivet, samt en mer bærekraftig utnyttelse av naturressurser. 
Parallelt endrer også kompetansebehovet seg. Arbeidslivet blir stadig mer kunnskapsbasert, 
og utviklingen av kompetanse, formell og uformell, blir viktig for framtidig verdiskaping i 
fylket.  

Nordland har i over 20 år hatt høy andel fraflytting, og det er aldersgruppen 20-40 år som i 
størst grad har flyttet. Mangel på arbeidskraft begynner å bli en stor samfunnsutfordring for 
flere aktører i fylket. Nordland fylkeskommune skal være en samarbeidspartner og pådriver 
for utvikling av arbeidslivet i regionen, og videregående opplæring er et viktig verktøy i dette 
arbeidet.  

Bedriftene etterspør en mer tilpasset og næringsrettet utdanning, både i videregående 
opplæring og høyere utdanning. Arbeidslivet peker på at kvalifisert arbeidskraft er et stadig 
viktigere konkurransefortrinn. Videregående opplæring i Nordland må spille på lag med 

 
32 SSB.no 

33 NOU 2011/3: 9 
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arbeidslivet, og sørge for at bedrifter og samfunn får tilgang på kompetent og relevant 
arbeidskraft som kan dekke arbeidslivets behov for dyktige medarbeidere. 

Figuren nedenfor viser en oversikt over antall sysselsatte fordelt på næring. I det videre vil 
det bli gitt en kort beskrivelse av disse. 

 

Figur 14 Antall sysselsatte i Nordland 2019 fordelt på bransje. Kilde: SSB.no 

 

4.1.1. Helse- og sosialtjenester 
I Nordland arbeider 2434 prosent av fylkets sysselsatte innen helse- og omsorgssektoren, 
noe som gjør den til Nordlands største sektor, målt i antall sysselsatte. Den høye andelen 
eldre i befolkningen taler for en sterk etterspørselsvekst etter helse- og omsorgstjenester, og 
følgelig vil etterspørselen etter helsefaglig kompetanse øke. På den annen side viser Eggen 
mfl. (2018) at blant annet teknologi og statens evne og vilje til å finansiere tjenestene kan 
føre til at etterspørselsveksten modereres. At andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder 
synker, fører også til at arbeidsbyrden fordeles på færre mennesker. Det er imidlertid usikkert 
hvorvidt dette vil føre til arbeidskraftmangel, eller om framtidig teknologiutvikling vil frigjøre 
nødvendig arbeidskraft. Nordland var i 2019 fylket med størst nettomangel på 
helsefagarbeidere, samtidig som det var fylket med lavest andel elever fra 2013-kullet i 
helse- og oppvekstfag med fullført utdanning fem år senere, rundt 3 av 5 elever35. 

 

 
34 SSB.no 
35 NOU 2020: 2  
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4.1.2. Varehandel  
Av alle sysselsatte i Nordland arbeider omtrent 11,636 prosent innen varehandel (inkludert 
reparasjon av motorvogn). Dette gjør varehandel til den nest største sektoren i Nordland, 
målt i sysselsetning. Et kjennetegn ved sektoren er at det er mulig å få arbeid uten mye 
formell utdanning. Andelen sysselsatte med grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå 
er klart større enn i andre sektorer. Delvis kan dette forklares ved at det er en stor andel 
unge som har butikkjobb ved siden av skole og studier, og delvis kan det forklares av 
fraværet av formelt kompetansekrav.  

Den nødvendige kompetansen tilegnes ofte gjennom praksisbasert læring eller organisert 
internopplæring. I den grad formell kompetanse har blitt etterspurt i varehandelen, har dette 
vært i enkelte nisjebedrifter hvor kravet til produktkunnskap eller kjennskap til tekniske 
løsninger har vært stort. Det er kun én av tre sysselsatte i varehandelen som har yrkesfaglig 
eller høyere utdanning som sitt høyeste oppnådde utdanningsnivå. Majoriteten har ikke 
fullført videregående skole. Varehandelens kompetansekrav er relativt like over hele landet. 

Netthandel har de siste årene gitt varehandelen en økende konkurranse, samtidig som nye 
organisasjonsformer og automatiserte løsninger har økt produktiviteten betydelig. Dette har 
påvirket arbeidskraftbehovet, og til dels også kompetansebehovet. Framtidens teknologi og 
preferanser kan tenkes å komme til å påvirke varehandelen ytterligere37. 

4.1.3. Bygg- og anleggsnæringen  
I privat sektor er det bygg- og anleggsnæringen som sysselsetter flest - omtrent 9,3 
prosent38. Av disse har om lag halvparten yrkesfaglig utdanning som sitt høyeste fullførte 
utdanningsnivå, mens en stor del av de sysselsatte ikke har noen form for videregående 
opplæring. Kun en liten minoritet har høyere utdannelse i form av ingeniørkompetanse eller 
tilsvarende39. 

Aktiviteten i næringen er i stor grad drevet av privatmarkedets etterspørsel etter boliger, 
behovet for næringsbygg og det offentliges etterspørsel etter infrastruktur.  

Demografiske endringer vil til en viss grad kunne påvirke bygge- og anleggsnæringen lokalt, 
eksempelvis gjennom hvordan befolkningsvekst driver fram behovet for nye boliger, skoler 
og butikker, men utover dette vil makroøkonomiske konjunkturer sannsynligvis være den 
viktigste endringskraften for næringen i nær fremtid. 

 

4.1.4. Undervisning 
I 2018 var det sysselsatt 6169 personer i grunnskolene og 2534 i videregående skole. Om 
lag 270 personer arbeider innen voksenopplæringen i Nordland. Totalt arbeider 9,1 prosent 
av arbeidsstyrken innen undervisning40.  

Mange som jobber i skolen er ventet å gå av med pensjon de neste årene, 309 praktiserende 
lærere er 60 år eller mer, mens 797 er 50 år eller mer. Behovet for nye lærere er derfor 
økende. Rekruttering til læreryrket har visst seg å være vanskelig. Kapasiteten i 
lærerutdanningene fylles ikke og rekrutteringsproblemene til lærerutdanningene vedvarer, og 

 
36 SSB.no 
37 Fremtidens kompetansebehov i Nordland 2018 
38 SSB.no 
39 Fremtidens kompetansebehov i Nordland 2018 
40 SSB.no 
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ser ut til å ramme grunnskolens barnetrinn i størst grad. Behovet for barnehagelærere øker 
også41. 

Befolkningsutviklingen er et usikkerhetsmoment når man skal beregne det reelle behovet for 
nye lærere i årene som kommer, da særlig antallet 16-18 åringer. Basert på hvor mange 
lærere som er ventet å gå av med pensjon framover, har Kunnskapsdepartementet anslått at 
behovet i Nordland til å være cirka 210 nye lærere årlig i skolen generelt 42. Rekrutteringen er 
allerede vanskelig, og ved flere skoler i Nordland er det undervisningspersonell uten 
nødvendig faglig og pedagogisk kompetanse. Rekrutteringen til læreryrket blir spesielt viktig i 
årene som kommer. 

 

4.1.5. Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 
Denne sektoren sysselsetter om lag 9401 mennesker i Nordland og er en kompetansetung 
sektor. De fleste stillinger innen offentlige virksomheter stiller krav om høyere utdanning. 
Med offentlig administrasjon og sosialforsikring menes de tjenester som enten har statlige 
eller kommunale røtter og som i all hovedsak leverer tjenester til innbyggere. Det finnes en 
rekke slike virksomheter i Nordland, som NAV, Fylkesmannen, kommunene og 
kriminalomsorgen. Forsvaret er også en stor arbeidsgiver i Nordland og har et stort 
kompetansemiljø. 

Forsvarets nedlegging på Andøya og oppbygging av ny framskutt kampflybase på Evenes er 
i gang. På Evenes skal alt av bygg, anlegg og infrastruktur være ferdig innen 1. august 2022. 
Innen 2025 er det antatt å være opptil 500 ansatte og 300 vernepliktige på Evenes, noe som 
vil bety både store utfordringer og muligheter for denne kommunen, mens Andøy på sin side 
antagelig mister 300 arbeidsplasser knyttet til forsvaret43. For forsvarsetableringen i Evenes 
og Bjerkvik er det et ønske at flest mulig av personalet skal bosettes i regionen. Det 
innebærer et betydelig kompetansebehov hos personalet som skal bemanne basen. Det er 
behov for mange forskjellige fagarbeidere innenfor daglig drift, for eksempel kokker, i tillegg 
til ingeniører innenfor for eksempel informatikk, sikkerhet, elektro, flyteknikk og vedlikehold.  
Forsvaret har lagt ned sitt utdanningssystem og vil utdanne personellet sivilt.  

 

4.1.6. Industri  
Industrien i Nordland er i stor grad bygget opp på foredling av naturressurser som kraft og 
mineraler, og står for mer enn 50 prosent av all eksport fra Nordland44. Omtrent 8 prosent av 
alle sysselsatte i Nordland arbeider i fylkets industrinæringer, hovedsakelig tilknyttet 
produksjon av næringsmidler, metall- og metallvarer samt kjemivarer. Omtrent halvparten av 
de sysselsatte har yrkesfaglig utdanning som sitt høyeste utdanningsnivå. Næringen 
kjennetegnes også av en relativt stor andel sysselsatte uten noen form for videregående 
utdanning, og har samtidig en andel sysselsatte med universitet- eller høgskoleutdanning. 
Dette vitner om en stor bredde i arbeidsoppgaver og innhold.  

Næringen gir også grunnlag for en stor og kompetansetung leverandørindustri som 
sysselsetter opptil dobbelt så mange personer som industrien selv. Utviklingen av mineral- 
og kraftforedlende industri vil i tiden som kommer ha stor betydning for mange lokalsamfunn i 

 
41 KS, Undervisningspersonale i Nordland og Trøndelag – utfordringsbilde 2020 
42 Kunnskapsdepartementet 
43 Arbeidsmarkedsprognose for Nordland 2020 
44 Nfk.no/næring 
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Nordland. Industrien i Nordland utgjør Norges nest største industriklynge og er 
verdensledende innen produksjon av en rekke produkter som aluminium, sement, silisium, 
gjødsel, stål og forskjellige typer ferrolegeringer som eksporteres til hele verden. 

Etterspørselen etter arbeidskraft i disse næringene forventes å være relativt stabil framover, 
men også her kan utvikling i eksportmarkeder og teknologi i framtiden påvirke 
arbeidskraftbehovet. Teknologi kan også komme til å påvirke kompetansesammensetningen 
i virksomhetene. Eksempelvis kan teknologisk utvikling føre til et lavere behov for 
produksjonsmedarbeidere, parallelt med et økt behov for arbeidstakere med kompetanse til å 
utvikle, drifte og vedlikeholde maskinene som overtar arbeidsoppgavene. I tillegg kan 
effektivitetsgevinstene frigjøre ressurser til salg og produktdesign. Dette taler for at man i 
industrien har behov for både fagarbeidere i produksjonen og personer med høyere formell 
utdanning i administrasjonen, eksempelvis ingeniører og markedsførere.45 

 

4.1.7. Transport og lagring 
Fylket vårt har en utfordrende geografi som gjør at man er avhengig av gode 
transportmuligheter i form av bil, fly og båt. Et høyt produksjonsvolum langs kysten og på 
øyene rundt, med produkter som helst skal ut til forbrukerne fortest mulig, gjør i tillegg at 
gode transportmuligheter er et kritisk behov for mange bedrifter. Økende varekonsum, mer 
effektiv drift og det faktum at cirka 60 prosent av de yrkesaktive sjåførene i dag er over 50 år, 
gjør at man forventer at behovet for arbeidskraft i denne sektoren vil øke. Allerede meldes 
det om behov for sjåfører, både innen person- og varetransport og anlegg46. I Nordland 
finnes det i underkant av 1000 bedrifter innen transport og lagringssektoren, med om lag 
7000 sysselsatte i 2019.  

 

4.1.8. Jordbruk, skogbruk og fiske  
Jordbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. I 2018 var 
det jordbruksproduksjon i 42 av fylkets 44 kommuner, men næringens bidrag til sysselsetting 
og skatteinntekter varierer mellom kommunene. De 22 største jordbrukskommunene i 
Nordland sysselsetter 80 prosent av de jordbruksansatte, og de fleste jordbruksforetakene i 
Nordland eies og drives av enkeltpersoner eller familier.47 

Til tross for nedgang i antallet aktive jordbruksforetak og i sysselsetting, har 
produksjonsvolumet allikevel ikke blitt nevneverdig redusert. Dette taler for en økt grad av 
tekniske hjelpemiddel og effektivisert drift48. 

Arealmessig er Nordland ett av de store skogfylkene i landet. Mye av skogen eies av staten 
og forvaltes av Statskog. I skogreisingsstrøkene har plantefeltene høy produksjon, men det 
er også mange små eiendommer, plantefeltene kan delvis ligge spredt, skogsbilveinettet er 
svært lite utbygd og det er behov for flere og bedre utskipingskaier for tømmer. Den naturlige 

 
45 Fremtidens kompetansebehov i Nordland. Samfunnsøkonomisk analyse 2018 
46 Prognose for utviklingen på arbeidsmarkedet i 2020 NAV Nordland 

47 Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2019-2022 
48 Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2019-2022 
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granskogen på indre strøk av Helgeland har en relativt godt utbygd infrastruktur og 
regionene står for størstedelen produktiv barskog i fylket49. 

Fiske har historisk vært den viktigste næringsveien i Nordland, spesielt i Lofoten og 
Vesterålen. I 2019 hadde hav og fiskeri en verdiskapning på 9,6 milliarder og utgjorde 14 
prosent av verdiskapningen i Nordland50. Til tross for at næringen står for en stor del av 
fylkets bruttoprodukt, sysselsetter den allikevel kun en liten andel av Nordlands arbeidskraft. 
Geografisk er også denne næringen svært konsentrert da majoriteten av arbeidsstyrken er 
sysselsatt i Vesterålen.  

Kompetansesammensetningen i både fiskeri- og havbruksnæringen er i hovedsak delt 
mellom ufaglærte sysselsatte og faglærte sysselsatte, der førstnevnte har grunnskole som 
sin høyeste oppnådde formelle utdanning og sistnevnte har gjennomført yrkes- og 
fagskoleutdanning. Det er kun 9 prosent som har fullført allmennfaglig videregående 
utdanning og 8 prosent som har fullført universitets- eller høyskoleutdanning51. 

Næringen satser nå på ny oppdretts- og bearbeidingsteknologi for å bedre fiskehelsen og 
kvaliteten på produktene. Handel med utlandet er en viktig faktor for bedriftene i disse 
næringene, og utviklingen i eksportmarkedene, samt landets konkurransekraft, må ses på 
som de viktigste faktorene for framtidens arbeidskrafts- og kompetansebehov i disse 
næringene52. 

 

4.1.9. Reiseliv (overnatting- og servering)  
Reiselivsnæringen i Nordland har opplevd sterk vekst de siste årene, både takket være 
norske og internasjonale turister. I lys av sesongen 2020 ser man også at korona-situasjonen 
har hatt store konsekvenser for næringen. Usikkerhet knyttet til korona, eller framtidige 
smittesituasjoner, vil kunne påvirke både utviklingen og rekrutteringen til reiselivsnæringen.  

Reiselivet i Nordland består i hovedsak av naturbaserte opplevelser. Én utfordring med et 
naturbasert reiseliv er at naturopplevelsen i seg selv er gratis, og at det dermed kan være 
utfordrende å høste alle gevinstene av de naturgitte ressursene som lokker besøkende til 
regionen. Det er imidlertid slik at konsumet fra de besøkende gir ringvirkninger gjennom økt 
økonomisk aktivitet53.  

Reiselivsnæringen har allerede gjennomgått en digitaliseringsprosess når det kommer til 
eksempelvis automatiserte bookingtjenester og markedsføring som i all hovedsak foregår på 
nett og i sosiale medier. Næringen konkurrer om oppmerksomheten på et internasjonalt nivå, 
en trend som taler for et økende behov for profesjonalisering av markedsføring i både 
tradisjonelle og i sosiale medier, og et behov for flere sysselsatte med digital 
markedsføringskompetanse.  

Næringen kjennetegnes ved at den sysselsetter den høyeste andelen av unge arbeidstakere 
og preges av at den har et relativt lavt lønnsnivå, bruk av utenlandsk arbeidskraft og 
ugunstige arbeidstider.  

 
49 Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2019-2022 
50 Indeks Nordland 2020 
51 Framtidens kompetansebehov i Nordland fylke 2018 
52 Framtidens kompetansebehov i Nordland fylke 2018 
53 Fremtidens kompetansebehov i Nordland 2018 



34 
 

Etterspørselen etter arbeidskraft i reiselivs- og opplevelsesnæringen forventes å i stor grad 
være avhengig av framtidige turiststrømmer, som igjen avhenger av bl.a. økonomisk utvikling 
i utlandet så vel som i Norge. Der en svak krone øker etterspørselen etter norske 
opplevelser, vil en sterk krone kunne redusere tilstrømmingen av turister. I tillegg til 
økonomiske forhold kan eksempelvis digitalisering eller innovative måter å tilby tjenester på, 
også kunne påvirke det framtidige arbeidskraftbehovet.  

 

4.2. Sysselsetting  
I 2019 var det 117 100 sysselsatte i Nordland, en liten vekst i forhold til året før. En svak 
økning i sysselsetting fra 2018 til 2019 kan ha flere årsaker, men må ses i sammenheng med 
allerede høy sysselsettingsgrad i Nordland samt befolkningsnedgangen. Det var ved 
utgangen av 2019 registrert 1,9 prosent arbeidsledige i fylket. Parallelt med dette rapporterte 
nordnorske bedrifter om et økende behov for arbeidskraft, og at mange bedrifter allerede har 
hatt problemer med å rekruttere ansatte med riktig kompetanse54. 

Antall arbeidsledige endret seg i 
midlertidig dramatisk i mars 2020, da 
korona-pandemien satte kjepper i hjulene 
for hele samfunnet - arbeidslivet inkludert. 
I løpet av svært kort tid økte antallet 
arbeidsledige til om lag 10 000 og 
arbeidsledigheten steg til 9,2 prosent. 
Man vet enda ikke de langsiktige 
konsekvensene pandemien har og vil 
komme til å ha på arbeidslivet i Nordland, 
men antall arbeidsledige har falt siden 
mars og var ved utgangen av juni 2020 på 
om lag 4500, en arbeidsledighet på 3,6 
prosent55.De hardest rammede yrkene ser 
ut til å være service, industri, reiseliv samt 
arbeid med barn og unge56.  
  

Ingen vet hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil ha på arbeidslivet, men det som kan 
sies noe om, er hvordan arbeidslivet i fylket vårt så ut fram til mars 2020. Figuren nedenfor 
viser en fordeling av sysselsatte i Nordland fordelt på regionråd.   

 
54 NAVs Bedriftsundersøkelse 2019 
55 NAV.no 
56 Indeks Nordland 2020 - Koronatall 
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Figur 16 Sysselsatte i Nordland fordelt på regionråd. Kilde: SSB.no 

Den prosentvise endringen i antall sysselsatte fra 2010 – 2019 vises på figur 17. Av figuren 
fremkommer det at Lofoten har hatt sterkest vekst i antall sysselsatte (5,54 prosent), tett fulgt 
av Salten (5,23 prosent). Ofoten og Vesterålen hadde begge en negativ utvikling i antall 
sysselsatte i perioden på henholdsvis 3,45 (Ofoten) og 2,62 prosent (Vesterålen).  

 

 

Figur 17 Prosentvis endring i antall sysselsatte i Nordland 2010-2019. Kilde: SSB.no 

I 2019 var omtrent 47 prosent av de sysselsatte i Nordland kvinner og omtrent 53 prosent 
menn. Denne fordelingen har vært relativt stabil over tid.  
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Utdanningsnivået til de sysselsatte i Nordland framkommer av figur 19 nedenfor. Nesten 23 
prosent av arbeisstyrken i Nordland hadde i 2019 grunnskole som høyeste fullførte 
utdanningsnivå, og 41 prosent hadde videregående skole høyeste fullførte utdanningsnivå. 
Om lag 32 prosent av de sysselsatte hadde høyere utdanning.  

 

Figur 18 Utdanningsnivå blant sysselsatte i Nordland, 2019. Kilde: SSB.no 

Sammenligner man utdanningsnivået i Nordland i 2019 med landsgjennomsnittet, ser man at 
utdanningsnivået nasjonalt er noe høyere. Eksempelvis er det nasjonalt omtrent 12 prosent 
som har mer enn 4 år fullført høyere utdanning, mens det i Nordland er omtrent 7 prosent – 
en differanse på rundt 5 prosent. En oversikt over nasjonalt og regionalt utdanningsnivå blant 
sysselsatte er vist i tabellen nedenfor. 

Utdanningsnivå blant sysselsatte Nasjonalt  Nordland 
Grunnskole (nivå 1-2) 18,20 % 22,61 % 

Videregående skole (nivå 3-5) 37,47 % 41,41 % 

Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6) 27,36 % 25,03 % 

Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8) 12,01 % 7,16 % 

Uoppgitt utdanning (9) 4,95 % 3,79 % 

Tabell 7 Utdanningsnivå blant sysselsatte i Nordland og i Norge. Kilde: SSB.no 

 
Figur 19 viser utviklingen av utdanningsnivå over tid. Nordland har over tid hatt en økning av 
antall sysselsatte med høyere utdanning, samtidig som antallet som har grunnskole eller 
videregående skole som høyeste fullførte utdanningsnivå har sunket. Til tross for at andelen 
sysselsatte med mer enn 4 års høyere utdanning kun utgjør 7 prosent i 2019, har denne 
gruppen økt med mer enn 72 prosent i tidsrommet 2010 – 2019. I Nordland er det Salten 
som har høyest utdannings grad hvor 37 prosent har høyere utdanning, mens både Lofoten 
og Vesterålen har under 30 prosent. Utdanningsgraden i fylket påvirkes blant annet av hvilke 
næringer som dominerer i de ulike områdene, men avstanden til institusjoner for høyere 
utdanning spiller trolig også inn. 
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Figur 19 Sysselsatte fordelt på utdanningsnivå. Kilde: SSB.no 

 

5. Utdanning og arbeidsliv i regionene 
5.1. Indre Helgeland 

5.1.1. Utdanning 
Som figuren nedenfor viser har Indre Helgeland en større andel av befolkningen med 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå (32,6%) enn i Nordland (29,9%) og i Norge generelt 
(25,3%). Andelen individer med høyere utdanning, både lang og kort, er også lavere på Indre 
Helgeland enn i Nordland og Norge ellers.  
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Figur 20 Utdanning i befolkningen. Kilde SSB.no 

Individer med lav utdanning, relativt til befolkningen generelt, vil sannsynligvis også ha lav 
inntekt. Lav inntekt kan i seg selv føre til stress57 og lav sosioøkonomisk status påvirker både 
helse, dødelighet58 og livskvalitet. Forskning viser at unge påvirkes av foreldrenes yrkesvalg 
og av lokalsamfunnet de vokser opp i. Når befolkningen i Nordland har et relativt lavt 
utdanningsnivå står man i fare for at dette reproduseres intergenerasjonelt. Det vil derfor 
være fordelaktig, både for individet og nordlandssamfunnet for øvrig, at utdanningsnivå i 
befolkningen økes.  

Det er en sterk sammenheng mellom elevers skoleresultater i ungdomsskolen og 
sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Indre Helgeland har fylkets 
laveste skår blant tiendeklassingene, med et snitt på kun 39,8 grunnskolepoeng. Rana har 
uten sammenlikning størst ungdomskull i regionen, og har grunnskolepoeng som ligger godt 
under både fylkessnittet og landssnittet.  

Grunnskolene på Indre Helgeland vil kunne bidra til bedre gjennomføring i regionen dersom 
man klarer å løfte karaktersnittet for elevene fra grunnskolen og dermed gjøre dem bedre i 
stand til å følge undervisningen i videregående. Lave resultater kan tyde på at elevene har 
svake grunnleggende ferdigheter som de trenger for å bestå videregående opplæring. 

Det er én fylkeskommunal videregående skole i dette området - Polarsirkelen. I tillegg har 
regionen friskolen KVN på Nesna. Polarsirkelen er en av fylkets største skoler med om lag 
tusen elever. Skolen har imidlertid mistet rundt 250 elever de siste seks-syv årene, noe som 
har ført til at noen tilbud med få søkere har blitt lagt ned. Som figuren nedenfor viser, ser 
synkende elevtall ut til å være en trend som vil fortsette i fremtiden.   

 
57 Marmot og Wilkinson2001; Pham-Kanter 2009, i Kravdal 2017 
58 Hayward, Hummer og Sasson 2015, i Kravdal 2017 
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Figur 21 Framskrivning av 16 åringer Indre - Helgeland. Kilde: SSB.no (MMMM) 

Det har vært noe regionalisering av tilbud på Helgeland, særlig på Vg2-nivå. Det betyr at ikke 
alle skoler kan ha alle tilbud, men at skolene kan ha noe ulik tilbudsprofil. Polarsirkelen har, 
til tross for elevnedgangen, fremdeles en bred tilbudsvifte. Den nasjonalt vedtatte strukturen i 
yrkesfag er i endring og nye utdanningsprogram blir innført på Vg1 fra og med skoleåret 
2020–2021. Tilsvarende endringer vil komme på yrkesfag Vg2 skoleåret 2021–2022. 
Parallelt fases det inn nye læreplaner i alle fag, både i videregående og i grunnskolen.  

Indre Helgeland har, som de fleste regionene, hatt vesentlig bedring i 
gjennomføringsandelen i siste femårsperiode. Det har imidlertid vært noen svingninger med 
en klar topp for kullet som startet i 2010, der andelen som fullførte videregående opplæring i 
løpet av fem år var bedre enn fylkessnittet. Det er imidlertid noe ustabilitet i resultatene, noe 
som er naturlig i en region med lavt elevtall. Gjennomføringsandelen i Indre Helgeland ligger 
i midtsjiktet i fylket. 

Tømrerfaget, elektrikerfaget, helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er blant 
de største lærefagene i alle regioner, mens Indre Helgeland utpeker seg som en region der 
også industrifag, særlig kjemiprosessfaget, har et stort antall lærlinger – hele 46 stykker i 
kjemiprosessfaget. Dette gjenspeiler selvsagt næringsstrukturen, særlig i Rana. Rana er en 
kommune med over 300 lærlinger. Dette utgjør over 80 prosent av lærlingene i regionen, 
men det er svært uheldig at kun halvparten av elever ved kokk- og restaurantfag på 
Polarsirkelen videregående skole har fått lærekontrakt i egen region de siste årene. 
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Figur 22 Antall lærekontrakter Indre Helgeland 

 

5.1.2. Nærings- og kompetansemiljø 
Indre Helgeland er rik på naturressurser og et tyngdepunkt i Nord-Norge innen prosess- og 
verkstedindustri, kraftproduksjon og olje- og gassaktivitet. Mo industripark (MIP) er Nord-
Norges ledende industripark og utgjør et sterkt industrielt kompetansemiljø. I tillegg til å 
levere tjenester til bedriftene arbeider MIP med å tilrettelegge for nyetableringer og 
markedsføre industriparken som etableringssted. Andre viktige industribedrifter i regionen er 
Arbor i Hattfjelldal, Westcon i Nesna og Nortura og NCP i Hemnes. NCP er en spennende 
bedrift som produserer bærekraftige møbler av resirkulert materiale, blant annet fra Nova 
Sea på Lovund som er en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks. Rana 
Gruber er en av landets største gruver. 

Den største private sektoren er bygg og anlegg med i underkant av 9 prosent av de 
sysselsatte. Indre Helgeland har den nest minste andelen av regionene sysselsatt i 
detaljhandelen med i underkant av 8 prosent av de sysselsatte. 

Innen reiseliv er aktiviteten spredt rundt i hele regionen med hovedvekten av aktivitet i Rana. 
Totalt sysselsetter overnatting og servering 2,9 prosent av de sysselsatte i Indre Helgeland. I 
tillegg sysselsetter reiselivet mange innen andre næringer som transport og personlig 
tjenesteyting. 

Indre Helgeland har videre noe matproduksjon, men ikke så stor som i den sørlige delen av 
Helgeland. Om lag 15 prosent av de som jobber innen landbruk i Nordland er sysselsatt i 
regionen Indre Helgeland.  

Offentlig sektor sysselsetter 36 prosent av de sysselsatte. Store statlige arbeidsplasser er 
Helgelandssykehuset, Nord Universitet og Universitetet i Tromsø, Nasjonalbiblioteket, 
Statens Innkrevingssentral, NAV Servicesenter og NAV økonomi og Statkraft. Kompetansen 
fra industrien har ført til et av de mest effektive depotbibliotek i verden med mange 
nyvinninger innen automasjon og digitalisering. 

Nord Universitet gir lærerutdanning på Mo og i Nesna. Andre tilbud på Mo er pedagogikk, 
sykepleie og økonomi. UiT tilbyr utdanning til ingeniør bygg og maskin. Sintef Helgeland er et 
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teknologisk forskningsinstitutt som skal samarbeide med bedrifter på Helgeland for å gi den 
landbaserte industrien grønn konkurransekraft. Instituttet er under oppbygging og har per i 
dag 8 medarbeidere. Sintef Norlab er det største norskeide laboratorieselskapet og leverer 
tjenester innen kjemisk analyse, materialtesting, miljømåling, mikrobiologi og 
veterinærmedisin. 

Regionen har to inkubatorer i Sivas inkubatorprogram. Kystinkubatoren, med 4 
medarbeidere på Lovund som fremmer utvikling av havbruks- og fiskerirelatert virksomhet, 
og Inkubator Helgeland, som er lokalisert i Kunnskapsparken Helgeland. KPH er et 
innovasjonsselskap med 15 medarbeidere lokalisert til Mo, Sandnessjøen og Mosjøen. KPH 
har et bredt tjenestespekter innenfor utdanningsmegling, kompetansemegling og 
prosjektledelse for Olje og gassklynge Helgeland og Arenaklyngen Arctic Cluster Team. 
ACTs bedriftsmedlemmer utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord og skal bidra til å innfri 
Norges forpliktelser i Parisavtalen. Rana utviklingsselskap med 8 medarbeidere er Rana 
kommunes utviklingsselskap og tilbyr også tjenester til omlandskommunene. 

 

5.2. Helgeland 
5.2.1. Utdanning 

Som figuren nedenfor viser har Helgeland en større andel av befolkningen med grunnskole 
som høyeste utdanningsnivå (33,4%) enn i Nordland (29,9%) og i Norge generelt (25,3%). 
Andelen individer med høyere utdanning, både lang og kort, er også lavere på Helgeland 
enn i Nordland og Norge ellers.  

 

 

Figur 23 Utdanning i befolkningen. Kilde SSB. 

Individer med lav utdanning, relativt til befolkningen generelt, vil sannsynligvis også ha lav 
inntekt. Lav inntekt kan i seg selv føre til stress59 og lav sosioøkonomisk status påvirker både 
helse, dødelighet60 og livskvalitet. Forskning viser at unge påvirkes av foreldrenes yrkesvalg 

 
59 Marmot og Wilkinson2001; Pham-Kanter 2009, i Kravdal 2017 
60 Hayward, Hummer og Sasson 2015, i Kravdal 2017 
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og av lokalsamfunnet de vokser opp i. Når beflokningen i Nordland har et relativt lavt 
utdanningsnivå står man i fare for at dette reproduseres intergenerasjonelt. Det vil derfor 
være fordelaktig, både for individet og nordlandssamfunnet for øvrig, at utdanningsnivå i 
befolkningen økes.  

Det er en sterk sammenheng mellom elevers skoleresultater i ungdomsskolen og 
sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Helgeland skårer litt under 
fylkessnittet, tiendeklassingene som gikk ut våren 2019 fikk i snitt kun 41,0 grunnskolepoeng. 
De to største skolekommunene i regionen, Brønnøy og Vefsn, har begge grunnskolepoeng 
som ligger noe under fylkessnittet.  

Best og mest stabil utvikling i gjennomføring av videregående opplæring har det vært i 
området rundt Sandnessjøen der resultatet for 2013-kullet var bedre enn landssnittet. Også i 
Brønnøy og kommunene rundt har det vært god utvikling og gjennomføringen der har ligget 
over fylkessnittet. Resultatet for Vefsn og nabokommunene er ikke like godt og det varierer 
en del.  

Det er tre fylkeskommunale videregående skoler på Helgeland: Brønnøysund, Sandnessjøen 
og Mosjøen videregående skole. I tillegg kommer Havbruksakademiet i Brønnøysund. 
Elevtallet på skolene har sunket i takt med minkende ungdomskull. Nedgangen har vært 
størst ved Brønnøysund med om lag 75 færre elever de siste fem–seks årene. Dette har ført 
til at noen tilbud har blitt lagt ned på grunn av svake søkertall. Nedgangen ved de andre to 
skolene har vært mindre, rundt 30 elever i samme periode. Figuren nedenfor viser 
hovedalternativet til Statistisk sentralbyrå over antall 16-åringer i regionen framover mot 
2040. 

 

Figur 24 Framskrivning av 16 åringer Helgeland. Kilde: SSB.no (MMMM) 

Det har vært en viss regionalisering av tilbud på Helgeland, særlig på Vg2-nivå. Det betyr at 
ikke alle skoler kan ha alle tilbud, men at skolene kan ha noe ulik tilbudsprofil. Til sammen 
tilbyr de tre skolene et bredt utvalg opplæringstilbud. 

Tømrerfaget, elektrikerfaget, helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er blant 
de største lærefagene i alle regionene, men Helgeland skiller seg ut ved at det kun er 9 
lærlinger med ungdomsrett i helsearbeiderfaget på tross av at alle tre skolene har hatt 
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tilbudet fram til forrige skoleår. At det er behov for lærlinger i faget, sees ved at mange 
voksne får kontrakt. Ellers er det forholdsvis mange lærlinger i anleggsmaskinførerfaget. 
Restaurant- og matfag tilbys både ved Brønnøysund og Mosjøen videregående skole, men 
kun ni ungdommer har løpende lærekontrakt, det vil si at kun fire–fem får kontrakt per år, de 
fleste i institusjonskokkfaget. Dette viser at restaurantnæringen i regionen kunne vært bedre 
på å ta inn lærlinger. Mosjøen videregående har en klasse i skogbruk. Det er ikke registrert 
noen kontrakter i skogfaget i regionen. Derimot er det til sammen 16 løpende kontrakter i 
akvakulturfaget, de fleste voksne. Dette indikerer at det er etterspørsel etter denne 
kompetansen.  

 

Figur 25 Lærekontrakter og læreplassgarantier Helgelandsrådet 

 

5.2.2. Nærings- og kompetansemiljø 
Helgeland er rik på naturressurser, er et av de viktigste områdene for fiskeoppdrett i Norge, 
og den største regionen for landbruk og kjøttproduksjon i fylket. Sandnessjøen og Mosjøen 
utgjør det industrielle tyngdepunktet i regionen. Sandnessjøen med Helgelandsbase gir 
basetjenester til de fleste av oljeselskapene som opererer i Norskehavet. Alcoa i Mosjøen er 
et av verdens mest energieffektive og grønne aluminiumsverk. I regionen er 
Brønnøysundregistrene en hjørnesteinsbedrift, og her har Torghatten ASA også sitt 
hovedkontor. Brønnøy Kalk i Velfjord er en av Norges største produsenter av kalkstein til 
papirindustrien.  

Helgeland er en viktig region for fiskeriene selv om regionen ikke har den største flåten. 11 
prosent av de som jobber innen fiske og fangst i Nordland er sysselsatt i regionen. Træna er 
fylkets femte største fiskerikommune regnet etter landet kvantum. Dønna og Herøy er 
tyngdepunktet for havbruksnæringen i regionen.  

Den største private sektoren er bygg og anlegg med 9 prosent av de sysselsatte. Helgeland 
har minst andel av samtlige regioner sysselsatt i detaljhandelen med 7 prosent av de 
sysselsatte.  
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Helgeland har store kvaliteter som reisemål og reiselivsbransjen i regionen er i stor utvikling. 
Vega har gjennom sin verdensarvstatus og status som bærekraftig reisemål opparbeidet seg 
en unik posisjon i reiselivet på Helgeland. Overnatting og servering sysselsetter 2,6 prosent 
av de sysselsatte på Helgeland. I tillegg sysselsetter reiselivet mange i andre næringer som 
transport og personlig tjenesteyting.  

Vega og Vevelstad er de kommunene som har høyest verdiskaping fra jordbruket per 
innbygger i fylket. Sømna er største landbrukskommune og her ligger også Tines eneste 
meieri i Nordland som produserer 7 200 tonn ost i året. Om lag 40 prosent av de som jobber 
innen landbruk i Nordland er sysselsatt i regionen. Helgeland står også for størstedelen 
produktiv barskog i fylket.  

Offentlig sektor sysselsetter 38 prosent av de sysselsatte på Helgeland. De største statlige 
virksomhetene er Helgelandssykehuset og Brønnøysundregistrene.  

Helgeland har flere kompetansemiljø som støtter opp om landbruk og havbruk. Nibio har en 
forskningsstasjon på Tjøtta med 16 medarbeidere. Forskningstema er Fôr og husdyr, 
Kulturlandskap og biomangfold og Utmarksressurser og næringsutvikling. LetSea som er 
lokalisert til Dønna kan tilby hele spekteret av forsøk og forskning. Forskningstema er 
Lønnsom og bærekraftig produksjon, Bedre fiskehelse og Økt bærekraft med redusert 
miljøavtrykk. Vega verdensarvsenter har 8 medarbeidere. I verdensarvsenteret kan du lære 
om øyværingslivet og om ærfugldrift og fiskerbondeliv.  

Sentrum Næringshage deltar i SIVAS næringshageprogram og har 4 medarbeidere. 
Næringshagen er til stede i Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors. Mosjøen og omegn 
næringsselskap er Vefsn kommunes næringsselskap med 8 medarbeidere, men de tilbyr 
også tjenester til omlandskommunene. 

 

5.3. Salten 
5.3.1. Utdanning 

Som figuren nedenfor viser har Salten (uten Bodø) en større andel av befolkningen med 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå (34,1%) enn i Nordland (29,9%) og i Norge generelt 
(25,3%). Også andelen individer med høyere utdanning, både lang og kort, er lavere enn i 
Nordland og Norge ellers. 
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Figur 26 Utdanningsnivå i Salten (uten Bodø)  2019. Kilde: SSB.no 

 

Individer med lav utdanning, relativt til befolkningen generelt, vil sannsynligvis også ha lav 
inntekt. Lav inntekt kan i seg selv føre til stress61 og lav sosioøkonomisk status påvirker både 
helse, dødelighet62 og livskvalitet. Forskning viser at unge påvirkes av foreldrenes yrkesvalg 
og av lokalsamfunnet de vokser opp i. Når befolkningen i Nordland har et relativt lavt 
utdanningsnivå står man i fare for at dette reproduseres intergenerasjonelt. Det vil derfor 
være fordelaktig, både for individet og nordlandssamfunnet for øvrig, at utdanningsnivå i 
befolkningen økes.  

Dersom man ser kun på utdanningsnivået i Bodø, slik som i figuren nedenfor, kan man se at 
utdanningsnivået i fylkeshovedstaden er høyere enn gjennomsnittet for både Nordland og 
Norge. Bodø har store kompetansemiljøer slik som Nord universitet,  Nordlandsforskning, 
Politihøgskolen avd. Bodø, og også flere KIFT næringer. KIFT står for Kunnskaps Intensiv 
Forretningsmessig Tjenesteyting og beskriver  næringer og bedrifter som yter tjenester 
basert på kunnskap til andre bedrifter og/eller næringer. En bred definisjon av KIFT 
innebefatter medietjenester, IKT-tjenester, finansielle tjenester og generiske 
kunnskapstjenester som for eksempel regnskap, administrative og juridiske tjenester, 
arkitekter og teknisk tjenesteyting. Slike miljøer tiltrekker individer med spesialisert 
kompetanse, og høyner dermed det gjennomsnittlige utdanningsnivået i kommunen.  

 

 
61 Marmot og Wilkinson2001; Pham-Kanter 2009, i Kravdal 2017 
62 Hayward, Hummer og Sasson 2015, i Kravdal 2017 
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Figur 28 Utdanningsnivå i befolkningen  - Bodø 2019. Kilde: SSB.no 

 

Det er en sterk sammenheng mellom elevers skoleresultater i ungdomsskolen og 
sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Salten har sammen med 
Vesterålen fylkets beste resultater blant tiendeklassingene som gikk ut våren 2019, med et 
snitt på 42,4 grunnskolepoeng. Dette er også bedre enn landssnittet. Det er stort sett 
regionens største skolekommune, Bodø, som har hatt stabilt gode resultater og som trekker 
gjennomsnittet opp.  

I Salten har Bodø-regionen best resultat for 2013-kullet; 75,9 prosent av de som startet 
videregående i 2013 fullførte og bestod i løpet av fem år. Dette er litt bedre enn landssnittet. 
Også kommunene på kysten sør for Bodø har hatt god utvikling. Indre Salten har noe 
variabel gjennomføringsandel. Nord-Salten har dessverre ikke hatt samme positive utvikling. 

Det er hele seks fylkeskommunale videregående skoler i Salten: Meløy, Bodin, Bodø, 
Fauske, Saltdal og Knut Hamsun videregående skoler. I tillegg kommer friskolen NTG Bodø. 
Regionen har både fylkets største skole, Bodø, med rundt 1 300 elever, og en av de minste, 
Knut Hamsun, med 117 elever. Elevtallet har samlet sett gått noe ned, mest merkbart har 
dette vært på Saltdal som har mistet rundt 60 elever de siste årene. Figuren nedenfor viser 
at det er forventet en oppgang i antall 16-åringer fram mot 2026, og så en nedgang fram mot 
2040. 
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Figur 29 Framskrivning av 16 åringer Salten. Kilde: SSB.no (MMMM) 

En nedgang i elevtallet har ført til at noen tilbud med svak søkning har blitt lagt ned. I en 
region som Salten er det naturlig at det har vært en viss regionalisering av tilbud, særlig på 
Vg2-nivå. Tre av skolene i regionen, Meløy, Saltdal og Knut Hamsun videregående skoler, 
kan anses som små, med et betydelig lavere rekrutteringsgrunnlag enn de tre andre Det 
betyr at ikke alle skoler kan ha alle tilbud, men at skolene kan ha noe ulik tilbudsprofil. Til 
sammen tilbyr de seks skolene et bredt utvalg av opplæringstilbud. 

 

 

Figur 30 Lærekontrakter og læreplassgarantier Salten 

Salten er regionen med flest lærlinger, omtrent en tredel av fylkets lærlinger får opplæring i 
en bedrift registrert i Salten. Så har nordfylket og sørfylket om lag en tredel hver. Bedrifter 
registrert i Bodø alene har nesten 500 lærlinger i opplæring. Tømrerfaget, elektrikerfaget, 
helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er blant de største lærefagene i alle 
regionene, også i Salten. Regionen skiller seg ut ved å ha mange lærlinger i rørleggerfaget 
og flyfag. Vi ser at det er mange lærlinger i akvakulturfaget, både med og uten ungdomsrett. 
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Det er 24 voksne lærlinger i akvakulturfaget, noe som indikerer at dette er en bransje i vekst 
og som trenger påfyll av fagarbeidere. Salten skiller seg også ut fra en del andre regioner 
ved at det er få lærlinger i industrifag, derimot er det mange i kjøretøy og andre bilfag. 

 

5.3.2. Nærings- og kompetansemiljø 
Salten med fylkeshovedstaden Bodø har det mest komplette nærings- og kompetansemiljøet 
i Nordland. Bodø utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer for 
båt, jernbane, vei og lufttrafikk. Salten har store kraft- og mineralressurser, og er en stor 
oppdrettsregion. 

Bygg og anlegg sysselsetter flest i privat sektor med i overkant av 16 prosent av de 
sysselsatte. Salten har også en stor andel sysselsatt i detaljhandelen med i overkant av 8 
prosent av de sysselsatte. 

Bodø og Meløy er de viktigste fiskerikommunene i regionen. Bodø har en del 
ferdigmatproduksjon knyttet til fiskerivirksomhet. Videre er opprettnæringen stor i Salten, 
med 40 prosent av de som er sysselsatt i denne næringen i Nordland. Salten har en komplett 
verdikjede innenfor havbruk fra produksjon av rogn til markedsføring og salg av sjømat med 
mange sterke aktører spredt i hele regionen. Selv om næringen har stor økonomisk 
betydning for både regionen og Nordland utgjør næringen kun i overkant av 1 prosent av 
totalt sysselsatte i Salten.  

Større industribedrifter i Salten er Rapp Bomek i Bodø, The Quarts Corp på Drag, Nexans på 
Rognan, Glomfjord industripark og Elkem Salten i Sørfold. 

Salten har flest hotellbedrifter og er størst i Nordland på forretningstrafikk i form av 
yrkesreisende og kurs- og konferansegjester. Overnatting og servering sysselsetter 3,6 
prosent i Salten. I tillegg sysselsetter reiselivet mange innen transport og personlig 
tjenesteyting. 

Salten har en stor offentlig sektor med i underkant av 40 prosent av de sysselsatte i Salten. 
Andelen sysselsatte innen kommunal og fylkeskommunal sektor er lavest i fylket, mens den 
statlige sektoren sysselsetter i overkant av 48 prosent av alle statlige ansatte i Nordland.   

Store statlige virksomheter er Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset, Valnesfjord 
helsesportsenter, Luftfartstilsynet og Kontrollsentral Nord, Forsvarets operative hovedkvarter 
og kampflybase, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Fylkesmannen i Nordland, 
Fiskeridirektoratet, NRK, Skatt Nord, Bodø, NAV Nordland, Husbanken, Økonomi og 
fellestjenester, Statens Vegvesen, og Nasjonalt luftfartsmuseum. 

Nord Universitet har tre profilområder: Blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap og 
helse, velferd og oppvekst. Nordområdesenteret er et av sentrene ved NU med formål om 
kunnskapsproduksjon og å øke bevissthet og engasjement om nordområdene. UiT tilbyr 
dataingeniørstudier i Bodø. Nordlandsforskning er et nasjonalt samfunnsfaglig institutt med 
40 medarbeidere som bidrar til kunnskapsutvikling for samfunnsliv og næringsutvikling. Nibio 
er til stede med Avdeling for algeproduksjon. Hovedkontoret for Helse Nord er sammen med 
Nordlandssykehuset og helsesportsenteret et sterkt helsefaglig miljø. Regionen har sterke 
kunnskapsmiljø utenfor Bodø som likestillingssenteret KUN i Steigen, Àrran lulesamisk 
senter på Drag og Kigok i Gildeskål som arbeider med utvikling og opplæring med fokus på 
oppdrettsnæringen og er leder for Algenettverk Nord.  
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5.4. Lofoten  
5.4.1. Utdanning  

Som figuren nedenfor viser har Lofoten en betydelig større andel av befolkningen med 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå (43,2%) enn i Nordland (29,9%) og i Norge generelt 
(25,3%). Andelen individer med høyere utdanning, både lang og kort, er også lavere på 
Lofoten enn i Nordland og Norge ellers.  

 

 

Figur31 Utdanningsnivå i befolkningen. Kilde: SSB.no 

Individer med lav utdanning, relativt til befolkningen generelt, vil sannsynligvis også ha lav 
inntekt. Lav inntekt kan i seg selv føre til stress63 og lav sosioøkonomisk status påvirker både 
helse, dødelighet64 og livskvalitet. Forskning viser at unge påvirkes av foreldrenes yrkesvalg 
og av lokalsamfunnet de vokser opp i. Når befolkningen i Nordland har et relativt lavt 
utdanningsnivå står man i fare for at dette reproduseres intergenerasjonelt. Det vil derfor 
være fordelaktig, både for individet og nordlandssamfunnet for øvrig, at utdanningsnivå i 
befolkningen økes.  

Det er en sterk sammenheng mellom elevers skoleresultat i ungdomsskolen og 
sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Lofoten har et snitt på 
grunnskolepoeng nær fylkessnittet, men noe under landssnittet.  

Lofoten har, som de fleste regionene, hatt vesentlig bedring i gjennomføringsandelen i siste 
femårsperiode. Det har imidlertid vært noen svingninger med en liten topp for kullet som 
startet i 2012. Gjennomføringsandelen i regionen ligger om lag fire prosentpoeng under 
fylkessnittet og ni prosent bak nasjonalt snitt. Lofoten har hatt noe svakere utvikling enn 
fylket og nasjonalt i siste femårsperiode på tross av framgang. 

De to videregående skolene, Aust-Lofoten og Vest-Lofoten videregående skole, har et bredt 
tilbud, men ungdommer som ønsker å ta utdanning innen musikk, dans og drama, frisør, 

 
63 Marmot og Wilkinson2001; Pham-Kanter 2009, i Kravdal 2017 
64 Hayward, Hummer og Sasson 2015, i Kravdal 2017 
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interiør, blomster og eksponering eller informasjonsteknologi og medieproduksjon må søke 
seg til andre skoler i nordfylket. Dette er fag med få søkere som er regionalisert. Skolene har 
til sammen et tilbud som matcher næringsstrukturen med vekt på ‘blå’ fag som fiske og 
fangst og maritime fag, helsefag, fag for byggenæringen og reiselivet. Det betyr også at 
næringslivet og det offentlige i regionen kan rekruttere ungdommer inn arbeidslivet der det er 
behov for deres kompetanse. Figuren nedenfor viser at antall 16-åringer vil ha en stabil 
nedgang i Lofoten fram mot 2040. 

 

Figur 32 Framskrivning av 16 åringer Lofoten. Kilde: SSB.no (MMMM) 

Lofoten, sammen med Vesterålen, utmerker seg ved at fiske og fangst er et stort lærefag. De 
to lærefagene fra helse- og oppvekstfag, helsearbeiderfaget og barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, er store i alle regioner sammen med elektrikerfaget og tømrerfaget. 
Dette er etterspurte kompetanser generelt. Det er for øyeblikket kun en kontrakt i 
resepsjonsfaget for ungdomsrettslærling og ingen kontrakter i reiselivsfaget i regionen på 
tross av at Aust-Lofoten videregående skole har Vg2 reiseliv som tilbud. Det er også kun fem 
ungdommer med kontrakt i kokkefaget, alle i samme bedrift: Thon hotell Lofoten. Dette tyder 
på at innsatsen bør rettes inn mot turistnæringen slik at flere ungdommer som tar reiseliv ved 
Aust-Lofoten og kokk- og servitørfag ved Vest-Lofoten kan få læretid i regionens turist- og 
reiselivsbedrifter. Det er også i minste laget når det kun er åtte ungdommer med løpende 
lærefag i industrifag (fem industrimekanikere, tre sveis), fordi elevene fra Vg2 
industriteknologi er oftest avhengig av lærekontrakt for å bestå opplæringsløpet. Det høye 
antallet voksne med lærekontrakt i helsearbeiderfaget viser at behovet for slik kompetanse er 
stort og at flere av Vg2-elevene kunne ha gått ut i lære.  
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Figur 33 Lærekontrakter og læreplassgarantier Lofoten 

 

5.4.2. Nærings- og kompetansemiljø 
Fiske har alltid vært Lofotens viktigste næringsvei. Reiselivet blir stadig viktigere, og Lofoten 
har flere sterke næringsmiljø innen sjømat og reiseliv. Lofoten har sammen med Vesterålen 
de største konsentrasjonene av fiskefartøy og de største landingene av fisk. Røst er en 
utpreget tørrfiskkommune. På Vestvågøy ligger hovedkontoret til Insula, et stort nordisk 
sjømatkonsern. Her produseres det ulike matprodukter basert på fiskeråstoff i 
forbrukspakninger, samt en stor filetfabrikk. Norges største trålrederi, Havfisk AS, er koblet 
med mottaks- og foredlingsanleggene i regionen i form av råstoffleveranser og eierskap. 

Lofoten er den største og viktigste ferie – og fritidsregionen i Nordland som historisk har hatt 
en overvekt av utenlandske gjester. En relativt stor andel av overnattingene skjer utenfor 
hotellene. Rorbuer og andre overnattingssteder er viktige aktører. Salg av opplevelser har 
blitt en stadig større del av omsetningen. Disse tilbudene inkluderer aktiviteter som både er 
stedbundne som eksempelvis museet og aktivitetstilbudet til Lofotr og aktiviteter som 
inkluderer turer og andre opplevelser som eksempelvis selges av selskap som XXLofoten. 
Overnatting og servering sysselsetter 4,7prosent av de sysselsatte i Lofoten. I tillegg 
sysselsetter reiselivet mange innen andre næringer som transport og personlig tjenesteyting. 

Den største private sektoren er bygg og anlegg med i overkant av 11 prosent av de 
sysselsatte. Mange besøkende bidrar også til en forholdsvis høy andel av sysselsatte i 
detaljhandelen med 8 prosent sysselsatte. Her dominerer Vågan og Vestvågøy.  

Offentlig sektor sysselsetter 31 prosent av totalt sysselsatte i Lofoten. Dette er den laveste 
andelen av alle regionene i Nordland. Med unntak av Nordlandssykehuset, er statlige 
virksomheter i Lofoten knyttet opp mot havnæringene med Senter for oljevern og marint 
miljø, Kystverket og Fiskeridirektoratet. 

I de senere årene er det bygget opp sterke kompetanse- og konsulentmiljø rundt 
havnæringene og reiseliv. Senter for oljevern og marint miljø med hovedkontor i Svolvær er 
et statlig kompetansemiljø som skal være et nasjonalt og internasjonalt ledende 
kompetansesenter for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling. Et annet 
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kompetansemiljø i Svolvær er Salt, et forsknings- og utviklingsmiljø med mål om å utvikle 
kunnskap om havet, de marine ressursene og kystens verdiskaping. Lofoten matpark har 
hovedkontor på Leknes og er et utviklingsmiljø for landbruk, lokal mat, opplevelsesbasert 
reiseliv og lokalsamfunnsutvikling. Klyngen Innovative opplevelser er et samarbeid mellom 
næringslivet ved bedriftene i klyngen, virkemiddelapparatet, og forsknings og 
utdanningsinstitusjoner. 

Innovasjonsselskapet Egga utvikling er et felles kompetansemiljø for Lofoten og Vesterålen 
med avdelingskontor i Leknes. I tillegg til å være en utviklingsaktør for kysten er Egga 
utvikling prosjektleder for to bedriftsklynger i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram. Arena 
Torsk har deltakere fra hele verdikjeden, og har som mål å gjøre fersk torsk tilgjengelig for 
bearbeiding og salg hele året. Arena Marine Recycling Cluster har som mål å bidra til 
kartlegging, analyser, opprydding og bearbeiding av marint avfall. Egga utvikling er også 
operatør for SIVA sitt næringshageprogram og tilbyr tjenester innen forretningsutvikling 

 

5.5. Vesterålen  
5.5.1. Utdanning  

Som figuren nedenfor viser har Vesterålen en betydelig større andel av befolkningen med 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå (35,3%) enn i Nordland (29,9%) og i Norge generelt 
(25,3%). Andelen individer med høyere utdanning, både lang og kort, er også lavere på 
Vesterålen enn i Nordland og Norge ellers.  

 

 

Figur 34 Utdanningsnivå i befolkningen. Kilde: SSB.no 

Individer med lav utdanning, relativt til befolkningen generelt, vil sannsynligvis også ha lav 
inntekt. Lav inntekt kan i seg selv føre til stress65 og lav sosioøkonomisk status påvirker både 
helse, dødelighet66 og livskvalitet. Forskning viser at unge påvirkes av foreldrenes yrkesvalg 
og av lokalsamfunnet de vokser opp i. Når befolkningen i Nordland har et relativt lavt 

 
65 Marmot og Wilkinson2001; Pham-Kanter 2009, i Kravdal 2017 
66 Hayward, Hummer og Sasson 2015, i Kravdal 2017 
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utdanningsnivå står man i fare for at dette reproduseres intergenerasjonelt. Det vil derfor 
være fordelaktig, både for individet og nordlandssamfunnet for øvrig, at utdanningsnivå i 
befolkningen økes.  

Det er en sterk sammenheng mellom elevers skoleresultat i ungdomsskolen og 
sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Vesterålener en av tre regioner i 
Nordland som har grunnskolepoeng over nasjonalt snitt.  

Vesterålen har, som de fleste regionene, hatt vesentlig bedring i gjennomføringsandelen i 
siste femårsperiode. Det har imidlertid vært noen svingninger. Gjennomføringsandelen i 
regionen ligger om lag fem prosentpoeng etter fylkessnittet og ti prosent bak nasjonalt snitt. 
Men Vesterålen har tatt noe innpå fylkes- og landssnittet i siste femårsperiode. 
Gjennomføringsandelen i Vesterålen er noe svakere enn andre kommunegrupper i fylket, 
noe som tilsier at det at det er realistiske muligheter for å øke andelen som gjennomfører. 
Dette særlig tatt i betraktning at Vesterålen har gode resultat fra grunnskolen.  

De tre videregående skolene i regionen, Andøy, Hadsel og Sortland videregående skole, har 
en bred vifte av opplæringstilbud sett under ett. Dette betyr at kun et fåtall av ungdommene 
må reise ut av regionen for å få den utdanningen de ønsker, i alle fall første året. Det betyr 
også at næringslivet og det offentlige i regionen kan rekruttere ungdommer inn arbeidslivet 
der det er behov for deres kompetanse. Figuren nedenfor viser at antall 16-åringer vil variere 
noe fra år til år i Vesterålen. 

 

Figur 35 Framskrivning av 16 åringer Vesterålen. Kilde: SSB.no (MMMM) 

Vesterålen, sammen med Lofoten, utmerker seg ved at fiske og fangst er et stort lærefag. 
Det finner også mange yrkessjåførlærlinger i regionen, noe som er naturlig fordi dette faget 
undervises ved Hadsel videregående skole. De to lærefagene fra helse- og oppvekstfag, 
helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, er store i alle regioner sammen med 
elektrikerfaget og tømrerfaget. Dette er etterspurte kompetanser generelt. Det er for 
øyeblikket ingen kontrakter til ungdomsrettslærlinger i reiselivsfag i regionen, kun åtte med 
ungdomsrett er lærlinger i fag fra restaurant- og matfag. Dette på tross av at regionen satser 
en del på turisme. Hadsel er eneste skole i fylket som tilbyr Vg1 og Vg2 medieproduksjon, 
men det er kun én eneste lærling i mediegrafikerfaget.  
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Figur 36 Lærekontrakter og læreplassgarantier Vesterålen 

 

5.5.2. Nærings- og kompetansemiljø 
Vesterålen er en stor fiskeriregion i Nordland. Flere virksomheter driver konvensjonell 
produksjon som tørking og salting. Øksnes er den kommunen i hele fylket hvor det landes 
mest fisk. I tillegg til sjarkflåten er det et ringnot/tråler-miljø i aksen Sortland/Lødingen. 
Lødingen har også et anlegg for mottak og foredling av sild. Innen akvakultur er det flere 
viktige miljøer. Nordlaks i Hadsel er det største havbruksselskapet i regionen som, i tillegg til 
primærproduksjonen, arbeider med ulike konsepter for framtidens havbruksnæring. 
Regionen har også to store fiskefôrprodusenter, Skretting i Hadsel og Biomar i Øksnes. 
Vesterålen har et sterkt fagmiljø for utvikling og produksjon av marine ingredienser. 
Vesteraalens på Sortland er det eldste og største miljøet. Vitux på Andenes produserer ulike 
kosttilskudd basert på egenutviklet teknologi. 

Detaljhandelen sysselsetter flest i privat sektor med i underkant av 9 prosent av de 
sysselsatte. Her dominerer Sortland med nesten halvparten av de sysselsatte. Vesterålen er 
dermed den eneste regionen i Nordland hvor bygg og anlegg ikke er den dominerende 
næringen for sysselsetting i privat sektor. I Vesterålen arbeider 8,9 prosent av de sysselsatte 
innen bygg og anlegg.  

Vesterålen den eneste regionen i Nordland hvor det så langt ikke er etablert større 
hotellkjeder. Her er mindre lokaleide aktører som retter seg mot ferie- og fritidsmarkedet og 
til en viss grad forretningsreisende. Overnatting og servering sysselsetter 2 prosent av de 
sysselsatte i Vesterålen. I tillegg sysselsetter reiselivet mange i andre sektorer som transport 
og personlig tjenesteyting. 

Sysselsettingen i offentlig sektor er 37 prosent. Dette er litt over gjennomsnittet for regionene 
i Nordland. Dette skyldes blant annet mange store statlige virksomheter som 
Nordlandssykehuset HF, Mattilsyn Nord, Kystvakta, Senter for oljevern og marint miljø, Nord 
Universitet, Andøya Space Center og Forsvaret. Nord Universitet har et studiested på 
Stokmarknes som tilbyr samlingsbasert mastergrad for lærerutdanning, deltidsstudier for 
bachelor i sykepleie og årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling. 

Andøya Space Center er et nasjonalt kompetansemiljø som skyter opp sonderaketter og 
forskningsballonger. Andøya Space Center har tre datterselskap. Narom er et nasjonalt 
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senter for romrelatert opplæring på alle utdanningsnivå, Andøya testcenter har ansvaret for 
infrastrukturen og Andøya Spaceport arbeider for å få etablert en europeisk oppskytingsbase 
for små satellitter. Andøya Space Center har også ansvaret for driften av Alomar, et 
observatorium for den arktiske atmosfæren, med deltakelse fra Norge, Tyskland, 
Storbritannia, Frankrike, USA og Canada. Til sammen 100 medarbeidere er tilknyttet Andøya 
Space Center. Andøya er også omstillingskommune med et omstillingsselskap, Samskap, 
som sysselsetter 7 medarbeidere. 

Innovasjonsselskapet Egga Utvikling AS sysselsetter 20 medarbeidere med kontor på 
Andenes, Myre, Sortland og Stokmarknes. I tillegg til å være en utviklingsaktør for kysten er 
Egga utvikling prosjektleder for to bedriftsklynger i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram. 
Arena Torsk har deltakere fra hele verdikjeden og har som mål å gjøre fersk torsk tilgjengelig 
for bearbeiding og salg hele året. Arena Marine Recycling Cluster har som mål å bidra til 
kartlegging, analyser, opprydding og bearbeiding av marint avfall. Egga utvikling er også 
operatør for SIVA sitt næringshageprogram og tilbyr tjenester innen forretningsutvikling. 

 

5.6. Ofoten 
5.6.1. Utdanning  

Som figuren nedenfor viser hadde kommunene i Ofoten67 en større andel av befolkningen 
med grunnskole som høyeste utdanningsnivå (32,3%) enn i Nordland (29,9%) og i Norge 
generelt (25,3%), i 2019. Andelen individer med høyere utdanning, både lang og kort, er 
også lavere enn i Nordland og Norge ellers.  

 

 

Figur 37 Utdanningsnivå i befolkningen. Kilde: SSB.no 

Individer med lav utdanning, relativt til befolkningen generelt, vil sannsynligvis også ha lav 
inntekt. Lav inntekt kan i seg selv føre til stress68 og lav sosioøkonomisk status påvirker både 
helse, dødelighet69 og livskvalitet. Forskning viser at unge påvirkes av foreldrenes yrkesvalg 

 
67 Narvik, Evenes, Tysfjord og Ballangen -tall er hentet fra 2019. 
68 Marmot og Wilkinson2001; Pham-Kanter 2009, i Kravdal 2017 
69 Hayward, Hummer og Sasson 2015, i Kravdal 2017 
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og av lokalsamfunnet de vokser opp i. Når befolkningen i Nordland har et relativt lavt 
utdanningsnivå står man i fare for at dette reproduseres intergenerasjonelt. Det vil derfor 
være fordelaktig, både for individet og nordlandssamfunnet for øvrig, at utdanningsnivå i 
befolkningen økes.  

Det er en sterk sammenheng mellom elevers skoleresultater i ungdomsskolen og 
sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Tiendeklassingene som gikk ut 
våren 2019 fikk i snitt 42,8 grunnskolepoeng. Dette var fylkets beste resultat og også bedre 
enn landssnittet. Det er spesielt Narvik (før sammenslåing) som trekker snittet opp, men de 
andre kommunene har også gode resultater.  

Ofoten har, som de fleste regionene, hatt vesentlig bedring i gjennomføringsandelen i siste 
femårsperiode. Det har imidlertid vært noen svingninger med en klar topp for kullet som 
startet i 2013, der andelen som fullfører videregående opplæring i løpet av fem år er høyere 
enn fylkessnittet. Det er imidlertid noe ustabilitet i resultatene, noe som er naturlig i en region 
med lavt elevtall. 

I Ofoten er det én videregående skole, Narvik. Skolens elevtall har sunket en god del de 
siste årene, noe som gjenspeiler minkende ungdomskull i regionen. For noen år siden hadde 
skolen opp mot 900 elever, tallet for skoleåret 2019–2020 er 737. Figuren nedenfor viser 
forventede antall 16-åringer i årene som kommer, fram mot 2040.   

 

Figur 38 Framskrivning av 16 åringer Ofoten (Narvik og Evenes). Kilde: SSB.no (MMMM) 

En konsekvens av synkende elevtall er at noen tilbud med svak søkning har blitt tatt ut av 
tilbudsstrukturen. Narvik videregående har fremdeles et rimelig bredt og variert tilbud til 
regionens ungdommer. 
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Figur 39 Lærekontrakter og læreplassgarantier Narvik/Evenes 

I Ofoten er fag knyttet til byggenæringen størst med tømrer og elektriker på topp. De to 
lærefagene fra helse- og oppvekstfag, helsearbeiderfaget og barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, er store i alle regioner. I regionen er det god formidling fra Vg2 
kjøretøy ved Narvik videregående. Den andre Vg2 TIP-klassen ved Narvik er 
industriteknologi, der elevtall og antall lærlinger er noe lavere. Det er svak etterspørsel i 
regionen etter lærlinger fra Vg2 kokk- og servitørfag, der elevtallet har ligget mellom 10 og 15 
per år. De to store hotellene i Narvik har til sammen fem løpende lærekontrakter, det vil si at 
det kun tegnes to til tre nye lærekontrakter per år. Her skal man imidlertid være klar over at 
mange kokk- og servitørfagelever får kontrakt på Hurtigruten, og disse kontraktene 
registreres i Troms. Fire frisørlærlinger er også noe lite, men her må man ta i betraktning at 
tilbudet Vg2 frisør ikke kom før i skoleåret 2018–2019. Man må derfor forvente en økning 
framover. 

 

5.6.2. Nærings- og kompetansemiljø 
Ofoten er kjent for sitt teknologiske miljø med UiT – Norges arktiske universitet og SINTEF 
Nord, i tillegg til å være utskipningshavn for Europas største jernmalmprodusent, LKAB. 
Ofotbanen har også gjort regionen til et knutepunkt for mesteparten av varetransporten fra 
sør til Nord-Norge. Regionen er viktig for produksjon av fornybar vannkraft i Norge.  

Den største private sektoren er bygg og anlegg med 11 prosent av de sysselsatte i Ofoten. 
Her dominerer Narvik med over 1000 sysselsatte av totalt rundt 1200 i denne næringen i 
regionen. Sysselsatte i detaljhandelen er 9 prosent av de sysselsatte og noe over 
gjennomsnittet i Nordland.  

I Ofoten er hovedaktivitetene innenfor reiseliv lokalisert til Narvik og de tilbudene som tilbys i 
og rundt Narvikfjellet på sommer og vinterstid. I tillegg er det en rekke mindre aktører rundt i 
regionen som tilbyr overnatting, servering og aktiviteter året rundt. 3,3 prosent av de 
sysselsatte i Ofoten er sysselsatte innenfor overnatting og servering. I tillegg sysselsetter 
reiselivet mange innen andre næringer som transport og personlig tjenesteyting.  
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Offentlig sektor sysselsetter 39 prosent av totalt sysselsatte i regionen. Dette er over 
gjennomsnittet for regionene i Nordland. Betydelige statlige virksomheter i regionen er Narvik 
sykehus, Kompetansesenter rus Nord, Forsvaret, IMDI, UDI, Statkraft, Statnett, NVE, 
Jernbaneverket og UiT.  

Regionen har hatt tilbud om ingeniørutdanning siden 1955. Høgskolen i Narvik fusjonerte i 
2016 med UiT og på campus tilbys i dag utdanning innenfor ingeniørvitenskap og teknologi, 
økonomi og sykepleie. SINTEF Nord er et teknologisk forskningsinstitutt med 25 ansatte som 
sammen med UiT har et sterkt fagmiljø innenfor kaldt klima og hvordan dette påvirker 
installasjoner, bygg og anlegg i Arktis og tiltak for å forbygge effekter av kaldt klima. Med 
utgangspunkt i dette kompetansemiljøet har Innovasjon Norge tildelt betongklyngen N3C 
(Norwegian Cold Concrete Cluster) status som ARENA klynge. Klyngen representerer hele 
verdikjeden for bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge. KUPA er klyngeleder og har 18 
medarbeidere med hovedkontor i Harstad og avdelingskontor i Narvik. KUPA er et 
industrirettet innovasjons- og rådgivingsselskap. De viktigste satsingsområdene er petroleum 
samt marin og maritim industri.  

Det sterke teknologiske miljøet har også ført til at forsvaret ved FLO har lagt et av sine 
verksteder til regionen. Bjerkvik tekniske verksted leverer tekniske tjenester og gjør 
ingeniørarbeid og vedlikehold av kjøretøy, våpen, elektronikk og optikk. Evenes flystasjon er 
under oppbygging og skal være base for kampfly og maritime patruljefly. Prosjektet er 
kostnadsberegnet til 4,1 milliarder kroner og skal ha kapasitet til 1000 mannskap, av dette 
500 fast ansatte, og vil bidra til å styrke det teknologiske kompetansemiljøet i regionen.  

Futurum er Narvik kommunes næringsutviklingsselskap med 6 medarbeidere, men de er 
også et kompetansemiljø for omliggende kommuner og arbeidslivet. 
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Sak nr. 48 - 2020            3. september 2020 

REVIDERT TIDSPLAN FOR ARBEIDSPROSESS VEDRØRENDE NY 
BRANNORDNING 

Vedlegg A: Tidsplan, versjon 1 

Vedlegg B: Tidsplan, versjon 2 
 

Innledning 

Det vises til sak 40/20 som ble behandlet i styremøtet den 20. august. Der ble status i sakene 
om ny brannordning lagt fram for styret. Denne saken omhandler behovet for og forslag til ny 
framdriftsplan for revidering av brannordning. 

Drøfting 

Selskapet mener at den opprinnelige tidsplanen må revideres da den opprinnelige fram-
driftsplanen med å avholde kommunevise møter ikke lar seg gjennomføre. I skrivende stund 
så er møtene med Værøy og Bodø kommune ikke avklarte. Selskapet antar at møtene vil kunne 
være gjennomført før utgangen av september. 

Til styremøtet den 8. sep 2020 så ble det opprinnelig planlagt å avsette tid til både en 
strategisamling samt et ordinært styremøte etterpå, jfr møteplan og hvor saken om ny 
brannordning skulle behandles første gang av styret. Nedenfor vises den opprinnelige planen. 

1. Kl 1000 – kl 1500, strategisamling 
2. Kl 1500 – kl 1800, styremøte 
3. Fokus strategisamling: 

a. Første gangs behandling av brannordninger 
b. Drøfte økonomiske konsekvenser 
c. Presentasjon av alternative finansieringsmodeller for selskapsavtalens § 7 

(finansiering). 
 
Slik situasjonen nå foreligger så vil sakene vedrørende ny brannordning og forslag til ny 
finansiering kun bli drøftet på strategiseminaret. Det betyr at tidsplanen for arbeidet som 
gjenstår må revideres. I Korte trekk betyr dette at første gangs behandling av disse to sakene 
vil bli lagt fram for behandling 12. oktober, når alle kommunale møter er gjennomført. Deretter 



holder vi en statusorientering til rep skapet 6. november samtidig med at budsjettsaken 
behandles for år 2021. Der framlegger vi selskapets foreløpige plan med mulige problem-
stillinger. Her vil saken om finansiering ha stor betydning. Det kan være at den kan slutt-
behandles på dette møtet, men det bør styret vurdere. 

Deretter mener selskapet at styret sluttbehandler saken medio januar 2021 med påfølgende 
ekstraordinært rep skap medio februar 2021. På denne måten rekker kommunene å ha 
tilstrekkelig tid til å behandle saken internt før sluttbehandlingen i rep skapet. 

Det er viktig å understreke at kommunene må fatte kommunale vedtak i etterkant vedrørende 
egen brannordning, men før gjennomføringen av vårens rep skap i mai 2021. I dette møtet må 
selskapet presentere status for alle vedtak som skal være gjennomført slik at rep skapet ser at 
alle formaliteter fra eierkommunene er på plass før en implementering kan starte. Dette gjelder 
selvsagt også saken om endring av bestemmelsene for selskapets finansiering som finnes i 
selskapsavtalens § 7. 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar forslag til revidert framdriftsplan. 

2. Selskapet orienterer eierkommunene om vedtaket. 

 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS



Vedlegg 1 , Opprinnelig tidsplan
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret  

Dato: 28. august 2020  

 
Sak: Styre-sak 38/20 
 Innstilling til bruk av Iris-fondet 

 

Enstemmig vedtak: 

Styret i Salten Regionråd anbefaler at følgende prosjekter / satsinger gis støtte fra Iris-fondet 
i representantskapets møte i november 2020: 
 

1. Helse- og miljøtilsyn Salten: Prosjekt Helse og miljø i Salten (kr. 350 000 i 2021) 
2. Bodø v/Saltenkommunene: Øvelse Rhein 2021 (kr. 200 000 i 2021) 
3. Salten Kultursamarbeid: Salten i Bodø 2024 (kr. 1 000 000 i 2021. Det anbefales be-

vilgning av ytterligere 3 mill. kr. for perioden 2022-2024) 
4. Kunnskapsparken Bodø: Trainee Salten (kr. 800 000 i 2021) 
5. Salten Regionråd: Oppfølging av Saltenstrategier - omdømmeprosjekt (kr. 500 000 i 

2021) 
6. Bodø kommune m.fl.: Rekrutteringssamarbeidet «Jobbilag» (kr 450 000 i 2021. Styret 

anmoder om at alle Saltenkommunene inviteres med i prosjektet) 
7. Fauske kommune/Fauna: Sjunkhatten Folkehøgskole (kr. 1 000 000 i 2021)  

 

Beskrivelse av prosjekter / satsinger: 

«Helse og miljø i Salten» 
Gjennomgang av arbeidet med miljørettet helsevern (helse og miljø) i Salten. Hva slags opp-
gaver omfattes, hvordan gjennomføres det i dag, samarbeidsinstanser, etc. Hvordan ønsker 
vi at det skal løses i framtiden: Faglige arbeidsoppgaver, tverrfaglig samarbeid, organisering 
av arbeidet og økonomi, navn på selskap. 

«Øvelse Rhein 2021» 
Den nasjonale atomøvelsen skal gjennomføres i Bodø området i 2021, og det søkes nå om 
midler til å finansiere planlegging, deltakelse og gjennomføring av øvelsen. Parallelt med 
øvelsesplanleggingen vil det gjennomføres nødvendig kompetansetiltak relatert til atombe-
redskap og krisehåndtering. De skisserte behovene er basert på læringspunkter og oppføl-
gingspunkter fra Øvelse Salten 2019, samt evaluering av Beredskapsforum Salten. 
 

«Salten i Bodø 2024» 
Bodø og Nordlands status som ECoC i 2024 gir store muligheter for hele regionen. All forsk-
ning knyttet til tidligere kulturhovedsteder har vist en stor effekt både på bolyst, det lokale kul-
turlivet, reiselivet, samt de kulturelle og kreative næringene for å nevne noe. Det er nå det 
skjer og det er viktig at Salten Regionråd, kultursamarbeidet, og ikke minst kommunene i re-
gionen, tar en aktiv rolle og tenker hva vi ønsker å få ut av denne muligheten. Hvor vi skal 
«legge lista» vil være avhengig av hvilke ressurser vi har til rådighet både lokalt og i samar-
beidet. 
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«Trainee Salten» 
Trainee Salten er et regionalt traineeprogram som skal rekruttere og beholde unge, høyt ut-
dannede til hele Salten-regionen. Trainee Salten finansierer kostnadene til sine aktiviteter 
ved hjelp av ekstern hovedsponsor og medlemskontingent. Det tas opp 10 trainee-kandidater 
i hvert kull. 
 
«Oppfølging av saltenstrategier – omdømmeprosjekt» 
I forbindelse med nye Saltenstrategier for perioden 2020 – 2024 ønsker styret i Salten Re-
gionråd å etablere et omdømmeprosjekt for Salten, med tanke på å bo og arbeide i regionen. 
Forprosjektet igangsettes i 2021. 
 
«Rekrutteringssamarbeidet «Jobbilag» 
Interkommunalt samarbeid om rekruttering av sykepleiere/helsepersonell. Nordlandssykehu-
set HF, Bodø, Saltdal, Beiarn, Fauske, Hamarøy, Steigen, Gildeskål og Nordland Fylkeskom-
mune har iverksatt et uformalisert samarbeid, der første mål var deltakelse på rekrutterings-
messen Emigration Expo i Nederland. 
Hovedformålet for prosjektet har vært å sikre tilgang til kvalifisert helsepersonell til regionen, 
men trekker nå også inn bolystdimensjonen. 
Styret anmoder om at alle Saltenkommunene inviteres med i prosjektet. 
 
«Sjunkhatten folkehøgskole» 
Fauske kommune og Fauna jobber for realisering av en folkehøgskole i Valnesfjord som skal 
gi elevene gode arenaer for læring og utvikling, gi like muligheter til et fullverdig liv, opple-
velse av høyere livskvalitet, forbedre helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt. Skolen 
etableres i nært samarbeid med Valnesfjord helsesportssenter, og vil bli et forbilde for univer-
sell utforming. 
Etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole sees i sammenheng med Bodø som Europeisk 
kulturhovedstad 2024. Gjennom skolens grensesprengende og barrierefrie profil vil man 
kunne vise fram et flaggskip for unge mennesker innenfor tilgjengelighet, likestilling, gjestfri-
het og kultur i et moderne Arktis. 
Støtten i 2021 er en oppfølging av intensjonsvedtak i 2019. 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: tirsdag 22. september 2020 12:19
Til: Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål

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

Kopi: Aase Refsnes; Bjørn Magne Pedersen; Britt Kristoffersen; Gisle Erik
Hansen; Ida Maria Pinnerød; Inger Monsen; Marlen Rendall Berg; Monika
Sande; Rune Berg; Sigurd Stormo; adelheid.kristiansen; Eirik Andre
Hopland; Geir Mikkelsen; Kitt Grønningsæter; Marianne Stranden; Ole
Petter Nybakk; Rolf Kåre Jensen; Ronny Seljeseth; stig.holtedahl; Tordis S.
Langseth; Heidi Robertsen

Emne: Innstilling til Iris-fondet 2020
Vedlegg: Styre-sak 3820 - Innstilling til bruk av Iris-fondet.pdf

Til kommunene i Salten,

Styret i Salten Regionråd er tildelt mandat til å innstille til representantskapet i Iris Salten for bruk av
Iris-fondet (fond for interkommunalt samarbeid).

Vedlagt følger innstillingen fra styret i Salten Regionråd.

Innstillingen vil bli nærmere presentert av styreleder, Ida Pinnerød, i representantskapets møte i
november 2020.

Beste 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
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Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: tirsdag 22. september 2020 12:42
Til: Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål

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

Kopi: Aase Refsnes; Bjørn Magne Pedersen; Britt Kristoffersen; Gisle Erik
Hansen; Ida Maria Pinnerød; Inger Monsen; Marlen Rendall Berg; Monika
Sande; Rune Berg; Sigurd Stormo; adelheid.kristiansen; Eirik Andre
Hopland; Geir Mikkelsen; Kitt Grønningsæter; Marianne Stranden; Ole
Petter Nybakk; Rolf Kåre Jensen; Ronny Seljeseth; stig.holtedahl; Tordis S.
Langseth; Heidi Robertsen

Emne: Vedtak i SR-sak 38/20 - Forlengelse av partnerskapsavtalen med Nord-
Norges Europakontor

Vedlegg: SR-sak 3820 - Vedtak - Oppfølging av partnerskapsavtale med Nord-
Norges Europakontor.pdf; SR-sak 3820 - Forlengelse av
partnerskapsavtale med NNEO.pdf;
Utkast_Partnerskapsavtale_SaltenRegionråd-NNEO2020-2022.pdf

Til kommunene

Vedlagt følger særutskrift av vedtak i SR-sak 38/20 vedrørende forlengelse av partnerskapsavtalen
med Nord-Norges Europakontor i Brussel.

Vedlagt følger også
Saksfremlegg til regionrådet i SR-sak 38/20
Vedlegg til SR-sak 38/20

Vi ber om at saken følges opp i kommunene, herunder pkt. 3 og 4 i vedtaket.

Beste 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
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 18. september 2020  
 
Sak: SR-sak 38/20 
 Oppfølging av partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor 

 

Enstemmig vedtak: 

 
1. Salten Regionråd er fornøyd med partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakon-

tor i Brussel, og forlenger denne for perioden 1.7.2020– 31.12.2022. 

 
2. Vedlagte partnerskapsavtale godkjennes. 

 
3. Kontingenten finansieres på følgende måte: 

 

 
4. Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år belastes Styrets disposisjons-

fond, og kommunene finansierer kr. 15 000 pr kommune pr. år i perioden 2020 til og 
med 2022. 

 
5. Regionrådets styre fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis full-

makt til å følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.  

 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000

Beiarn 15 000

Bodø 15 000

Hamarøy 15 000

Fauske 15 000

Gildeskål 15 000

Meløy 15 000

Rødøy 15 000

Saltdal 15 000

Steigen 15 000

Sørfold 15 000

SUM 250 000

Finansiering
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SR-SAK 38/20 FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE MED 
NORD-NORGES EUROPAKONTOR  

  

Innledning 

Salten Regionråd inngikk partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor den 1. juli 
2014. Partnerskapsavtalen ble deretter forlenget, sist fram til 30. juni 2020. Hovedformålet er 
å posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen av nordområdene, holde oss 
oppdatert på EU-politikk som berører kommunene i Salten, samt bidra til økt 
internasjonalisering i regionen.  

 

Bakgrunn 

Regionråd gjorde følgende vedtak i sitt møte den 13. februar 2020 (SR-sak 11/20): 

 
1. Salten Regionråd er svært fornøyde med partnerskapsavtalen med Nord-Norges 

Europakontor i Brussel, og forlenger denne for perioden 1.7.2020– 30.06.2022. 

 
2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2022 hvor det tas stilling til om 

partnerskapsavtalen skal forlenges. 

 
3. Kontingenten finansieres på følgende måte: 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000
Beiarn 15 000
Bodø 15 000
Hamarøy 15 000
Fauske 15 000
Gildeskål 15 000
Meløy 15 000
Rødøy 15 000
Saltdal 15 000
Steigen 15 000
Sørfold 15 000
SUM 250 000

Finansiering

 

 

Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år belastes Styrets disposisjonsfond. 
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4. Regionrådets styre fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis 

fullmakt til å følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.  

5. Det er ønskelig at et punkt 6 tas inn i partnerskapsavtalen, som omhandler kultur. 
 

Om Nord-Norges Europakontor 

Nord-Norges Europakontor ble offisielt åpnet den 23. april 2005 som et felles prosjekt 
mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Bakgrunnen for dette var en 
erkjennelse i Nord-Norge, om at mye av politikkutformingen som berørte landsdelen, ble 
utformet i Brussel. Den overordnede målsetningen for virksomheten var å styrke det 
internasjonale engasjementet i Nordland, Troms og Finnmark. Det økte engasjementet skulle 
fremme samfunns- og næringsutvikling, innovasjon og utvikling av internasjonal kompetanse 
i de tre fylkene.  

I dag har kontoret 4 faste stillinger på åremål, samt en traineestilling som har en varighet på 
10 mnd. I tillegg tar de imot hospitanter. 

Formålet til Nord-Norges Europakontor er å fremme samfunns- og næringsutvikling i Nord-
Norge. Kontoret har NNEO en “visjon” om at “Nord-Norges Europakontor skal være en 
lobbyaktør i Brussel for Nordland, Troms og Finnmark”. 

 

Beskrivelse  

I NNEOs nye vedtekter, heter det i §4, i de to siste avsnittene at: 

«Den enkelte partner er knyttet til kontoret gjennom egne partneravtaler. Varigheten er på 
minimum to år, med mulighet for fornyelse.  

Avtalen er gyldig fra 1.januar det året avtalen inngås evt. det påfølgende året, til 31. 
desember det året den utløper. Melding om av partneravtalen ikke videreføres, må gjøres 
innen 1.oktober det året den utløper. Gjøres ikke dette, videreføres avtalen automatisk i ett 
ekstra år.» 

 

Det er av denne grunn et behov for å forlenge avtalen til og med 31.12.2022 slik at NNEO får 
forutsigbarhet budsjett- og driftsmessig. Dette fordi det er utfordrende for NNEO dersom en 
eller flere av partnerne velger å trekke seg midt i et budsjettår. 
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Budsjett/finansiering 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000
Beiarn 15 000
Bodø 15 000
Hamarøy 15 000
Fauske 15 000
Gildeskål 15 000
Meløy 15 000
Rødøy 15 000
Saltdal 15 000
Steigen 15 000
Sørfold 15 000
SUM 250 000

Finansiering

 
 

Det foreslås at Salten Regionråd dekker kr. 100.000,- pr. år fra Styrets disposisjonsfond for 
perioden 1.7.2020 – 30.6.2022.  

Det er pr. 21.08.2020 kr. 1 326 989,- disponibelt i Styrets disposisjonsfond. 

 

Vurdering 
 
Salten Regionråd er svært fornøyd er med partnerskapsavtalen med NNEO. Det er verdifullt 
å være en del av et nettverk som lobbyerer rundt viktige rammebetingelser som også 
påvirker norske kommuner.  
 
Akkurat nå er det kanskje særlig viktig for Salten Regionråd å være partner da Bodø og 
Nordland er utnevnt som Europeisk kulturhovedstad i 2024, og  hvor kommunene kan bruke 
NNEO til å få kontakt med viktige aktører innenfor EU, samt bistand til å promotere Bodø og 
Nordland i forbindelse med jubileumsåret. Det er også slik at EU-midler vil bli mer relevant 
for kommuner og næringsliv i Nord-Norge i fremtiden, nå som DA-midlene og andre 
regionale utviklingsmidler fases ut. 
 
Det anbefales at vedlagte utkast til partnerskapsavtale godkjennes. 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 28. august 2020 under Styre-sak 39/20. Saken legges fram for 
regionrådet med følgende  
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Forslag til vedtak: 
 

1. Salten Regionråd er fornøyd med partnerskapsavtalen med Nord-Norges 
Europakontor i Brussel, og forlenger denne for perioden 1.7.2020– 31.12.2022. 
 

2. Vedlagte partnerskapsavtale godkjennes. 
 

3. Kontingenten finansieres på følgende måte: 

a. 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000
Beiarn 15 000
Bodø 15 000
Hamarøy 15 000
Fauske 15 000
Gildeskål 15 000
Meløy 15 000
Rødøy 15 000
Saltdal 15 000
Steigen 15 000
Sørfold 15 000
SUM 250 000

Finansiering

 
 

4. Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år belastes Styrets 
disposisjonsfond, og kommunene finansierer kr. 15 000 pr. kommune pr. år i perioden 
2020 til og med 2022. 

 
5. Regionrådets styre fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis 

fullmakt til å følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.  
 
 

Bodø, den 3.9.2020 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder 
 
 
Vedlegg: 
Utkast til partnerskapsavtale    
 



Partnerskapsavtale
mellom

Nord-Norges Europakontor
og

Salten regionråd
Fra 1. januar 2020 til 31. desember 2022

1.  Partene i avtalen
Nord-Norges Europakontor (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og Finnmark
fylkeskommuner og ble opprettet i januar 20051. Europakontoret er et fylkeskommunalt
oppgavefellesskap etter Kommunelovens § 19. Europakontorets overordnede målsetting er:

• at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene som EU og EØS-avtalen gir
• å fremme regional utvikling gjennom økt europakompetanse
• å fremme de tre nordnorske fylkenes interesser i europeiske miljø
• å fremme våre partneres interesser

Europakontorets vedtekter skal legges til grunn for all virksomhet til kontoret.

Salten Regionråd ble etablert i 1989 hvor hovedoppgaven er å sette i gang viktige regionale
utviklingsoppgaver, samt forene de 10 kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Hamarøy, Gildeskål,
Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Rødøy, i en felles regionalpolitikk.

Salten skal være en sentral aktør i utviklingen av nordområdene og til grunn for det
utviklingsarbeidet som gjennomføres ligger Saltenstrategiene for 2020-2024.

2. Partenes arbeidsoppgaver

Europakontoret skal tilby Salten regionråd:
I Europakontorets strategiplan er det fastsatt at Europakontoret gjennom sin virksomhet og profil
skal bidra til at Nord-Norge er en kjent og aktiv aktør i Europa. I tillegg skal Europakontoret bidra
til større internasjonal aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark. Det internasjonale
engasjementet har som formål å fremme samfunns- og næringsutvikling, innovasjon og utvikling
av internasjonal kompetanse i nærings-, forsknings og utdanningsmiljøene i de to
fylkene. Europakontoret skal ha spesielt fokus på regionalpolitikk, EUs politikk for



 

      

 

Nordområdene og EUs politikk for viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og 
transport.    
  

2.1. Informasjon og oversikt   
Europakontoret skal tilby skreddersydde oppdateringer på EU-politikk av direkte betydning for 
Salten regionråd, enten i form av oppdateringer på spesifiserte arbeidsområder eller som svar på 
konkrete henvendelser rundt kommende direktiv og EU-politikk av spesiell relevans.   
   
Europakontoret skal tilby følgende:  

o Adgang til generell EU-informasjon rettet mot et nordnorsk publikum.  
  

o Konkret informasjon om status på aktuelle politikkområder av verdi for Salten 
regionråd, herunder:  

 Infrastruktur og samferdsel i nordområdene  
 Sikkerhet og beredskap  
 Regional- og nordområdepolitikk  
 Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og 
reiseliv.  
 Kulturprogrammer- og mulige finansieringsmekanismer 

  
o Oppfølging basert på forespørsel hjemmefra eller etter tidlig varsling fra Brussel.  

  
2.2. Arenaskaper og interessefremming  

Gjennom sin tilstedeværelse i Brussel kan Europakontoret daglig knytte viktige kontakter både 
med hensyn på partnersøk, politikkutforming og markedsføring av landsdelen. Europakontoret 
har allerede et godt nettverk av offentlige og private aktører, politiske eller administrative, 
internasjonale, nasjonale eller regionale miljøer, og det bygges stadig ut.  
 
En av arbeidsmetodene ved Europakontoret går ut på å delta aktivt i politikkutforming som kan 
få relevans for aktører i Nord-Norge. Dette gjøres ved å levere inn høringsuttalelser og arrangere 
seminar/møter om det aktuelle tema hvor våre interesser fremmes. Her handler det blant annet 
om å promotere Salten-kommunene og posisjonere Salten i EU sammenheng.   
  
Europakontoret skal tilby:  
o Arrangement av møter med aktuelle aktører i Brussel ved behov.  
o Seminarer/konferanser om et spesielt tema hvor interesser/aktører i Salten Regionråd 
fremmes.  
o Innspill til EUs institusjoner og aktører basert på Salten regionråds interesser innen et gitt 
politikkområde, herunder:  

 Infrastruktur og samferdsel i nordområdene  
 Sikkerhet og beredskap  
 Regional- og nordområdepolitikk  
 Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og 
reiseliv.  
 Kultur  



 

      

 

3. Praktisk tilrettelegging   
Europakontoret vil arrangere workshops med tema innenfor Europakontorets satsingsområder i 
Salten og Brussel. Hensikten med disse vil primært være å koble aktører fra Nord-Norge sammen 
med aktører i Brussel for å drøfte utviklingsmuligheter og utfordringer for landsdelen.   
  
Europakontoret kan også bidra til kompetanseheving om EU, EØS og andre aktuelle 
rammebetingelser ved foredrag/deltakelse i diskusjoner i Norge. I tillegg til dette vil   
Europakontoret også å informere om andre arrangørers kurs og konferanser som kan være av 
interesse for Salten Regionråd.   

  
Europakontorets kontor i Brussel, med medfølgende møterom, står til disposisjon for alle 
partnere. Europakontoret har minst en kontorplass tilgjengelig.   
  
Europakontoret skal tilby:  

o Mulighet for å hospitere ved, eller bruke Europakontoret i forbindelse med 
opphold i Brussel relatert til politikk- eller partnerarbeid.   
o Europakontoret arrangerer studiedager/møter ved behov.  
o Deltakelse på møter og debatter i Norge når det er behov for våre innspill. 
Europakontoret stiller også opp som forelesere om EU-systemet og deres arbeid.   

  
4. Samarbeidet mellom partene  

Europakontoret skal samarbeide med Salten Regionråd om seminarer og konferanser som er 
innenfor Europakontorets og regionens satsingsområder. Europakontoret skal i tillegg utføre 
analyser innenfor Europakontorets satsingsområder og formidle disse. Av spesiell interesse er 
utviklingen av EUs Nordområdepolitikk og den nye regionalpolitikken etter 2020 inkludert 
differensiert arbeidsgiveravgift. Videre er fokus på EUs politikk for råvarer, energi, rammevilkår 
for industrier og oppfølgingen av EUs fiskeripolitikk, samt transport.   
  
Salten Regionråd vil gjennom denne avtalen prioriteres og kunne bruke Europakontorets 
ressurser; det være seg bestillinger innen kurs/kompetanse/foredrag, lobbyvirksomhet, 
tilrettelegging, partnersøk, hospitering samt andre tjenester som Europakontoret kan yte.   
  
Europakontoret skal ta imot politikere og administrativt personale i Brussel og hjelpe dem til å 
møte de riktige i EU-systemet.  
  
Denne avtalen forutsetter at det er likevekt mellom Europakontoret og Salten Regionråd i 
kommunikasjon og informasjonsutveksling da det er avgjørende at samarbeidende parter selv er 
aktive bestillere.  
  
Ved svært store bestillinger er det opp til styret å avgjøre Europakontorets prioriteringer; jfr. § 8 
og 9 i Europakontorets vedtekter.  
 
Den enkelte kommune kan ta kontakt med Europakontoret gjennom direkte henvendelser. Det 
skal likevel tilstrebes en koordinert henvendelse gjennom Salten Regionråd så fremst 
henvendelsen har regional betydning.  



 

      

 

  
5. Konfidensialitet  

Europakontoret skal håndtere informasjon fra Salten Regionråd på en god og forsvarlig måte. 
Informasjon merket “unntatt offentligheten” skal behandles med varsomhet og skal ikke deles, 
i noen form, med tredjepart. Denne forpliktelsen fortsetter også etter eventuelt opphør av 
samarbeidet mellom partene.  
  

6. Kontaktpersoner   
Europakontoret sin kontaktperson overfor Salten Regionråd er:  
- Nils Kristian Sørheim Nilsen; nils@northnorway.org (+47 991 64 970)  
  
Salten Regionråds kontaktperson overfor Europakontoret er:  
- Ida Pinnerød; ida.maria.pinnerod@bodo.kommune.no  
- Kjersti Bye Pedersen: kjersti.bye.pedersen@salten.no (+47 936 15 198)  
  

7. Varighet  
Avtalen løper i 3 (tre) år fra 1. januar 2020 til 31. desember 2022. Melding om at partneravtalen 
ikke videreføres, må gjøres innen 1.oktober 2022. Gjøres ikke dette, videreføres avtalen 
automatisk i ett ekstra år.  
 

8. Økonomi  
a. Salten Regionråd skal betale kr 250.000 pr år til Europakontoret per år i avtaleperioden.   
b. Samarbeidsavtalen medfører ingen ytterligere økonomisk forpliktelse ut over dette, så 
 sant det ikke avtales noe annet mellom partene  
  

  
  
 
 
 
 
Bodø, 21. september 2020                                                  Brussel, 21. september 2020       
  
  
 
Kjersti Bye Pedersen                                                             Nils Kristian Sørheim Nilsen   
Daglig leder                                                                    Direktør  
Salten Regionråd                                                                    Nord-Norges Europakontor  
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ØKONOMIMELDING 2/2020 
 
 
Økonomimelding 2/2020 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 31.08.2020.  
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Årsprognose 2020  
 

 
 
 
Korona-pandemien vil sette sitt preg på kommuneøkonomien i 2020, og på det nåværende 
tidspunkt har vi ikke fasiten på hva den vil innebære både for utgifts- og inntektssiden til 
Fauske kommune. Det har aldri vært så krevende å utarbeide en prognose som for 2. tertial 
2020, fordi det er så mange ukjente variabler i regnestykket.  
 
Det vi vet er at korona-pandemien har medført uforutsette utgifter som vi ikke har dekning for 
i budsjettet. I tillegg er inntektssiden vår betydelig redusert som følge av pandemien og 
smitteverntiltakene i samfunnet. I tabellen ovenfor har vi laget en kolonne som viser estimert 

Budsjett 2020 

totalt

Periodisert 

budsjett pr aug 

2020

Regnskap pr 

august 2020

Vurdert 

årsprognose 

inkl korona

Forventet 

avvik inkl 

korona

Herav 

prognose 

korona

Forventet 

avvik uten 

korona

1 Politikk

Politikk 8 293 438         5 696 318         4 440 120         8 293 438         -                     

Sum område: 1 Politikk 8 293 438         5 696 318         4 440 120         8 293 438         -                     -                     -                     

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 261 755       19 020 278       21 340 965       29 261 755       -                     

Sum område: 2 Administrasjon 29 261 755       19 020 278       21 340 965       29 261 755       -                     -                     -                     

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 368 832         5 536 883         5 583 392         8 768 832         400 000            

Fauske kommunale eiendommer 40 269 908       25 862 915       25 406 275       39 769 908       500 000-            

Plan og utvikling 7 102 051         4 399 516         3 776 947         6 902 051         200 000-            

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 155 333         729 222            928 729            1 155 333         -                     

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 56 896 124       36 528 536       35 695 342       56 596 124       300 000-            400 000            700 000-            

4 Oppvekst og kultur

Skole 132 771 966    85 570 123       81 071 872       131 271 966    1 500 000-         

Barnehage 35 480 579       22 571 684       24 075 676       38 380 579       2 900 000         

Barne og familie 38 698 244       25 649 886       22 059 264       37 698 244       1 000 000-         

Kultur 12 934 633       8 261 799         9 717 116         13 234 633       300 000            

Oppvekst og kultur Felles 1 111 864         699 548            1 257 236         1 611 864         500 000            

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 997 286    142 753 041    138 181 163    222 197 286    1 200 000         5 000 000         3 800 000-         

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 777 953       8 267 295         10 966 713       17 277 953       4 500 000         

Institusjon 74 464 738       47 617 476       51 842 614       81 464 738       7 000 000         

Hjemmetjenesten 99 902 612       64 507 021       76 149 437       114 902 612    15 000 000       

Fauske storkjøkken 3 015 227         1 891 255         2 699 184         3 765 227         750 000            

Helse 47 017 417       29 377 075       32 359 741       52 017 417       5 000 000         

NAV 23 575 478       15 429 961       13 681 873       22 575 478       1 000 000-         

Sum område: 5 Helse og omsorg 260 753 425    167 090 082    187 699 562    292 003 425    31 250 000       11 000 000       20 250 000       

7 Fellesområder

Fellesområder 576 202 028-    388 770 064-    364 050 121-    558 202 028-    18 000 000       

Sum område: 7 Fellesområder 576 202 028-    388 770 064-    364 050 121-    558 202 028-    18 000 000       900 000            17 100 000       

T O T A L T -                     17 681 809-       23 307 031       50 150 000       50 150 000       17 300 000       32 850 000       

Skjønnsmidler korona fra Fylkesmannen - ikke tildelt

TISK-finansiering - ikke tildelt
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prognose for økte utgifter og reduserte inntekter som følge av korona ved årsslutt i 2020. 
Totalt summerer dette seg til en prognose på 17,3 mill. kr året sett under ett, og hvor mye av 
dette som vi vil få kompensert vet vi dessverre ikke ennå. Noen av disse økte utgiftene og 
reduserte inntektene er allerede kompensert fra staten gjennom inntektssystemet. Til tross 
for det, er inntekt gjennom inntektssystemet etter revidert nasjonalbudsjett lavere enn 
budsjettert inntekt for 2020 slik det er redegjort for nedenfor under fellesområdet. Vi venter 
på skjønnsmidler til smittevern fra Fylkesmannen, og regjeringen har i brev av 04.09.2020 
forsikret kommunene om at regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i 
kommunesektoren med oppfølgingen av TISK-strategien (teste-isolere-smittespore-sette i 
karantene) og særskilte smittevernstiltak i 2020 og 2021. 
 
Prognosen for 2020 uten korona er 32,85 mill. kr på driften av enhetene og fellesområdet, og 
er i stor grad lik prognosen uten korona etter 1. tertial. I fellesområdet inngår det imidlertid 
kompensasjon for koronarelatert merforbruk/mindreinntekt, som vi ikke kan forvente å få 
kompensert flere ganger. Det betyr at av den koronarelaterte prognosen på 17,3 mill. kr, er 
noe allerede kompensert. Prognosen for kommunen i 2020 vil dermed forventes å havne et 
sted mellom 33 mill. kr og 50 mill. kr, avhengig av hvor mye av merutgiftene/ 
mindreinntektene knyttet til korona vi får kompensert fra staten. Prognosen vil selvsagt også 
påvirkes dersom omfanget av koronasmitte øker betydelig i kommunen, da vil både 
utgiftssiden og inntektssiden kunne bli betydelig endret. Prognosen kan også påvirkes om 
det skulle komme ekstra overføringer til å dekke opp mindreinntekten i prognosemodellen. 
 
På fellesområdene utgjør særlig for lavt budsjettert pensjon et betydelig avvik i forhold til 
regnskap, som kommentert i økonomimelding 1. Reduserte refusjoner for resurskrevende 
tjenester, lavere integreringstilskudd og stor inntektssvikt fra kvotekraft bidrar ytterligere til at 
forventet resultat blir betydelig svakere enn beregnet i budsjett. På den positive siden er det 
lavere renter ift. budsjett. De økonomiske langtidseffektene koronapandemien vil få for 
skatteinntektene er vanskelig å estimere, men den siste prognosemodellen viser en 
mindreinntekt på skatt og ramme så langt i 2020, etter at det ble tilført ekstra midler gjennom 
inntektssystemet i revidert nasjonalbudsjett. Totalt er prognosen for fellesområdene på 18 
mill. kr i merforbruk. 
 
Rådmannen vil igjen understreke at det ikke er gjort på ett år å få Fauske kommunes 
økonomi i balanse. Vi ser nå at omstrukturering innenfor skole gir effekt, men at det tar 
betydelig lenger tid enn forventet å oppnå tilsvarende effekt av omstilling innenfor 
pleie/omsorg. Korona-pandemien er en sentral årsak til at prosessene har stoppet opp og 
ikke kan vise til tilfredsstillende fremdrift i 2020. Disse prosessene er betydelig forsinket ved 
utgangen av 2. tertial 2020, og framover må det være fullt fokus på å få ut de beregnede 
effekter på disse områdene.  
 
Som rådmannen påpekte i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2019, må det 
jobbes videre med rasjonaliseringstiltak/omstruktureringer innenfor hele organisasjonen i 
årene framover. Store investeringer gir økte rente- og avdragsbelastninger, som det må 
finnes rom for innenfor dagens drift. I budsjett 2020 vil det for første gang være full 
avdragsbelastning ved at det ikke er mulig å ha avdragsutsettelser, samtidig som kravet til 
minimumsavdrag forventes å slå inn i form av ekstra avdragsbetaling. På den positive siden 
er rentene rekordlave lave akkurat nå, og det forventes derfor at det som er avsatt til renter 
og avdrag i budsjett vil gi en mindreutgift på disse postene. Videre ser vi at vi mister inntekter 
både innenfor integrering og ressurskrevende tjenester. Dette gjør at det er et betydelig 
behov for ytterligere utgiftskutt. I en periode fremover må det forventes at alle ikke-lovpålagte 
tjenester reduseres til et minimum, ikke fordi det ikke er gode tjenester, men fordi kommunen 
rett og slett ikke har råd til å levere dem. Det blir avgjørende å finne riktig nivå på de 
lovpålagte tjenestene, for i de kommende årene har ikke Fauske kommune råd til å levere 
mer enn det loven krever. Dette blir en av de sentrale oppgavene for omstillingsprosjektet å 
ta tak i.  
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1.1 Korona og kommunene 
 
Skjønnsmidler til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet  
Stortinget har vedtatt å øke kommunenes skjønnsmidler med 400 mill. kroner til dekning av 
utgifter som kommunene har til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet. Av dette har 
Nordland blitt tildelt 16,4 mill. kr. Midlene er fordelt i kroner per innbygger, med differensierte 
satser der det er tatt hensyn til den kumulative smittesituasjonen i fylket, per uke 23, jf. 
Folkehelseinstituttets rapport. For å få til en effektiv og hensiktsmessig fordeling av disse 
midlene i tråd med retningslinjene er kommunene bedt om å sende Fylkesmannen en 
oversikt over dokumenterte utgifter man har hatt til smittevern i det kommunale 
tjenestetilbudet. Dokumentasjonen ansees å være tilstrekkelig med en utskrift fra 
kommunens regnskap. Fauske kommune har sendt inn søknad om skjønnsmidler til 
smittevern, og venter på svar fra Fylkesmannen.   
 
Styrking av kommunale næringsfond 
Nordland fylkeskommune har mottatt 74,8 mill. kr som skal fordeles kommunene for styrking 
av kommunale næringsfond. Fauske kommune er tildelt 1,9 mill. kr fra denne potten. Midlene 
skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det kan gis tilskudd til 
bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som 
tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele 
midler til egne tiltak som oppfyller formålet. Fauna KF saksforbereder søknadene som vil bli 
fremlagt formannskapet for behandling etter innstilling fra rådmannen. Første ordinære 
tildelingsrunde blir i formannskapets møte 23. september 2020. 
 
Finansiering av TISK-strategien 
Kommunene gjør, og har over det siste halvåret gjort, en formidabel innsats i bekjempelsen 
av koronaviruset. Deres arbeid med og oppfølging av TISK-strategien (teste-isolere-smittes-
pore-sette i karantene) er helt avgjørende for å håndtere pandemien over tid. Det er også 
nødvendig at kommunene handler raskt og målrettet med befolkningsrettede tiltak når det er 
påkrevd. For å få til en god oppfølging av pandemien, må kommuner og nasjonale 
myndigheter arbeide godt sammen. For regjeringen er det blant annet viktig å bidra med 
nødvendig faglig støtte via Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Videre bør kommunene 
i nødvendig grad samarbeide med andre kommuner og helseforetak for å sikre seg at det er 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å håndtere utbrudd. Fylkesmennene har en rolle i å 
bidra til en slik samordning.  
 
Mange kommuner rapporterer at de oppfyller kravene til testkapasitet, men at det er 
utfordringer med tilgang på helsepersonell og logistikken rundt prøvetakingen. 
Helsedirektoratet har, for å bedre på personellsituasjonen, opprettet en base der 
helsepersonell som vil arbeide med koronaviruset i kommunene kan melde seg, 
nasjonalthelsepersonell.no. Så langt har om lag 7500 personer meldt seg. I brev av 19. 
august 2020 peker Helsedirektoratet på at helsepersonelloven legger til rette for å benytte 
annet personell enn helsepersonell forutsatt at det gis nødvendig opplæring og veiledning. 
Mange kommuner alt er godt i gang med dette. 
 
Arbeidet med bekjempelsen av koronaviruset vil kreve at alle står i dette sammen over tid. 
Selv om det arbeides intenst med å utvikle vaksiner, anbefaler regjeringen at kommunene 
rekrutterer personell til å opprettholde beredskapen på området i første omgang til 
sommeren 2021. Det er et mål at kommunene skal kunne teste 1,5 prosent av befolkningen 
per uke i perioder med liten forekomst av tilstander med symptomer forenlig med covid-19, 
og at kapasiteten ved behov raskt skal kunne økes til 5 prosent ved høy forekomst av 
tilstander med covid-19-lignende symptomer.  
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Mange oppgaver i TISK er oppgaver som kommunene normalt ikke utfører til daglig. Staten 
ser behovet for opplæring og bistand knyttet til dette. Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet vil derfor følge kommunene tett framover. Folkehelseinstituttet har 
utarbeidet veiledning og kurs i smittesporing som ligger lett tilgjengelig på deres nettsider. Et 
nasjonalt smittesporingsteam er også under oppbygging i Folkehelseinstituttet. Teamet vil 
bistå kommunene i deres arbeid med smittesporing. Kommunene som ikke har hatt lokale 
utbrudd, bør gjennomføre beredskapsøvelser. Kommuner som har hatt lokale utbrudd, bør 
evaluere håndteringene og dele erfaringene med andre.  
 
Den 20. august gjennomførte helse- og omsorgsministeren og kommunal- og 
moderniseringsministeren et møte med noen store kommuner, noen spesielt berørte 
kommuner, én fylkeskommune og KS om TISK. Statsrådenes inntrykket fra møtet er at 
kommunene gjør en stor innsats for å nå målet om å kunne teste 5 prosent av befolkningen. I 
møtet understreket statsrådene betydningen av at kommunene ikke primært baserer test- og 
sporingsaktiviteten på å omdisponere personell fra egne helse- og omsorgstjenester, men at 
man i all hovedsak rekrutterer eget personell til dette. Helsedirektoratet redegjorde i møtet for 
flere muligheter for å sikre tilstrekkelig tilgang på personell. Direktoratet har i etterkant sendt 
kommunene brev om dette. Ministerne benyttet anledningen til å understreke viktigheten av 
at kommunene verner tjenestene til særlig sårbare grupper, blant annet sårbare barn og 
unge. Helsesykepleiere som jobber i helsestasjon og skolehelsetjeneste må ikke 
omdisponeres til arbeid med TISK.  
 
I brev av 04.09.2020 forsikrer Helse- og sosialdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet kommunene om at regjeringen tar sikte på å dekke alle 
nødvendige kostnader i kommunesektoren med oppfølgingen av TISK-strategien og 
særskilte smittevernstiltak i 2020 og 2021. Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til 
kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd. For å sikre 
innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen er for 
kommunesektoren, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatt en 
arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Vurderinger av 
kommunenes kostnader med TISK og særskilte smitteverntiltak inngår naturligvis i dette 
arbeidet. Arbeidsgruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i 
nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene.  
 
Regjeringen vil legge frem et tilleggsnummer til 2021-budsjettet i løpet av november måned 
med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med 
tilhørende bevilgningsforslag. Når kommunene skal utarbeide sine årsbudsjetter for 2021, 
kan de legge innholdet i brevet av 04.09.2020 fra de to departementene til grunn.  
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2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 2. tertial 2020  
 

 
 

2.1 Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes i utgangspunktet prognosemodellen til KS, 
som igjen bygger på anslag i Statsbudsjettet. I kommunens budsjett for 2020 er det lagt inn 
en forventning om 4 mill. kr høyere skatteinngang enn hva som ligger i disse modellene. 
Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år der det har vist seg at summen av skatt, 
rammetilskudd og inntektsutjevningen blir høyere enn det prognosemodellen etter 
statsbudsjettet har vist. Som følge av koronavirusutbruddet forventes det dessverre 
skattesvikt, slik at forutsetningen som er lagt til grunn i budsjettet ikke lenger er like realistisk.  
 
I forkant av revidert nasjonalbudsjett (RNB) har Stortinget bevilget 5,15 mrd. kr i 
kompensasjon til kommunene som følge av covid-19 (3,75 mrd. kr i generell kompensasjon, 
1 mrd. kr for inntektsbortfall i skole og barnehage og 0,4 mrd. kr i skjønnstilskudd). 
Bevilgningene på 3,75 og 1 mrd. kroner er innarbeidet i ny prognosemodell, mens 
skjønnsbevilgningen er innarbeidet med de beløpene som er utbetalt fra fylkesmennene. 
Fauske kommune har fått utbetalt 6,775 mill. kr som følge av dette vedtaket. 
 
Overføringen for kompensasjon av bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO dekker 
ikke fullt ut kommunens inntektsbortfall etter at kompensasjon er utbetalt til de private 
barnehagene iht. retningslinjene. Fauske kommune fikk i alt overført 1,552 mill. kr, og av 
dette er 0,89 mill. kr overført til de private barnehagene.  
 
Anslaget for skatt på inntekt og formue er i RNB 2020 redusert med 4,0 mrd. kr til 168,3 mrd. 
kr, som i hovedsak antas å være en følge av covid-19 pandemien. Prognosemodellen bygger 
på dette anslaget fra Finansdepartementet. Regjeringen foreslo ingen ny generell 
kompensasjon til kommunesektoren knyttet til covid-19 i RNB, men det fremmes forslag om 
økte bevilgninger på 620 mill. kr knyttet til pandemien. Av disse kommer 150 mill. kr gjennom 
økt rammetilskudd begrunnet i behovet for tiltak rettet mot sårbare barn og unge. Midlene er 
foreslått tildelt kommunene med en særskilt fordeling, og det har derfor ikke vært mulig å 
innarbeide denne bevilgningen i prognosemodellen. Resterende 470 mill. kr gjelder 
øremerkede bevilgninger som ikke er en del av prognosemodellen. 
 
Som følge av oppgaveendringer, nytt avtaleverk etc. foreslås rammetilskuddet i 2020 økt 
med 732 mill. kr som fordeler seg slik og er innarbeidet i prognosemodellen: 

 233,3 mill. kr knyttet til innføring av knekkpunkt på 1 000 
listepasientinnbyggere i basistilskuddet til fastleger fra 01.05.2020. 

 33,3 mill. kr knyttet til at det etableres et grunntilskudd i tilskuddet til fastleger 
fra 1. mai 2020. 

 5 mill. kr (halvårseffekt) knyttet til innføring av lovregler om psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene.  

 460,3 mill. kr som følge av at overføring av skatteoppkrevingen til staten er 
utsatt til 01.11.2020 (reversering av uttrekk i statsbudsjettet 2020). 

Budsjett 2020 

totalt

Periodisert 

budsjett pr aug 

2020

Regnskap pr 

august 2020

Vurdert 

årsprognose 

inkl korona

Forventet 

avvik inkl 

korona

Herav 

prognose 

korona

Forventet 

avvik uten 

korona

7 Fellesområder

Fellesområder 576 202 028-    388 770 064-    364 050 121-    558 202 028-    18 000 000       

Sum område: 7 Fellesområder 576 202 028-    388 770 064-    364 050 121-    558 202 028-    18 000 000       900 000            17 100 000       
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De økonomiske langtidseffektene koronapandemien vil få for skatteinntektene er vanskelig å 
estimere, men den siste prognosemodellene viser en mindreinntekt på skatt og ramme på 
2,2 mill. kr så langt i 2020. Dette forventes å endre seg i løpet av høsten 2020, og det knytter 
seg stor usikkerhet til hvor stor andel av den forventede skattesvikten som vil bli kompensert 
fra staten.  
 
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp 2. termin, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 
1,5 mill. kr høyere enn budsjett i 2020. 
 
 
Utbytte  
Utbytte er budsjettert til 5 mill. kr i 2020. Utbytte er utbetalt med 3,3 mill. kr i 2020 og gir en 
mindreinntekt på kr 1,7 mill. kr.  
 
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli ca. 0,7 mill. kr høyere enn budsjett.  
 
 
Kvotekraft 
Strømprisen har stupt siden høsten 2019 og er nå på rekordlave nivåer historisk sett. Det 
forventes derfor en netto mindreinntekt på salg av kvotekraft på ca. 5,3 mill. kr i 2020 ift. 
budsjett 2020.  
 
 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
Inntekt forventes å bli noe lavere enn budsjett. Den forventede inntektssvikten er foreløpig 
beregnet til ca. 1,5 mill. kr. Dette skyldes at minst to brukere fra 2019 faller ut av ordningen. 
Om det kommer nye brukere inn i ordningen er det for tidlig å si noe om.  
 
 
Integreringstilskudd 
I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 14,3 mill. kr. Om 
budsjettmålet nås avhenger av hvor mange som bosettes i løpet av 2020. Dersom vi bosetter 
10 får vi ca. 0,55 mill. kr mindre i tilskudd enn budsjettert. Årsaken er i hovedsak at vi ikke 
fikk bosatt 10 personer i 2019, som var en del av beregningen for 2020. Vi bosatte 8 
personer i 2019. 
 
Det er per august ikke bosatt noen flyktninger i Fauske kommune. I utgangspunktet skulle 
kommunen bosette en familie i mars 2020, men som følge av korona ble alle bosettinger satt 
på vent, og det er fortsatt uavklart om Fauske kommune vil bosette de 10 personene som vi 
har vedtak på i 2020. Dersom bosettingen ikke gjennomføres iht. vedtak, vil det føre til 
betydelig inntektsbortfall for integreringstilskudd år 1. Ved bosetting ville kommunen ha 
mottatt kr 194 300,– per person i tilskudd for år 1. 
 
 

2.2 Andre fellesområder 
 
Tilskudd til private barnehager 
Det forventes en merutgift på ca. 1 mill. kr i 2020 ift. budsjett. 
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Rente- og avdragsutgifter 
Renter og avdrag forventes i sum å bli ca. 3,9 mill. kr lavere enn budsjettet for 2020.  
 
 
Pensjonskostnader  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første 
prognose for 2020 kom høsten 2019. Nye prognoser er presentert i februar (SPK) og april 
(KLP) 2020, men disse kan igjen endre seg i løpet av høsten 2020. Det er imidlertid skjedd 
en feil ved budsjetteringen av pensjonskostnader for 2020. Effekten av premieavviket er ikke 
riktig behandlet. Dette medfører at samlet pensjonskostnad er budsjettert med ca. 13,6 mill. 
kr for lavt.  
 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 
 

 
 
 
  

Budsjett 2020 Ny prognose Endring

PENSJON KLP FELLESORDNNING 47 659 235          50 567 756        2 908 521          

PENSJONSINNSKUDD LÆRERE SPK 9 481 425            8 505 628           -975 797            

PREMIEAVVIK PENSJON KLP 34 585 902-          -24 057 874       10 528 028        

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP 12 126 899          12 356 235        229 336             

PREMIEAVVIK SPK 3 554 483-            -2 648 810         905 673             

PENSJONSPREMIE AFP 108 171                -                      -108 171            

PENSJON SYKEPLEIERE KLP 8 882 995            9 126 074           243 079             

AMORTISERING PREMIEAVVIK SPK 81 529-                  -173 498            -91 969              

T O T A L T 40 036 811           53 675 511        13 638 700        
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3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter 
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 2. tertial 2020 
 

 
 
 
Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet. 
Som tabellen viser er det innenfor hjemmetjeneste, institusjon og helse de største 
utfordringene ligger.  
 
 

3.1 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk og prognose per 2. tertial 2020 for Oppvekst og kultur 
 

 
 

Budsjett 2020 

totalt

Periodisert 

budsjett pr aug 

2020

Regnskap pr 

august 2020

Vurdert 

årsprognose 

inkl korona

Forventet 

avvik inkl 

korona

Herav 

prognose 

korona

Forventet 

avvik uten 

korona

1 Politikk

Politikk 8 293 438         5 696 318         4 440 120         8 293 438         -                     

Sum område: 1 Politikk 8 293 438         5 696 318         4 440 120         8 293 438         -                     -                     -                     

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 261 755       19 020 278       21 340 965       29 261 755       -                     

Sum område: 2 Administrasjon 29 261 755       19 020 278       21 340 965       29 261 755       -                     -                     -                     

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 368 832         5 536 883         5 583 392         8 768 832         400 000            

Fauske kommunale eiendommer 40 269 908       25 862 915       25 406 275       39 769 908       500 000-            

Plan og utvikling 7 102 051         4 399 516         3 776 947         6 902 051         200 000-            

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 155 333         729 222            928 729            1 155 333         -                     

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling56 896 124       36 528 536       35 695 342       56 596 124       300 000-            400 000            700 000-            

4 Oppvekst og kultur

Skole 132 771 966    85 570 123       81 071 872       131 271 966    1 500 000-         

Barnehage 35 480 579       22 571 684       24 075 676       38 380 579       2 900 000         

Barne og familie 38 698 244       25 649 886       22 059 264       37 698 244       1 000 000-         

Kultur 12 934 633       8 261 799         9 717 116         13 234 633       300 000            

Oppvekst og kultur Felles 1 111 864         699 548            1 257 236         1 611 864         500 000            

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 997 286    142 753 041    138 181 163    222 197 286    1 200 000         5 000 000         3 800 000-         

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 777 953       8 267 295         10 966 713       17 277 953       4 500 000         

Institusjon 74 464 738       47 617 476       51 842 614       81 464 738       7 000 000         

Hjemmetjenesten 99 902 612       64 507 021       76 149 437       114 902 612    15 000 000       

Fauske storkjøkken 3 015 227         1 891 255         2 699 184         3 765 227         750 000            

Helse 47 017 417       29 377 075       32 359 741       52 017 417       5 000 000         

NAV 23 575 478       15 429 961       13 681 873       22 575 478       1 000 000-         

Sum område: 5 Helse og omsorg 260 753 425    167 090 082    187 699 562    292 003 425    31 250 000       11 000 000       20 250 000       

T O T A L T 576 202 028    371 088 255    387 357 152    608 352 028    32 150 000       16 400 000       15 750 000       

Budsjett 2020 

totalt

Periodisert 

budsjett pr aug 

2020

Regnskap pr 

august 2020

Vurdert 

årsprognose 

inkl korona

Forventet 

avvik inkl 

korona

Herav 

prognose 

korona

Forventet 

avvik uten 

korona

4 Oppvekst og kultur

Skole 132 771 966    85 570 123       81 071 872       131 271 966    1 500 000-         

Barnehage 35 480 579       22 571 684       24 075 676       38 380 579       2 900 000         

Barne og familie 38 698 244       25 649 886       22 059 264       37 698 244       1 000 000-         

Kultur 12 934 633       8 261 799         9 717 116         13 234 633       300 000            

Oppvekst og kultur Felles 1 111 864         699 548            1 257 236         1 611 864         500 000            

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 997 286    142 753 041    138 181 163    222 197 286    1 200 000         5 000 000         3 800 000-         
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Samhandlingsområdet oppvekst og kultur kan for tertial 2 i 2020 vise til et regnskapsmessig 
forbruk som er 7,6 mill. kr lavere enn for samme periode i 2019, eksklusiv lønns- og prisvekst. 
Selve utgiftssiden er hele 13 mill. kr lavere enn for samme tertial 2019, men bortfall av 
budsjetterte inntekter på grunn av korona-pandemien siden mars, gir en nedgang i inntekter 
på hele 5,4 mill. kr ved inngangen til september. Dette er et inntektsbortfall vi ikke vet sikkert 
om vi får kompensert fra staten, eller i hvor stor grad vi klarer å ta inn hele eller deler av tapet 
gjennom økt aktivitet i høst. 

Etter andre tertial er mindreforbruket mellom periodisert budsjett og regnskap for de første 8 
mnd. på ca. minus 4,4 mill. kr (minus 2,8 mill. i andre kvartal 2019). I første tertial viste 
samme tall et mindreforbruk på minus 3,1 mill. kr, og det gir en indikasjon på at området har 
fortsatt å bevege seg videre i riktig retning. Det gir et bedre utgangspunkt for resten av året 
enn på samme tid i fjor, men i og med at korona-pandemien gir både økt sykefravær, 
uforutsette utgifter og reduserte inntekter betyr ikke det nødvendigvis at 
samhandlingsområdet ved årsoppgjøret er i stand til å gå helt i balanse. 

I økonomimelding 1 ble det gitt en prognose på et samlet merforbruk på ca. 3 mill. kr for 
samhandlingsområdet, knyttet opp mot barnehagesektoren.  

For økonomimelding 2 vil prognosen være bedre. Regnskapsrapporten viser mye bedre 
kontroll og samsvar mellom regnskap og periodisert budsjett på utgiftssiden, enn for 
sammenlignbare perioder tidligere år. Uten det tidligere nevnte inntektsbortfallet på ca. 5,4 
mill. ville området levert et mindreforbruk i 2020. Stram budsjettdisiplin, vakanser, reduserte 
utbetalinger, lav reise- og kursvirksomhet o.l. tilsier likevel at flere underavdelinger kan levere 
mindreforbruk og bidra til en bedre prognose. Dette redegjøres nærmere for under hver 
enhet/avdeling. 

Totalt sett reduseres prognosen på merforbruk fra ca. 3 mill. kr fra økonomimelding 1, til 1,2 
mill. kr i økonomimelding 2. 

 

3.1.1 Skole 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Skolens merforbruk på fastlønn henger sammen med lærere på videreutdanning. 
Kommunen mottar refusjon fra staten knyttet til lærere på videreutdanning, som gjenspeiles i 
økte overføringsinntekter. Sykefraværet i skole er fortsatt høyt og har generert økte 
vikarutgifter, hvorav 0,4 mill. kr av disse er økte utgifter knyttet til korona. Det arbeides 
systematisk med oppfølging av refusjoner knyttet til sykefraværet i skole, og det er økte 
inntekter knyttet til refusjon. Totalt sett har skole et mindreforbruk på 2,0 mill. kr per 2. tertial.  
 
SFO har utfordringer med at mange sier opp / reduserer plassene i løpet av vårhalvåret. Det 
er vanskelig å redusere allerede tilsatt bemanning tilsvarende. Dette fører til inntektsbortfall 
på våren, samt for høy bemanning på SFO ut fra kommunens vedtekter. Fra august 2020 har 
familier med lav inntekt muligheter for å søke redusert betaling for opphold på SFO for barn 
på 1. og 2. årstrinn. En familie skal maksimalt betale 6 % av årsinntekten for en SFO-plass 
per barn. Ordningen er gjort kjent for foresatte på de aktuelle trinn, samt at informasjon 
finnes på kommunens hjemmeside. Foreløpig er det mottatt få søknader om redusert 
foreldrebetaling, på samme tid forventes det en økning i antall søknader etter hvert som 
ordningen blir mer kjent.  
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Elevtallet i kommunen er redusert fra 1014 elever skoleåret 2019–2020 til 984 elever per 
31.08.2020. Prognoser fra SSB viser at elevtallet skal stabilisere seg på 960–980 elever i 
årene fremover, med noe kullvariasjon.  
 
Vurdert årsprognose for grunnskole forventes å være i balanse. Det foreligger likevel 
utfordringer som kan ha betydning for resultatet. Det forventes økte utgifter til vikar knyttet til 
korona. Selv om staten har varslet at de vil dekke merutgiftene kommunen har på dette 
området, kan vi likevel ikke være sikker på at alle kommunens utgifter fullfinansieres. 
Skolene har også økte utgifter knyttet til innføring av nye fagplaner fra august 2020. Noe av 
dette er kompensert fra staten med en allerede mottatt ekstraoverføring på 0,27 mill. kr, men 
det dekker likevel ikke kommunens utgifter knyttet til innkjøp av nye læremidler iht. ny 
fagplan.  
 
Endring av skolestrukturen har hatt positiv effekt på utgiftene til skole.  
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Vakanse Newtonlærer 8 måneder  Stilling som newtonlærer står vakant til 

oktober 2020.  
Reduksjon pedagog- og assistentstillinger 11,7 
årsverk fra 01.08.2020 

Nedtrekk i antall stillinger til skole er 
justert gjennom 
ressurstildelingsmodellen for skole. 
Nedtrekket er tatt inn gjennom naturlig 
avgang, permisjoner og inndekning for 
lærere på videreutdanning. 

Økt inntekt/reduserte utgifter SFO 
(selvkostprinsipp)  

Det er færre barn som benytter SFO 
enn beregning lagt til grunn i budsjett 
for 2020. Det har dermed ikke vært 
mulig å hente ut effekt i endring av 
oppholdsbetaling fra 01.01.2020. 
Korona har i tillegg ført til tapte 
inntekter på SFO med ca. 0,3 mill. kr i 
perioden mars til juni 2020. Per 2. tertial 
er det reduserte inntekter på 0,94 mill. 
kr for opphold på SFO. 

 
 Alternativt skoletilbud: I kommunestyresak 23/19 ble det vedtatt opprettet alternativt 

grunnskoletilbud for ca. 8 elever fra skoleåret 2020–21 i Fauske. Jf. vedtaket skulle 
tilbudet finansieres i budsjett 2020. Rådmannen fant ikke økonomisk dekning for 
finansiering av tilbudet i forslag til årsbudsjett for 2020. Tiltaket ble heller ikke vedtatt 
finansiert gjennom politiske endringer av rådmannens forslag.  

 
 
  



 

11 
 

3.1.2 Barnehage 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Barnehagene og fellesområdet for barnehagene skal i utgangspunktet gå i balanse ved 
ordinær drift. Utfordringen ligger i at effekten av tiltaket med reduksjon av avdeling ved 
Valnesfjord barnehage ikke kan realiseres. Det vil påløpe driftsutgifter (lønn) som ikke er 
budsjettert. Konsekvensen er at prognosen for enheten må settes til et merforbruk på inntil 
0,5 mill. kr. 
 
Det ble i forarbeidet med økonomimelding 1 og ved systematisk regnskapskontroll iverksatt i 
2020 avdekket en budsjettert inntekt som er høyere enn det som kan forventes i løpet av 
året. Samlet sett har enhet barnehage budsjettert med 2,4 mill. kr for mye i inntekt. Et så 
stort beløp vil vanskelig kunne dekkes inn over året. Prognosen for barnehage samlet 
forventes å bli et merforbruk på 2,9 mill. kr i 2020.  
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
 Tiltak Status implementering 
Vestmyra barnehage – reduksjon med 1 avdeling Implementert.  
Valnesfjord barnehage – reduksjon med 1 
avdeling 

Barnehagen kan ikke redusere 
kapasiteten pga. at hovedopptaket til 
barnehagene var større enn forventet. 

 
 

3.1.3 Integrering 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Integreringsavdelingen var meldt i balanse ved første tertial. Regnskap så langt, per andre 
tertial, viser muligheten for å gå med et mindreforbruk. Det er flere som har avsluttet retten til 
å motta integreringstilskudd fra august 2020, enn det som tidligere var beregnet. Dette 
medfører reduserte utgifter for 3. tertial. På samme tid er det fortsatt et betydelig merforbruk 
på husleie på boliger innleid til flyktninger. Estimert mindreforbruk er ca. 1,5 mill. kr, i 
hovedsak som følge av reduserte utbetalinger i integreringstilskudd.  

 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Ingen tiltak i budsjett 2020. 
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3.1.4 Barn og familie 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Samlet sett for de tre avdelingene som etter hvert skal inn i Familiens hus, endres prognose 
for 2020 fra et merforbruk på 0,5 mill. kr fra økonomimelding 1 til et mindreforbruk på 1,0 mill. 
kr i økonomimelding 2. De tiltakene som ble vedtatt i budsjett 2020 og som ikke lar seg 
gjennomføre grunnet forsinket etablering av Familien hus, tas inn gjennom ulike vakanser og 
stram økonomistyring. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Implementering 
Akuttberedskap barnevern (ressurs avspasering) Implementert. 
Permisjon 20% saksbehandler PPT Implementert. 
Nedtrekk PPT Vil bli implementert fra juli med forventet 

effekt. 
Barnevern – redusert driftsutgifter ved flytting til 
Familiens hus 

Vil ikke bli implementert som planlagt fordi 
innflytting i Familiens hus er utsatt til 
januar/februar 2021 og ikke høsten 2020. 

Familiesenter – reduserte driftsutgifter ved 
flytting til Familiens hus 

Vil ikke bli implementert som planlagt fordi 
innflytting i Familiens hus er utsatt til 
januar/februar 2021 og ikke høsten 2020. 

 
 
3.1.5 Kultur 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Korona-pandemien førte til stenging av kommunens idrettsanlegg, kino, bibliotek, 
fritidsklubber og kulturskole fra 12. mars og med gradvis åpning utover våren og 
forsommeren. Dette førte til vesentlig bortfall av leie-/bruker- og billettinntekter.  
 
Årsprognosen for enhet Kultur korrigeres noe i forhold til forrige økonomimelding. 
Regnskapstallene for de 8 første månedene tilsier et totalt merforbruk på 0,3 mill. kr i 2020. 
 
For å redusere merforbruket mest mulig, viI bruken av kinoen til 
konserter/arrangementer/forestillinger intensiveres utover høsten, noe som vil generere 
inntekter (husleie og salgsvarer) en del over det budsjetterte. Enhetens tjenester/anlegg er 
nå tilbake i drift. Anleggene er underlagt smittevernregler som vil medføre lavere omsetning i 
den grad de skal gjelde ut året. Bruken av tilkallingsvikarer vil bli holdt på et minimum. 
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Status tiltak budsjett 2020 
 
Tiltak Status implementering 
Reduksjon 20 % stilling i biblioteket Implementert (helårseffekt). 
Fauske kino - økte billettpriser Implementert (helårseffekt). 
Fauske kulturskole - økte brukerbetalinger Implementert (helårseffekt). 
Fauskebadet - endret driftsmodell Implementeres i løpet av høsten 2020.  
Sulitjelma bad 
 
 
 
 

Implementert. Badet er stengt per 1. mai. 
Lønnsmidler til de ansatte har løpt også i 
perioden etter stenging. De har vært 
sysselsatt ved andre arbeidssteder innen 
kommunen.  

 
 

3.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 2. tertial 2020 for Helse og omsorg 
 

 
 
 
Prognosen for samhandlingsområdet Helse og omsorg viser et merforbruk på 31,25 mill. kr, 
inklusiv prognostiserte merutgifter ifb. med Covid-19-håndteringen på til sammen 11 mill. kr 
for samhandlingsområdet ved årets slutt. Mye av merforbruket på driften skyldes manglende 
kapasitet til rask gevinstrealisering av endringer. Samhandlingsområdet bruker nå store 
administrative ressurser på håndtering av Covid-19-pandemien. Området klarer dermed ikke 
å ha tilstrekkelig trykk på det nødvendige endringsarbeidet.  
 
Det er særlig Hjemmetjenesten og Demensavdelingen som bidrar til merforbruket. Disse to 
avdelingene står for 22 mill. kr alene. Ved begge avdelingene er det iverksatt tiltak for å 
redusere merforbruket. Det er gjort nedtrekk av personell i samhandlingsområdet, men ikke i 
det omfang som er forutsatt. Dette arbeidet forsinkes blant annet av ubesatt lederstilling for 
enheten Pleie og omsorg. Stillingen vil besettes før jul. Samhandlingsområdet er per august 
2020, foruten drift i Paviljong 7, ferdig med den planlagte restruktureringen som kommer til å 
gi betydelige innsparinger i årene som kommer. I den planlagte neste fase vil en søke å 
optimalisere driften ytterligere både i forhold til innhold i tjenestene, prosessene rundt 
tildeling av tjenestene og utnyttelse av kapasitet. Samhandlingsområdet vil samtidig lukke 
avvik i områdene der det er påvist uforsvarlig drift av Fylkesmannen i Nordland med flere 
andre tilsyn. Samhandlingsområdet ser nå etter ekstern bistand for å justere nivået på 
tildeling av tjenester, forvaltningsprosess, ledelse og tjenestenivå. Det er strengt nødvendig å 
gjøre radikale grep for å bringe driften i balanse de nærmeste årene. 
 
 

Budsjett 2020 

totalt

Periodisert 

budsjett pr aug 

2020

Regnskap pr 

august 2020

Vurdert 

årsprognose 

inkl korona

Forventet 

avvik inkl 

korona

Herav 

prognose 

korona

Forventet 

avvik uten 

korona

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 777 953       8 267 295         10 966 713       17 277 953       4 500 000         

Institusjon 74 464 738       47 617 476       51 842 614       81 464 738       7 000 000         

Hjemmetjenesten 99 902 612       64 507 021       76 149 437       114 902 612    15 000 000       

Fauske storkjøkken 3 015 227         1 891 255         2 699 184         3 765 227         750 000            

Helse 47 017 417       29 377 075       32 359 741       52 017 417       5 000 000         

NAV 23 575 478       15 429 961       13 681 873       22 575 478       1 000 000-         

Sum område: 5 Helse og omsorg 260 753 425    167 090 082    187 699 562    292 003 425    31 250 000       11 000 000       20 250 000       
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3.2.1 Helse og omsorg felles 
 
Fellesområdet ligger an til et merforbruk på 4,5 mill. kr. Merforbruket skyldes i noen grad 
utgifter knyttet til dekning av utgifter til Covid-19-arbeidet som har en prognose på 1,5 mill. kr 
i 2020. Det er ennå usikkerhet knyttet til prisstigning ift. lisenser og leasingkostnader av 
utstyr. I tillegg finansieres tomgangsleie av tomme boenheter fra Helse og omsorg felles. 
Helse og omsorg har ikke budsjetter for tomgangsleie. Tildelingskontoret forventes å gå i 
balanse. 
 

3.2.1.1 Fauske storkjøkken 
Kjøkkendriften forventes å drifte med et merforbruk på kr 750 000,– i 2020. Sykefraværet er 
høyt og gjør prognosen usikker. Driften av kjøkkenavdelingen er komplisert da det er mange 
av måltidsmottakerne som har spesialdietter. Produksjonen av spesialdietter fordyrer også 
driften. Det bør iverksettes en ekstern gjennomgang for å etablere et riktig nivå på kostøre og 
brukerbetaling slik at kjøkkendriften ikke går i tap ved å levere måltider. Dette planlegges i 
forbindelse med budsjettprosessen for 2021. 
 
 

3.2.2 Institusjon 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Institusjon består av:  

 Helsetunet 1 – 30 somatiske langtidsplasser. 
 Helsetunet 2 – 38 langtidsplasser til personer med demens og 2 avlastningsplasser til 

personer med demens. 
 Moveien – 10 langtidsplasser somatikk og 2 avlastningsplasser somatikk. Stengt 

medio mars 2020.  
 
For institusjonsdriften totalt tilsier prognosen for 2020 et merforbruk på 7 mill. kr. Av dette 
utgjør utgifter ifb. korona ca. 2,5 mill. kr. 
 
Helsetunet 1, somatisk avdeling, drifter i henhold til plan og vedtatt budsjett innenfor sine 
rammer. Avdelingen er tilfredsstillende bemannet med lite fravær, og forventes å gå i 
balanse ved årets slutt. 
 
Helsetunet 2, demensavdeling, har en prognose med et merforbruk på 8 mill. kr i 2020. Det 
er ikke mulig å nå budsjettet for 2020 for Helsetunet 2. For å bøte på merforbruket må både 
faste og variable lønnsutgifter kuttes. Det er i hovedsak to måter å kutte lønnskostnader. 
Enten ved å redusere antall plasser og opprettholde pleiefaktor, eventuelt opprettholde antall 
plasser og redusere pleiefaktor. Det er teknisk mulig å legge ned 5 plasser i 
demensomsorgen. Noe av merforbruket skyldes nødvendigheten av å sette inn ekstra 
ressurser på enkeltpasienter. I tillegg er lokalitetene avdelingen driver innenfor ikke optimale 
for dagens driftsform, pasientproblematikk og krav til effektiv og god drift. Det mangler 
implementering av trygghetsteknologi og alarmsystemer på 14 av pasientrommene i 
avdelingen. Implementeringen er forsinket da personell knyttet til utrulling og iverksetting av 
velferdsteknologiske løsninger er satt inn som ressurser i håndtering av korona-pandemien. 
Disse vil gjenoppta sine normale arbeidsoppgaver så snart som mulig. Utgiftene til kost, 
medikamenter og medisinsk forbruksmateriell har økt mer enn forutsatt i budsjettet. 
Helsetunet 2 vil inngå i en prosess for å ta ned både merbemanning og variable lønnsutgifter 
til innenfor de rammer som er satt. Merbemanningen fra Moveien vil avvikles hos 
institusjonsdriften i løpet av høsten, da disse har vært i beredskap fra mars 2020 for ev. 
oppbemanning av Korona-klinikken. 
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Moveien stengte i midten av mars 2020. Ansatte er fordelt både i institusjon og i de 
hjemmebaserte tjenester. Nye bemanningsplaner tilpasset budsjett 2020 er under 
utarbeidelse og vil implementeres i løpet av høsten. Arbeidet med dette stoppet i det 
innsatsen ifb. Covid-19-pandemien startet medio mars. Arbeidet har startet delvis opp igjen i 
august 2020. Avdelingsledere og stedlig personell er avgitt til Covid-19-innsats i større eller 
mindre grad. Kapasitet til gjennomføring av omstillingsarbeid har dermed ikke vært til stede. 
Det vil hentes ekstern kapasitet blant annet fra Rådmannens stab for å få prosessene ift. 
nedtrekk i merbemanningen i gang igjen. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Utsatt oppstart utvidet døgnavlastningstilbud 
 

Gjennomført. Moveien stengt i mars 
2020. 

 
 

3.2.3 Hjemmetjenesten 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Hjemmetjenesten er under store endringer både i forhold til organisering, arbeidsutførelse og 
hvilke tjenester som skal leveres. Tjenesten flytter inn i nye lokaler medio september 2020. 
Prosessen med flytting har tatt lengre tid pga. økte leveransetider på blant annet møbler. 
Siden våren 2019 er avdelingen driftet under svært usikre og lite forutsigbare forhold, og med 
dårlige arbeidsbetingelser for å kunne realisere krav og forventninger om økt effektivisering 
og heving av kvalitet i tjenestene. Blant annet er to avdelinger slått sammen til én. 
Arbeidstilsynet har stengt lokalitetene til tjenesten og avdelingen har gjennomført betydelige 
organisatoriske endringer de siste 12 månedene i den hensikt å etablere en mer effektiv 
tjeneste. 
 
Hjemmetjenesten er blant annet sammen med NAV det siste sikkerhetsnettet i 
velferdsstaten. Når andre tjenester i kommunen eller spesialisthelsetjenesten endrer tilbudet 
sitt fanges dette ofte opp i de hjemmebaserte tjenestene. I tillegg til endringer i sine egne 
tjenester, er hjemmetjenesten buffer for nedtrekket som er gjort på institusjonsområdet det 
siste året fram til medio mars 2020. Pasienter og brukere som tidligere ble overført 
institusjonsområdet eller paviljongene må nå få sine tjenester fra hjemmetjenesten. I en slik 
prosess vil det være en naturlig forsinkelse med tilpasninger av tjenestenivå og leveranser 
sett i forhold til de kravene som ligger i budsjettet for 2020. I forbindelse med søknaden om 
deltakelse i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene er det gjort en 
analyse og beregning på hvor stort aktivitetstilskudd hjemmetjenesten mest sannsynlig vil få i 
ordningen. Med de forutsetninger som ligger i ordningen ville avdelingen mest sannsynlig 
mottatt 5,1 mill. kr mer enn hva budsjettet for 2020 tilsier. 
 
I budsjettene for hjemmetjenesten er BPA-ordningen bakt inn. Mengde BPA-timer er utenfor 
hjemmetjenestens kontroll og de kan dermed ikke lastes for merforbruk innenfor denne 
ordningen. Det er varslet en betydelig økning av BPA fra høsten 2020. Dette er ikke 
medregnet i prognosen, da situasjonen er usikker.  
 
Mengden av prosesser og endringer i hjemmetjenesten sett i sammenheng med tilgang på 
ledere og administrativt personell medfører en forsinket gevinstrealisering. Forsinkelsen 
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skyldes at en ut fra kapasitetshensyn ikke er i stand til å kjøre prosesser og endringsarbeid i 
parallell, men må arbeide med et mindre sett av problemstillinger i sekvens. Etter plan skulle 
alle planlagte endringer med gevinstrealisering være ferdig i løpet av august 2020. Da ville 
ny bemanningsplan med 46 årsverk være i drift og alle oppsigelser og/eller termineringer av 
arbeidskontrakter være gjennomført. Pga. Covid-19-tiltak er prosessene vesentlig forsinket. 
Merbemanningen fra Moveien vil avvikles hos hjemmetjenesten i løpet av høsten, da disse 
har vært i beredskap fra mars 2020 for ev. oppbemanning av Korona-klinikken.  
 
Korttidsavdelingen drifter innenfor tildelt budsjett, og prognosen i Buen for 2020 vil være en 
drift i balanse. Stipulerte utgifter til korona i 2020 er på ca. kr 800 000,– og har ikke 
budsjettmessig dekning.  
 
Paviljong 7 er vedtatt lagt ned i 2019, men er fortsatt i drift. Det er den sisten paviljongen 
som er i drift. Beboerne er for friske på nåværende tidspunkt til å overføres til institusjon. De 
vil overføres når behovet for varig institusjonsopphold oppstår. Det er inntaksstopp på 
paviljongen slik at den over tid vil fases ut. 
 
Hjemmetjenestene har hatt store utfordringer med å ta ned bemanning etter plan slik 
situasjonen er for tjenesten. Beredskap for korona samt forsinkelser i flytteprosessen har 
bidratt til dette. Det vil iverksettes et arbeid med ekstern støtte fra blant annet Rådmannens 
stab i løpet av kort tid. For Hjemmetjenesten er prognosen for 2020 et merforbruk på 15 mill. 
kr. Av dette utgjør utgifter ifb. korona ca. 3 mill. kr.  
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Avvikle drift Sagatun Stengt 17.1 2020. 
Avvikle paviljong 7 (tiltak fra tidligere år) 4 plasser avviklet, 4 plasser 

gjenstår.  
 
 

3.2.4 Helse 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Prognosen for 2020 tilsier at enhet Helse mest sannsynlig vil få et merforbruk på 5 mill. kr.  
 
For den ordinære driften tilsier prognosen et merforbruk på 1 mill. kr på bakgrunn av 
følgende: 
 

 Økte utgifter for bakvakt på Indre Salten legevakt. 
 Det er ved en inkurie falt ut to turnuslegestillinger i budsjett 2020. Konsekvensen av 

dette blir et netto merforbruk på ca. kr 600.000 etter tilskudd fra staten for 
turnusleger. Alle kommuner er pålagt å ta imot turnusleger. 

 
De andre avdelingene i enhet Helse har budsjetter som vil gå i balanse. 
 
Enhet Helse er en kostnadsdriver ved oppbemanning og omstrukturering av legetjenesten i 
forbindelse med korona-pandemien. Det må understrekes at usikkerheten her er stor, da det 
er uvisst hvordan dette vil forløpe i resten av 2020. Ved utgangen av august 2020 er det 
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regnskapsført ca. 2,1 mill. kr på korona-prosjektnummer for merutgifter ved kjøp og leie av 
utstyr i forbindelse med korona-pandemien samt ekstra personellbruk. I september har det 
vært en opptrapping av korona-relatert aktivitet i alle ledd. Enhet Helse besitter en del 
nøkkelpersonell i denne sammenheng, blant annet legeressursen. Prognose for korona-
relatert arbeid i enheten vil ligge på rundt 4 mill. kr ved utgangen av året. Dette dreier seg om 
både menneskelige ressurser og materiell som brukes i forbindelse med korona. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 
Tiltak Status implementering 
Stilling Miljø og habilitering  Gjennomført. 

 
 

3.2.5 NAV 
 
Prognose 31.12.2020 
 
NAVs drift påvirkes i stor grad av behovet for sosialhjelp i befolkningen. Etter 2. tertial viser 
enhetens drift et mindreforbruk. Sammenlignet med 2. tertial 2019 er det 8 flere mottakere av 
sosialhjelp, mens antallet personer som har sosialhjelp som eneste inntektskilde er redusert 
med 13. Gjennomsnittlig utbetaling er redusert med ca. 20 % sammenlignet med samme 
periode i 2019. Antall barn som lever i familier med sosialhjelp er også redusert med ca. 20 
% sammenlignet med 2019.   
 
Med utgangspunkt i resultat etter 2. tertial forventes et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. Til 
grunn for prognosen ligger et normal økning i antallet mottakere av sosialhjelp frem mot 
julehøytiden. Det ikke hensyntatt økte utbetalinger som følge av korona-pandemien eller økt 
arbeidsledighet. Økt behov for sosialhjelp utover høsten som følge av flere arbeidsledige og 
permitterte kan ikke utelukkes.  
 
Enheten har etablert et jobbspesialist team etter IPS-metoden. Tre prosjektmedarbeidere 
jobber med oppfølging av personer som har moderat til alvorlige psykiske lidelser. 
Oppfølgingen skjer i samarbeid med kommunal rus- og psykisk helsetjeneste og 
voksenpsykiatrisk poliklinikk avd. Fauske. Prosjektperioden varer ut 2021. Prosjektet er 
delfinansiert av helsedirektoratet. Tilskudd fra NAV Nordland bidrar også til finansieringen. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp 
 
 
 
 
 

Kommunal norm for økonomisk sosialhjelp er 
ikke justert i 2020. Statens veiledende norm er 
fortsatt lavere enn hva som er tilfelle i Fauske 
kommune. Staten justerte opp sin veiledende 
norm med virkning først fra 1. september 
2020. 
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3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 2. tertial 2020 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling består av Fauske kommunale 
eiendommer, Plan og utvikling samt VVA. Sommeren har vært ganske normal på mange 
måter, selv om Korona-tilstander fremdeles har preget hele samhandlingsområdet. Bruken 
av digitale hjelpemidler og sterkt fokus på smittevern, har likevel gjort at 
samhandlingsområdet har kunnet levere godt på alle områder. Parkeringsinntektene lå i 
økonomimelding 1 an til en markant svikt på ca. kr 400 000–500 000,–. Denne avdelingen 
har vist seg å få en stor inntektsøkning i løpet av vår/sommer der turister og fastboende, har 
benyttet seg flittig av sentrum. Dermed har både den totale parkeringsmengden og stor 
pågang på bobilparkeringen gitt et veldig godt resultat. I dette ligger det an til at den svikten 
det lå an til i første del av året, nå er stort sett tatt inn igjen. Svikten i byggesaker er ikke 
kommet opp i samme nivå som tidligere år, noe delvis pandemien må ta skylden for. Det er 
likevel en økende optimisme der pågangen begynner å ta seg opp, men det er ingen 
venteliste på byggesak slik det er nå. Gjennomføring av tiltak vedrørende stillingsreduksjoner 
er som meldt i økonomimelding 1 utført, samt at konkurranse på næringsavfall som var ute i 
vår. Sistnevnte konkurranse viste seg å gi store besparelser for Fauske kommune.  
 
Etter å ha gjennomgått budsjett, status regnskap og prognose, ser vi det som en utfordring å 
komme i balanse på alle enhetene. Vi jobber likevel kontinuerlig med effektivisering og 
rasjonalisering i alle prosesser der dette er mulig. Dog er veldig knappe budsjett og 
mannskap en utfordring, både rent økonomisk, men også rasjonelt i forhold til de oppgaver 
samhandlingsområdet skal utføre. Streng budsjettkontroll og oppfølging, der driften har vært 
kjørt med bremsene på, har medført at vi, med de prognosene vi ser nå, ligger an til å havne 
i balanse med årets slutt for samhandlingsområdet under ett. 
 
Strategisk eiendomsforvaltning er en viktig faktor for å kunne redusere utgifter. Effektivisering 
av arealbruk for å redusere utgifter på ikke-virksomme areal, er viktig å ha et kontinuerlig 
fokus på. Det er derfor sett på de areal som er mulig å kunne selge unna i løpet av kortest 
mulig tid, og en avhendingsplan er utarbeidet og vedtatt. Salg av disse spesifikke 
eiendommene vil likevel kreve at det brukes mye kapasitet, og det er vanskelig å kunne 
holde stor fart med de begrensede administrative ressursene vi har. Likevel jobbes det 
målrettet og strukturert for å kunne få solgt så fort det er mulig, og det ses i sammenheng 
med andre prosjekt for å konkret vite når byggene frigis.  
 
Fauske kommune fikk også sterkt etterlengtede midler til vedlikehold på ettersommeren. 
Regjeringen bevilget tidligere 2,5 mrd. kr i et øremerket tilskudd til kommunene til 
vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Formålet med bevilgningen er 
raskt å kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, og det vil bidra til å 
redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Fauske kommune fikk 4,3 mill. kr av denne 
potten. Disse midlene er prioritert på det som er aller mest kritisk for kommunal drift. I dette 

Budsjett 2020 

totalt

Periodisert 

budsjett pr aug 

2020

Regnskap pr 

august 2020

Vurdert 

årsprognose 

inkl korona

Forventet 

avvik inkl 

korona

Herav 

prognose 

korona

Forventet 

avvik uten 

korona

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 368 832         5 536 883         5 583 392         8 768 832         400 000            

Fauske kommunale eiendommer 40 269 908       25 862 915       25 406 275       39 769 908       500 000-            

Plan og utvikling 7 102 051         4 399 516         3 776 947         6 902 051         200 000-            

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 155 333         729 222            928 729            1 155 333         -                     

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 56 896 124       36 528 536       35 695 342       56 596 124       300 000-            400 000            700 000-            
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ligger å først få lukket åpne avvik fra Helse- og miljøtilsynet, Matrikkeltilsyn samt å få skiftet 
de mest kritiske taktekker og vinduer som skulle vært gjort for veldig mange år siden. I tillegg 
er også kirken prioritert inn som et av de nevnte områder i forutsetningene for bruk av 
midlene. 
 
 

3.3.1 Vei og gatelys 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Ny fireårig rammeavtale for vintervedlikehold i Sulitjelma er kontrahert. I forhold til den 
utgående avtalen gir dette en økt utgift i november og desember på kr 314 000,–. Samlet gir 
dette en merutgift i forhold til budsjett 2019 på kr 931 000,–.  
 
For å dekke inn lavere budsjett samt merutgift for vintervedlikehold i Sulitjelma, har enhet 
VVA gjennom hele året kjørt en meget stram linje innenfor drift av vei og gatelysområdet. 
Basert på overnevnte tall forventes det at vei- og gatelysområdet vil levere et resultat med 
merforbruk på ca. kr 400 000,–.  
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Asfaltering kommunale veier Ikke utført. 

Utskifting gamle gatelysarmaturer til LED-gatelys 
Planlegges oppstart i løpet av 
høsten. 

Produksjon grus Skysselvik – Fauske videregående 
skole 

Oppstartet i vår. Ble avbrutt pga. 
Korona. Fauske vgs. planlegger ny 
start ca. 15. oktober. 

Parkeringsplass Kvalhornet Utført, med unntak av skilting.  

Asfaltering nytt boligområde Hauan. 
Er satt i bestilling. Utføres til høsten 
2020. 

Kiss and ride sone Vestmyra skole/Idrettshall Oppstart september/oktober. 
 
 

3.3.2 Fauske kommunale eiendommer 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Koronapandemien medførte store inntektstap på parkering innledningsvis, men dette har nå 
tatt seg opp og parkering leverer inntekter omtrent på budsjett. Økte utgifter både på renhold 
og vedlikehold fra 1 tertial har fortsatt også i 2. tertial, men effektiv drift har delvis kompensert 
for dette.  
  
Prognosen for 2020 ser etter 2. tertial bra ut. Driftsbudsjett ser ut til å gi et mindreforbruk på 
kr 500 000,– om det ikke dukker opp uforutsette hendelser i løpet av året. Fauske 
kommunale eiendommer har, siden korona-pandemien startet, brukt kr 350 000,– på 
prosjektnummer FK1000. Det forventes ytterligere kostnader så lenge pandemien fortsatt er 
til stede. Sannsynlig vil kostnadene kunne komme opp i over kr 400 000,–. 
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Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 
Tiltak Status implementering 
Fauske kommunale eiendommer – nedtrekk 
administrative stillinger Utført 
Utlysning næringsavfall – konkurranseutsetting – 
oppstart 01.07.2020 Implementert. 

 
 

3.3.3 Plan og utvikling 
 
Prognose 31.12.2020 
 
For plan/utvikling tilsier årsprognose for 2020 at driften vil gi et mindreforbruk på ca.  
kr 200 000,–. Det er noe svikt i inntektene på byggesak og plan som skyldes mindre saker til 
behandling. Ved en oppgang av flere byggesaker vil det kunne gi et større mindreforbruk, 
men beløp er vanskelig å anslå. Det har vært én ansatt i permisjon uten lønn fra mars til juli 
2020. Det har ikke vært tatt inn vikar i permisjonsperioden, og dermed har lønnsutgiftene blitt 
noe lavere en budsjett. Øvrig drift forventes i balanse. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Tiltak Status implementering 
Vaktordning vilt Pågår. 
Kjøp av oppmålingsutstyr Utført. 
Regulering fortau Erikstad/badestrand 
(Trafikksikkerhetstiltak) 

Plan utarbeidet i egen regi. 

Kiss and ride sone ved Vestmyra skole 
(Trafikksikkerhetstiltak) 

Plan påbegynt, utførelse i egen 
regi. Arbeid påbegynnes når plan 
blir endelig vedtatt i 
kommunestyret. 

Gatelys Tortenlia (Trafikksikkerhetstiltak) Under utførelse. 
Gatelys Bådsvik (Trafikksikkerhetstiltak) Under utførelse. 
Gatelys Einerveien (Trafikksikkerhetstiltak) Under utførelse. 
Trafikksikkerhetstiltak Søbbesva Ikke påbegynt. 
Trafikksikkerhetstiltak Søbbesva, 3 stk. gangfelt 
m/gatelys, gangfelt krysset Løvgavelveien/E6 samt se 
på hva som kan gjøres med kryssløsningen 
Løvgavelveien/E6, samt trafikktelling Løvgavelveien. 

Ikke påbegynt. 

Grunnundersøkelse sentrum  Ikke påbegynt.  
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3.4 Politikk 
 
Tabell 8 – Netto forbruk per 2. tertial 2020 for Politikk 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Det forutsettes balanse ved årets slutt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020: 
 
Tiltak Status implementering 
Salten regionråd – redusert tilskudd Vil ikke kunne realiseres.   

 
 

3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 9 – Netto forbruk per 2. tertial 2020 for Rådmannens stab 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter på IT-avdeling 
ikke er fordelt. Videre er det en god del inntekter som først inntektsføres helt på slutten av 
året. Vurdert årsprognose tilsier balanse ift. budsjett. 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020: 
 
Tiltak Status implementering 
Reduksjon stillingsressurs HTV og HVO Implementert.  
Kutte velferdsmidler Implementert. 
Reduksjon kurs Implementert. 
Sentralbordløsning Under arbeid. 
RKK – redusert tilskudd Implementert. 

Budsjett 2020 

totalt

Periodisert 

budsjett pr aug 

2020

Regnskap pr 

august 2020

Vurdert 

årsprognose 

inkl korona

Forventet 

avvik inkl 

korona

Herav 

prognose 

korona

Forventet 

avvik uten 

korona

1 Politikk

Politikk 8 293 438         5 696 318         4 440 120         8 293 438         -                     

Sum område: 1 Politikk 8 293 438         5 696 318         4 440 120         8 293 438         -                     -                     -                     

Budsjett 2020 

totalt

Periodisert 

budsjett pr aug 

2020

Regnskap pr 

august 2020

Vurdert 

årsprognose 

inkl korona

Forventet 

avvik inkl 

korona

Herav 

prognose 

korona

Forventet 

avvik uten 

korona

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 261 755       19 020 278       21 340 965       29 261 755       -                     

Sum område: 2 Administrasjon 29 261 755       19 020 278       21 340 965       29 261 755       -                     -                     -                     
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3.6 Sykefravær

Utviklingen i det totale sykefraværet i Fauske kommune per 2. tertial 2020 sammenlignet med
samme periode i 2019:

Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2019: 9,3 %
Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august2020: 10,1 %

Figur1 – Utvikling i sykefravær 2. tertial 2019 vs. 2. tertial 2020

I første tertial ser vi en økning i sykefraværet sammenlignet med samme tid i 2019. Økningen
i mars 2020 tilskrives karantener ifb. Covid-19. Til tross for Covid-19 ser vi en reduksjon i
sykefraværet de to første månedene i 2. tertial før det er tilnærmet likt i månedene juli og
august.

Korttidsfraværet er redusert med 0,3 %, mens langtidsfraværet har økt med 1,1 %.

Endring på de ulike samhandlingsområdene:
2019 2020 Endring

Helse og omsorg: 10,3 % 9,9 % - 0,4 %
Oppvekst/kultur: 10,0 % 10,3 % + 0,3 %
Rådmannens stab: 10,5% 6,5 % - 4,0 %
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 9,0 % 11,8 % + 2,8 %

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

2019 9,2 % 9,3 % 10,9 % 10,1 % 10,9 % 10,6 % 6,7 % 7,0 %

2020 12,3 % 12,4 % 13,3 % 10,1 % 9,4 % 9,2 % 6,8 % 7,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

Pr
os
en
t
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Rådmannens stab og Helse og omsorg kan vise til en reduksjon i sykefraværet 
sammenlignet med 2019.  
 
 

4.0 Investeringer 
 
Nedenfor følger status for investeringsprosjektene i Fauske kommune. 
 
Eiendom 
 

 Valnesfjord skole og flerbrukshall: prosjektet var ferdig innflyttet i januar 2019, da 
etter en lang utbedringsperiode i 2018 etter oppdaget konstruksjonssvikt. I etterkant 
av utbedringene er det gjort reklamasjonsarbeider i løpet av sommeren/høst 2019. 
Fauske kommune ligger i juridisk konflikt med prosjekteringsgruppen, og en 
beramming av rettssak vil sannsynlig komme i løpet av høst 2020. Sannsynlig 
kommer saken opp i løpet av vinter 2021. 

 Valnesfjord barnehage, ombygging og tilpasning underetasje: Prosjektet har 
vært i prosjekteringsfase i deler av 2019, og det var kjørt en konkurranse der 
anbudssummen lå noe høyere enn forventet. Tilleggsfinansiering vedtatt politisk, men 
ikke av Fylkesmannen. Nødvendige midler til tilleggsfinansiering ble omdisponert fra 
kulturhusprosjektet da det vil være avgjørende å ferdigstille barnehagen for å kunne 
selge området Løkåsåsen. Prosjektet er i gang, med forventet innflytting ca. 1. mai 
2021. 

 Myrveien kommunal bolig: Prosjektet har i tidligere fase hatt store utfordringer med 
omregulering og høringsfrister. Dette gjorde at prosjektet kom sent i gang, men er nå 
ferdigstilt. 

 Familiens hus: Prosjektet var gjenstand for et omfattende skisseprosjekt, og 
utsettelse i forhold til veldig lang saksbehandlingstid hos Arbeidstilsynet. Prosjektet 
forventes ferdig overlevert til jul i 2020 eller i januar 2021. 

 Blålysbygg: Prosjektet er igangsatt, med oppstart grunnarbeid/forbelastning tidlig 
høst 2020. Sen oppstart da finansiering av prosjektet måtte godkjennes av 
Fylkesmannen. Estimert ferdigstillelse 2022.  

 Skytebane Vestmyra: Bygging av ny skytebane ved Fauske idrettshall, som del av 
kompensasjon for avtale med Valnesfjord skytterlag, der øvelsesskyting foregikk i 
gamle Vestmyra skoles bomberom. I budsjett 2020 er avtalen foreslått kompensert 
uten fullføring i regi Fauske kommune. Det er foreslått kompensasjon med en samlet 
verdi på MNOK 1,2 mill. kr inkl. prosjektunderlag, verdi av tomt samt tegninger. 
Ettersom Fauske kommune ikke vil ha eierskap til dette anlegget kan ikke ev. 
kompensasjon som utbetales finansieres med låneopptak.  

 Flytting av Vestmyra hvit barnehage til Erikstad gamle skole: Prosjektet skal nå 
starte opp med skisser og planløsning, deretter prosjekteres og lyses ut på anbud. 

 Riving gamle bygg: Prosjekt lå opprinnelig inne med riving av paviljong 5 og 7. Det 
ble i april 2020 vedtatt å omdisponere kr 600 000,– inkl. mva. av rammen på 1,6 
MNOK til ombygging/rehabilitering 1. etasje Helsetunet, i forbindelse med at 
Hjemmetjenesten skal flytte inn i 2. etasje. Rådmannen foreslår å omdisponere 
ytterligere kr 311 500,– inkl. mva. fra denne posten til utarbeidelse av tilstandsrapport 
over gamle bygninger i Sulitjelma. Beløpt er i tråd med tilbudssummen etter 
gjennomført konkurranse. Riving av paviljongene utsettes inntil videre. 
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Prosjekter innenfor vannområdet 
 

 Ny vannledning Symreveien: Ferdigstilt. Finansieres av årlig låneopptak på 7 
MNOK på selvkostområdet for vann. 

 Ny vannledning Rognveien: Ferdig i henhold til årets plan. Vei og fortau asfalteres 
uke 37–38. Finansieres av årlig låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann. 

 Ny trykkøkningsstasjon Lund: Reguleringsplan godkjent. Ny trykkøkningsstasjon 
planlegges montert høsten 2020. Finansieres av årlig låneopptak på 7 MNOK på 
selvkostområdet for vann. 
 

Prosjekter innenfor avløpsområdet 
 

 Nytt avløp Rognveien: Ferdig i henhold til årets plan. Vei og fortau asfalteres uke 
37–38. Finansieres av årlig låneopptak på 3 MNOK på selvkostområdet for avløp. 
 

Prosjekter innenfor gatelys 
 

 Utskifting LED-armaturer 
Planlegges utført høsten 2020. 

 
Prosjekter innenfor kommunale veier/parkeringer 
 

 Asfaltering kommunale veier: Ikke igangsatt.  
Parkeringsplass Kvalhornet: Ferdig anlagt i henhold til vedtatt kostnadsramme.  

 Gjenstår skilting iht, Miljødirektoratets krav gjenstår. Det er ikke avsatt midler til  
 brøyting av parkeringsplassen i budsjettet for 2020.  
 Kiss and ide Vestmyra skole: Ikke påbegynt. Planen må reguleres på nytt. Ny 

regulering skal behandles i kommunestyret 1. oktober. Finansieres av statlig tilskudd 
og kommunal egenandel. 

 Lagerveien: Framføring av vann og avløp er ferdig. Gjenstår grusing og asfaltering 
av vei samt gatelys. På grunn av at lengre forbelastning av vei er påkrevd, vil 
ferdigstillelse av vei og gatelys utføres i 2021. Egen finansiering 6,9 mill. kr. 
Forventes utført innenfor tildelt ramme. 

 Produksjon av grus Skysselvik – Fauske videregående skole: 
Ikke igangsatt på grunn av koronakrisen. Fauske videregående skole planlegger 
oppstart ca. 15. oktober 2020. 
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5.0 Budsjettreguleringer 
 
Det ikke tilgjengelige reserver i form av disposisjonsfond til å dekke opp det forventede 
merforbruket for 2020. Det foreslås derfor kun budsjettreguleringer innenfor områder hvor det 
er kommet økte midler fra staten knyttet til korona og revidert nasjonalbudsjett. 
 

 
 
 
Pensjon – Som omtalt i økonomimelding 1 ble det gjort en feil i budsjett 2020 som medførte 
at pensjonskostnaden ble lagt inn ca. 13,6 mill. kr for lavt. Årlig pensjonskostnad fordeles 
gjennom lønnssystemet på faktisk utbetalt lønn dette året, selv om pensjonskostnaden er 
beregnet av både tidligere, nåværende og framtidige pensjonsforpliktelser. Dette bl.a. for at 
arbeidsgiveravgift av pensjon skal bli riktig beregnet. Per august er denne feilen håndtert 
sentralt, men for å avregne 2020 må kostnad fordeles ut på hvert ansvar. Det er derfor 
ønskelig å justere opp budsjettet for pensjon ute på hvert samhandlingsområde. Siden 
prognosen for kommunen samlet er et merforbruk i 2020, er det ingen poster å hente 
feilbudsjetteringen fra. Det foreslås derfor en justering av budsjettet som samlet sett går i 
null, men hvor samhandlingsområdene får justert sine budsjett for pensjonskostnaden. 
Fordelingen skjer iht. vedtatt budsjett slik at ev. merforbruk på lønn ikke får en andel av 
denne pensjonsjusteringen. 
 
Tilskudd til fastleger – For å sørge for rekruttering til og stabilitet i fastlegeordningen har 
Stortinget vedtatt å endre innretningen på basistilskuddet. Det er innført et knekkpunkt i 
basistilskuddet svarende til 1 000 listeinnbyggere med virkning fra 1. mai 2020. Satsen under 
knekkpunket vil være høyere enn satsen over knekkpunktet. I tillegg er det etablert et 
grunntilskudd fra 1. mai 2020. Grunntilskudd er tilskudd for to år til fastleger med færre enn 
500 listeinnbyggere på sin liste dersom de har et listetak over 500. Fauske kommune har fått 
en kompensasjon i rammetilskuddet på hhv. kr 458 000,– og kr 65 000,– for dette. Budsjettet 
for legetjenesten foreslås justert tilsvarende. 
 
Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten – På grunn av korona 
ble det besluttet å utsette overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til 
Skatteetaten til 1. november 2020. Fauske kommune har fått en kompensasjon i 
rammetilskuddet på kr 849 000,–, som foreslås justert i budsjettet til skatteoppkreveren. 
 
Regulering av barnehagemiljø m.m. – Innføring av lovregler om psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene vil medføre økte krav til kommunen som 
barnehagemyndighet. Staten kompenserer økte krav tilsvarende i snitt ett ukesverk per 
kommune. Fauske kommune har fått en kompensasjon i rammetilskuddet på kr 7 000,–, som 
foreslås justert i budsjettet til enhet for barnehage. 
 
Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg – Som omtalt i økonomimelding 1 
har Stortinget bevilget et øremerket tilskudd til kommunene for å stimulere sysselsettingen 
innenfor bygg og anlegg, samt redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Fauske 

Pensjon samhandlingsområdene 13 600 000       

Pensjon sentralt 13 600 000-       

Tilskudd til fastleger 523 000            

Skatteoppkreving - utsatt overføring til staten 849 000            

Barnehager - lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll 7 000                 

Økt rammetilskudd 1 379 000-         

Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg 4 300 000         

Øremerket tilskudd 4 300 000-         

Økt rammetilskudd i forbindelse med korona-epidemien 9 531 000-         

Redusert inntektsutjevning 9 531 000         
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kommune har mottatt tilsagn på 4,3 mill. kr til dette formålet. Det foreslås tilsvarende 
justering av budsjettet til Fauske kommunale eiendommer. 
  
Korona – Fauske kommune er i revidert nasjonalbudsjett kompensert for merkostnader 
knyttet til korona-epidemien med 9,531 mill. kr. 
 
Endringer i rammetilskudd som følge av koronapandemi:  
Kompensasjon (generell) 6 775 mill. kr 
Bortfall foreldrebetaling 1 552 mill. kr 
Reduserte skatteinntekter, regelendringer 0,952 mill. kr 
Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste 0,105 mill. kr 
Aktivitetstiltak for barn og unge med store behov 0,147 mill. kr 

 
Fauske kommune har valgt å bokføre økte utgifter og reduserte inntekter knyttet til korona 
ute på samhandlingsområdene, men foreløpig er det ikke besluttet om dette skal 
kompenseres i budsjettene til samhandlingsområdene. Dette fordi prognosen viser høyere 
kostnader enn avklart finansiering så langt. Hittil har derfor korona vært en del av 
rapportering av prognose for 2020 for samhandlingsområdene. Ettersom kommunen netto 
har et negativt budsjettavvik i 2020 på rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) og skatt 
samlet, foreslås en justering av budsjettet for inntektsutjevning. Økt finansiering knyttet til 
TISK-strategien vil komme i tillegg. Nivået på denne finansieringen er foreløpig uavklart. 
 

6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2020 
 

 
 
 
Figuren ovenfor viser utvikling i likviditet hittil i 2020 sammenlignet med 2019. 
 
Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en 
fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som 
driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene ferdigstilles, forverres 
likviditeten tilsvarende. Per 31.08.2020 var trekket på kassekreditten 81 mill. kr. 
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I september 2019 ble rammen på kassekreditten økt fra 140 mill. kr til 200 mill. kr. Dette var 
midlertidig inntil investeringslån for 2019 ble tatt opp i januar 2020. Rammen ble satt ned til 
140 mill. kr igjen i januar 2020.  
 
 

6.2 Langsiktig likviditet 
 
I løpet av 2. tertial 2019 solgte Fauske kommune seg helt ut av aktiv forvaltning.  
 
 

6.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt 4 lån i KLP 
Banken. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.  
 
 
Tabell 12 – Fordeling av gjelden per 31. august 2020 
  

 
 
 
På rentemøtet 6. mai 2020 besluttet Norges Bank å sette styringsrenten til null prosent. 
Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte i denne forbindelse at slik utsiktene og risikobildet nå 
vurderes, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund 
fremover. Norges Bank ser ikke for seg at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned. Neste 
rentebeslutning er 24. september 2020. 
 
 
  

Långiver Opprinnelig 
lånebeløp

Restgjeld etter 
termin

Gjeldende rente Rentetype / 
Indeks

Rentetype / 
Margin

Fastrente 
utløpsdato

Sluttdato

1 724 594 635,00 1 391 918 979,70 1,2083%
425 057 000,00 391 083 526,62 0,9114%

KommunalBanken 64 457 000,00 60 159 880,00 0,9700% NIBOR3M 0,6000% 22.12.2042
KommunalBanken 62 900 000,00 60 803 330,00 0,9700% NIBOR3M 0,6000% 21.12.2043
KommunalBanken 148 850 000,00 134 628 650,00 0,8300% NIBOR3M 0,6000% 28.02.2056
KLP Kommunekreditt 148 850 000,00 135 491 666,62 0,9400% NIBOR3M 0,7000% 25.02.2056

536 364 635,00 322 065 470,00 1,9678%
KommunalBanken 277 744 635,00 102 831 190,00 1,9800% Fastrente 02.03.2022 03.06.2031
KommunalBanken 47 540 000,00 41 003 140,00 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 153 300 000,00 132 221 140,00 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 57 780 000,00 46 010 000,00 1,9700% Fastrente 03.03.2022 03.03.2042

763 173 000,00 678 769 983,08 1,0189%
KommunalBanken 72 800 000,00 49 636 410,00 1,0000% Ordinær p.t. 16.07.2040
KommunalBanken 100 000 000,00 62 719 280,00 1,0000% Ordinær p.t. 06.12.2030
KommunalBanken 171 396 000,00 158 541 300,00 1,0809% Ordinær p.t. 24.04.2057
KommunalBanken 81 882 500,00 78 254 820,00 1,0000% Ordinær p.t. 04.06.2058
KLP 81 882 500,00 78 733 173,08 1,0000% Ordinær p.t. 14.02.2058
KLP 45 474 000,00 43 768 725,00 1,0000% Ordinær p.t. 19.12.2058
KLP Kommunekreditt 209 738 000,00 207 116 275,00 1,0000% Ordinær p.t. 02.01.2060
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Figur 3 – Fordeling fast/flytende rente 
 

 
 
 
Som figur 3 viser er 23 % av låneporteføljen sikret med fastrente. Dette utgjør ca. 322 mill. 
kr. Det betyr samtidig at de resterende 77 %, ca. 1,07 mrd. kr, er eksponert for 
renteendringer på kort sikt.  



Rådmannens tilbakemelding på vedtak i kommunestyresak 048/20 

 

I kommunestyremøtet 18. juni 2020 ble det fattet følgende vedtak i sak 048/20:  

3. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. 
Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og iverksette 
nødvendige tiltak for enheter som avviker fra budsjettet.  

4. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen 
med ytterligere omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. Vikarbruk skal 
begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved ledighet i stillinger 
skal rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den vakant. Innen utgangen av 
2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 50 årsverk. Dette skal 
skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk. 

 

Til punkt 3 i vedtaket har rådmannen følgende kommentarer:  

Rådmannen varslet i økonomimelding 1/2020 en prognose med et merforbruk på 36 mill. kr 
for 2020. Mange enheter driftes innenfor budsjett, mens det for enkelte enheter dessverre 
ikke vil være mulig å nå budsjettforutsetningene i inneværende år. Årsakene til dette er det 
redegjort for i økonomimelding 2/2020. Prognosen for 2020 er etter 2. tertial satt til å bli 
mellom 33 og 50 mill. kr, avhengig av hvor mye som blir kompensert fra staten for merutgifter 
og mindreinntekter ifb. korona.  

Innenfor samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling tilsier prognosen etter 2. 
tertial et mindreforbruk for området sett under ett. Enhet VVA (veg og gatelys) har en 
prognose med et merforbruk som det jobbes kontinuerlig med å holde så lavt som mulig. 
Hvor mye det vil være mulig å redusere merforbruket med, avhenger bl.a. hvor mye snø det 
kommer før årsskiftet.  

Samhandlingsområdet Oppvekst og kultur har en prognose med merforbruk for 2020, men 
prognosen er forbedret fra 1. til 2. tertial. I dette samhandlingsområdet er det barnehage som 
bidrar til merforbruket. Utgiftene til barnehage er avhengig av antallet barn som er tildelt 
plass. Når et barn har fått plass, så kan ikke kommunen inndra denne i løpet av året, og 
utgiftene til barnehagedriften kan dermed i mindre grad styres av kommunen. Avviket mellom 
budsjett og regnskap skyldes at antall barn med krav på plass i barnehageopptaket var så 
høyt at budsjettforutsetningen om reduksjon av én barnehageavdeling ikke kunne innfris. I 
tillegg er inntektssiden for barnehagedriften budsjettert for høyt i forhold til faktisk 
inntektsmulighet for barnehagene i 2020. Selve driften av barnehagene viser et 
mindreforbruk i forhold til budsjett, og det arbeides kontinuerlig fra barnehagestyrerne for å 
holde utgiftene til et minimum, for på den måten å redusere merforbruket for enheten totalt 
sett. Enhet kultur har også en prognose med merforbruk i 2020 og som hovedsakelig skyldes 
inntektssvikt som følge av korona. Enheten jobber med å øke inntektene utover høsten 2020 
for å redusere merforbruket mest mulig.  

Samhandlingsområdet Helse og omsorg har betydelige budsjettutfordringer for enkelte 
avdelinger. Ca. én tredjedel av det prognostiserte merforbruket for 2020 for 



samhandlingsområdet er knyttet til utgifter ifb. korona, og her håper rådmannen at det vil 
komme kompensasjonsordninger fra staten som vil dekke opp for noe av dette merforbruket. 
På driftssiden er det demensomsorgen og hjemmetjenesten som har de største 
utfordringene. Dersom demensomsorgen skal holde seg innenfor tildelt ramme så måtte 
antallet plasser vært redusert betydelig, og dette har ikke latt seg gjøre innenfor budsjettåret. 
De planlagte tiltakene med implementering av velferdsteknologi er ikke gjennomført i denne 
avdelingen, ettersom personellet som jobber med velferdsteknologi har vært omdisponert til 
håndtering av korona-pandemien i kommunen. Dette tiltaket vil derfor ikke få effekt i 2020. 
Hjemmetjenesten står i en omfattende omstilling. Omstillingsprosessen har stoppet opp som 
følge av at ressursene internt har vært brukt til håndtering av korona. I løpet av høsten 2020 
vil det bli tilført eksterne ressurser som skal bistå tjenesten i å få i gang og sluttføre første 
fase av omstillingsarbeidet. Det vil bli leid inn konsulentbistand i tillegg til at HR-avdelingen 
vil bidra aktivt i prosessen. Dette er tiltak for å redusere merforbruket i 2020, og ikke minst 
skal det danne grunnlaget for mer optimal drift i 2021.  

Tildelingskriteriene for tjenester innenfor pleie og omsorg er en annen nøkkelfaktor som 
påvirker regnskapet. Det er ikke mulig å endre allerede tildelte tjenester, med mindre 
behovene til brukeren blir endret. En endring i tildelingskriterier vil dermed påvirke fremtidige 
tildelinger, og kriteriene er skjerpet inn over sommeren. Dette er likevel ikke nok til å hente 
inn det akkumulerte merforbruket hittil i år, men skal bidra til å dempe ytterligere vekst i 
merforbruket. Ytterligere endringer i tildelingskriteriene er nødvendig, og omstillingsprosjektet 
vil innbefatte en total gjennomgang og endring av tildelingskriteriene.  

Rådmannen vil også påpeke at alle enheter har fått i oppgave å begrense egen drift i så stor 
grad som mulig, for å bidra til å holde kommunens totale merforbruk så lavt som mulig i 
2020.  

 

Til punkt 4 i vedtaket har rådmannen følgende kommentarer:  

Kommunalsjefene har fått i oppdrag fra rådmannen å se til at vikar kun benyttes når dette er 
strengt nødvendig for å opprettholde den kommunale tjenesteproduksjonen på et forsvarlig 
nivå.  

Alle stillingsutlysninger i Fauske kommune godkjennes av rådmannen. I hvert tilfelle gjøres 
det en særskilt vurdering av om utlysning er nødvendig eller om stillingen kan holdes vakant.  

Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon og står midt i en stor 
omstillingsprosess. Omstillingen berører alle områder, og på mange områder i kommunen er 
omstillingen gjennomført som planlagt.  

Pleie og omsorg er et av områdene med størst omstillingsbehov, og for denne enheten har 
beklageligvis omstillingstakten vært langt svakere enn forutsatt i budsjettet. I 2020 er 
håndtering av korona-pandemien en av forklaringsvariablene, ettersom majoriteten av de 
ressursene som skulle dedikeres til omstilling, i stedet har blitt disponert til korona-relatert 
arbeid. Som rådmannen har redegjort for ovenfor, settes det nå inn eksterne ressurser for å 
få i gang omstillingen innenfor enhet Pleie og omsorg igjen.  

Det er så langt i 2020 redusert med 34,3 årsverk i Fauske kommune. Det pågår også 
prosesser for nedtrekk av ytterligere 4 årsverk mot slutten av året. I tillegg står det 4 stillinger 



vakant utover det som er angitt i budsjettet. Som rådmannen har redegjort for i 
budsjettdokumentene, er det begrenset hvor mye organisasjonen kan omstille i løpet av et 
enkelt år fordi det er det samme menneskene som skal levere tjenester, som også skal 
omstille tjenesten. Det er rådmannens vurdering at tjenestene ikke vil være i stand til å gjøre 
ytterligere nedtrekk i årsverk i løpet av 2020. 

Avslutningsvis vil likevel rådmannen påpeke at organisasjonen jobber kontinuerlig med å 
legge til rette for ytterligere nedtrekk av årsverk i 2021 og de kommende årene. Prosjektleder 
for omstillingsprosjektet forventes å være på plass fra nyttår, slik at det totale 
omstillingspotensialet i Fauske kommune kan utredes i detalj og implementeres i 
organisasjonen i langtidsplanperioden 2021–2024. Omstillingsprosjektet innebærer et nært 
samarbeid mellom politikk, ansatte og tillitsvalgte. 
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Sammendrag: 
Det er et lovkrav etter Folkehelselovens § 5 at kommunene skal utarbeide en oversikt over 
helsetilstanden til befolkningen i kommunen. Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen.  
 
Oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i Fauske kommune. Oversikten danner grunnlag for å peke ut hovedutfordringer 
knyttet til folkehelsa i Fauske, slik at planleggere og beslutningstakere kan rette innsatsen mot områder 
der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer til en grunnstein i 
det systematiske folkehelsearbeidet. 
 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til kapittel 2 § 5 i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) skal kommunen ha nødvendig 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
denne. Oversikten skal utarbeides hvert fjerde år. Den skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen 
skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.   
  
Oversiktsdokumentet skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i forbindelse med kommunal 
planlegging; jf. folkehelselovens § 6. Mål og planlegging: 
         Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. 
En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 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. 



 
Befolkningens helse påvirkes av et bredt sett av årsaker som spenner fra grunnleggende 
forhold/bakenforliggende faktorer som påvirker helsen som økonomi og levekår, via miljøfaktorer til 
helserelatert atferd. For at oversikten skal fungere i forhold til folkehelselovens mål om å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller, er det en forutsetning at 
også oversikten har et slikt bredt spenn. Folkehelse er i folkehelseloven definert som befolkningens 
helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Kravet lovgiver stiller er at oversikten blant 
annet baseres på kildene til informasjon jf. § 5a-c samt alle faktorene fra forskriftens § 3a–f, som er: 
 

a. befolkningssammensetning 
b. oppvekst og levekår 
c. fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
d. skader og ulykker 
e. helserelatert atferd 
f. helsetilstand 

 

 
 
Oversikten baserer seg på 
 

a. opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig  
b. kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene 
c. kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 
 
Det systematisk folkehelsearbeid ledes av rådmann og folkehelserådgiver, i samarbeid med kommunens 
oversiktsgruppe. Oversiktsgruppen består av kommuneoverlege, økonomisjef, kommunalsjefer og 
kommunepsykolog. Dette innebærer at hvert samhandlingsområde er representert med en eller flere 
representanter. Oversiktsgruppen har til oppgave å koordinere og framskaffe opplysninger om 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer innenfor samhandlingsområdets ansvarsområde.. Det løpende 
oversiktsarbeidet skal utøves som en del av kommunens ordinære virksomhet og relateres til 
kommunens styringssystem.  
 
 

Hva? Når? Hvem? 
Saksframlegg med tilhørende 
dokumenter sendes for politisk 
behandling. 

19. august 2020 Alle politiske råd og utvalg.   
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Saksbehandlers vurdering: 
Et samlet oversiktsdokument skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. 
Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og 
bygningsloven § 7-1 og § 10-1. 
 
Kommunens oversikt over folkehelsen skal bidra til at kommunen skal kunne ivareta sine oppgaver etter 
folkehelseloven. Det systematisk folkehelsearbeidet skal hjelpe oss å identifisere folkehelseutfordringer 
og ressurser slik at vi kan bli mer treffsikre i folkehelsearbeidet. Viktige grep for oss som kommune blir: 
 

· Å få alle deler av organisasjonene til å ta et forebyggende og helsefremmende ansvar. 
Helsesektoren kan ikke gjøre dette alene. Dette fordrer en helhetlig politikk der alle grener av 
organisasjonen bidrar i å rette opp utfordringene som helseoversikten tilkjennegir.  

· Å jobbe mer aktivt med å redusere sosiale ulikheter i befolkningen.  
· Å mobilisere (det øvrige) samfunnet til å ta et ansvar for å skape gode nærmiljøer, der 

mennesker tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap og livskvalitet for flest mulig 

På bakgrunn av helseoversikten har administrasjonen utarbeidet forslag til prioriterte 
folkehelseområder for å svare til utfordringene oversiktsdokumentet viser til. Disse løftes over i arbeidet 
med kommuneplanens samfunnsdel. Oversiktsgruppa har kommet frem til to prioriteringsområder for 
planperioden.  
 
1: Utjevning av sosiale ulikheter i helse  
2. Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv.  
(Mål og strategier foreslås knyttet til en rekke underområder innenfor ulike livsfaser). 
 
Helseoversikten vil gjennom det løpende oversiktsarbeidet oppdateres årlig. Det er hensiktsmessig at 
folkehelserådgiver i samarbeid med oversiktsgruppa utarbeider et handlingsprogram knyttet til 
kommunens overordnede folkehelsearbeidet i planperioden. 
  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forord 
Hvert fjerde år skal kommunen utarbeide et samlet oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det 

langsiktige folkehelsearbeidet (Jmf. Forskrift om oversikt over folkehelsen, § 5). Det er andre gang at 

det i Fauske utarbeides et slikt oversiktsdokument etter gjeldende folkehelselov. 

Det fireårige oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 

påvirkningsfaktorer i Fauske kommune. Oversikten danner grunnlag for å peke ut hovedutfordringer 

knyttet til folkehelsa i Fauske, slik at planleggere og beslutningstakere kan rette innsatsen mot 

områder der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer til 

grunnsteinen i det systematiske folkehelsearbeidet.  

 

L. Holmström, Folkehelserådgiver 

Fauske, juli 2020 
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Innledning 
God oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive 

folkehelseutfordringene, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak. Dette dokumentet gir en 

oversikt over befolkningens helsetilstand og forhold som påvirker folkehelsa i Fauske kommune. 

Folkehelseloven med tilhørende forskrift, stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha 

nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og over positive og negative faktorer som kan 

virke inn på denne. Loven setter som krav at oversikten inngår som grunnlag for planstrategien ved 

fastsetting av mål og strategier. Informasjonen som framkommer må tolkes i lys av annen kunnskap 

om lokale forhold.  

Helseoversikten skal være et kunnskapsgrunnlag som utvikles løpende. Ny kunnskap, utvikling av 

helhetsforståelse og løpende diskusjoner vil endre dokumentet over tid. Forskrift om oversikt over 

folkehelsen, § 3, setter krav til oversiktens innhold. Tilgangen til relevant kunnskap om Fauske påvirker 

også utvalget av data. 

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. 

For å nå dette målet er et effektivt folkehelsearbeid en av forutsetningene. Befolkningens helse og 

livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn. Helse er 

mer enn fravær av sykdom og plager. Det handler om å mestre livet sitt med de mulighetene og 

begrensningene som finnes. Det å oppleve livet som meningsfullt, ha noen som står en nær og å tilhøre 

et fellesskap er viktig i et folkehelseperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversiktsarbeidet – en tredelt prosess 

1. Framskaffe informasjon 

2. Vurdere konsekvenser og årsaksforhold 

3. Utarbeide grunnlag for beslutninger om tiltak 

      a. På kort sikt 

      b. Knyttet til langsiktig planlegging 
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Lovbestemmelser 
Det kommunale folkehelsearbeidet er bestemt i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 

01.01.12. Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: a) befolkningssammensetning, 

b) oppvekst- og levekårsforhold, c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, d) skader og ulykker, e) 

helserelatert atferd og f) helsetilstand (Jmf. Lov om folkehelse, § 3) 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser  

§ 1. Formål  

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 

helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å 

forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige 

helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge 

til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.  

Kapittel 2. Kommunens ansvar  

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet  

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 ivaretatt 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 helsetilstanden 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 folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og 

årsaksforhold. 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 kommunens 

oversikt.  

§ 6. Mål og planlegging  

Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av 

kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 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.  

§ 8. Folkehelsetiltak  

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet 

omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, 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. I Fauske kommune 

er folkehelsearbeidet nedfelt og forankret i kommuneplanens samfunnsdel 
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Folkehelse og folkehelsearbeid 
I folkehelseloven er folkehelse definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i 

en befolkning. Folkehelsearbeid er definert som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygge sykdom skade eller lidelse, beskytte mot helsetrusler og arbeid 

for en jevnere fordeling av påvirkningsfaktorer.  

Folkehelsearbeid orienterer seg mot samfunnet, befolkningen og grupper, snarere enn enkeltindividet. 

Noen av kjernetrekkene ved folkehelsearbeidet er at det er en samfunnsoppgave, at det er 

befolkningsrettet, og at det utøves gjennom å påvirke faktorer som har positive eller negative effekter 

på helsen og fordelingen av denne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Påvirkningsfaktorer for helse, Dahlgren & Whiteheads modell fra 1991 
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FNs bærekraftsmål 
Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål. Dette er 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling 

frem mot 2030. Hovedmål #3 God helse innebærer å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 

uansett alder. De fleste av hovedmålene har imidlertid konsekvenser for helse; fattigdom, sult, 

utdanning, rent vann og gode sanitærforhold, arbeidsforhold, boforhold og nærmiljø, klimaendringer, 

forurensning og sosiale forskjeller. Samarbeid er helt nødvendig for å nå målene. 

Den siste internasjonale folkehelseerklæringen fra 2016, Shanghai-erklæringen (WHO 2016b), har 

fremme av helse gjennom FNs bærekraftsagenda som hovedmål. Bærekraftsmålene er rammeverket 

for utvikling og samarbeid om verdens hovedutfordringer. Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale 

ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses. 

 

 

 

Figur 2 Ill. lånt fra https://www.stockholmresilience.org/ Kommunene oppfordres til å legge denne bærekraftsmål-

oppstillingen som førende for egen planlegging. 

 

Folkehelsearbeidet er i endring, og beveger seg fra å bli sett på som en offentlig oppgave med 

definerte oppdrag i ulike sektorer, til også å være en samfunnsoppgave på tvers av sektorer, 

organisasjoner og aktører som sitter på virkemidler. Dette er kanskje også den største utfordringen – 

samarbeid på tvers. På samme måte peker bærekraftmål nr. 17 på samarbeid som en utfordring og 

forutsetning. Her ligger en forventning og et potensial for innovasjon og samskaping, og at 

kommunene skal ta en aktiv rolle. 

 

https://www.stockholmresilience.org/
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Kilder og statistikk 
Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også knyttet store 

utfordringer til bruk av statistikk og tolkningen av den. Statistikken gir ofte et grunnlag for undring og 

spørsmål – heller enn fasitsvar og løsninger. I arbeidet med å finne oversikt over helsetilstanden i 

Fauske er det brukt ulik statistikk, analyser og data. Tallmateriale skal hjelpe oss å se tendenser og 

hvilken retning utviklingen har. Statistisk materiale kan inneholde feilkilder og noen ganger kan små 

avvik gi store utslag og dermed skape et feil inntrykk. Det har derfor også vært viktig å sjekke 

tilgjengelig statistikk opp mot lokal kunnskap.  

 

 

 

Figur 3 Illustrasjon hentet fra Folkehelseinstituttet 

 

Folkehelseloven angir noen bestemte kilder til kunnskap som skal benyttes i oversikten:  

- Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig.  

- Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

- Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og samfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse.  
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Statistikk, tabeller og informasjon er hentet fra - eller basert på – tall og opplysninger fra følgende 

kilder:  

 

Folkehelseprofiler for Fauske kommune 

Kommunehelsa – Folkehelseinstituttet (FHI) 

SSB Statistikkbanken 

KOSTRA 

Ungdata 

Bufdir 

Husbanken 

NAV Fauske 

Kommunebarometeret: https://kb.kommunal-rapport.no/kommune/2020 

Foreldreundersøkelsen, en lokal tilfredshetsundersøkelse i Fauske-barnehagene 

Kommunesektorens organisasjon (KS)  

KS’ stordataanalyse av samfunnstrender (2018)  

Norgeshelsa (FHI)  

Nordland fylkeskommune, Fylkeshelseundersøkelsen Nordland 2020 

Norsk friluftsliv (www.norskfriluftsliv.no) 

Kommunedelplan energi og klima, 2018 – 2030 (Fauske kommune)  

Folkehelsa i Fauske 2016 

Innhenting av informasjon og data fra ulike tjenesteområder i Fauske kommune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/hn/helse/
https://www.fhi.no/hn/helse/
https://www.fhi.no/hn/helse/
https://www.ssb.no/
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
http://www.ungdata.no/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/
https://statistikk.husbanken.no/
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/NAV+i+ditt+fylke
https://kb.kommunal-rapport.no/kommune/2020
https://www.ks.no/
http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/fylkeshelseundersokelsen/
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/fylkeshelseundersokelsen/
http://www.norskfriluftsliv.no/
https://www.fauske.kommune.no/energi-og-klimaplan.515885.no.html
https://www.fauske.kommune.no/getfile.php/4646692.1292.7zs7uszllqpuln/Folkehelsa%2Bi%2BFauske%2B-%2Boversiktsdokument%2B2016+%289%29.pdf
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Sammendrag 
Dokumentet består av innsamlet data og opplysninger om følgende samfunnsområder: 

Kapittel 1 Befolkning 

Kjennetegn ved befolkningen er viktig informasjon både i seg selv, men også for vurderingen av 

helseinformasjon. I et folkehelseperspektiv er spesielt forventet levealder, dødelighet, 

alderssammensetningen og landbakgrunn for innvandrere relevant, fordi dette er forhold med 

betydning for helsetilstanden. Befolkningens sammensetning og utvikling danner grunnlaget for 

planlegging av kommunens langsiktige behov.  

 

Kapittel 2 Oppvekst og levekår 

Oppvekst og levekår omhandler økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold samt utdanningsforhold. 

Levekår kan defineres og forstås som den enkeltes tilgang til ulike ressurser. Levekår påvirker helse, og 

hvordan helsen fordeles i befolkninga. Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for 

den voksne befolkningen inngår sammen med bolig og boforhold derfor også som vesentlige 

bakenforliggende faktorer som har betydning for folkehelsa. I tillegg er oppvekstmiljø, 

velferdsordninger og tjenester som fanger opp risikoutsatte barn, unge og voksne, viktige lokale 

investeringer for å fremme en framtidig god folkehelse, og redusere sosial ulikhet i helse. 

 

Kapittel 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

Miljøforhold som drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett, tilgang til friområder og 

friluftsområder har effekt på helsen. Miljøet kan fremme god helse og beskytte mot sykdom og ulykke, 

eller det kan i større eller mindre grad være en risiko. Det gjelder både det fysiske og det sosiale 

miljøet. 

 

Kapittel 4 Skader og ulykker 

Dødelighet som følge av ulykker har blitt betydelig redusert de siste tiårene. Nedgangen har vært 

særlig markant hos barn, ungdom og unge voksne. Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som 

følge av ulykker, er skader og ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som 

følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår.  

De fleste skader og dødsulykker skjer i hjemmet og på fritiden. Skader og ulykker med personskader tar 

relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. 34 prosent av alle 

dødsfall hos norske barn i alderen 1 – 14 år skyldes ulykker. Muligheten for å forebygge er gode, og 

effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer kan bidra til økt 

oppmerksomhet på forebygging og større treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.  

 

Kapittel 5 Helserelatert atferd 

Med helserelatert atferd menes atferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall.  

Kapittelet omhandler fysisk aktivitet og kosthold, samt bruk av snus og alkohol. Helseatferd og 

levevaner som røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol har innvirkning på en rekke sykdommer og 

lidelser. Dette er ikke bare resultat av individuelle valg – det er nødvendig å skape samfunnsmessige 

rammer for god helse gjennom ulike virkemidler som tilgangsreguleringer og tilrettelegginger. 
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Kapittel 6 Helsetilstand 

Helsetilstanden i kommunen kan på sett og vis beskrives som konsekvensen av en rekke årsaker 

innenfor de øvrige fem kapitlene i dokumentet. I dette kapittelet blir helse, sykdom og legemiddelbruk 

kartlagt. Statistikkbanken til Folkehelseinstituttet er en viktig kilde for data på bruk av helsetjenester 

og legemidler. 

De sykdommene som koster samfunnet mest i form av blant annet belastning på helse- og 

omsorgssektoren, sykefravær og redusert deltakelse i arbeidslivet, tapte liv og ikke-dødelig helsetap er 

de såkalte ikke-smittsomme sykdommene. Samtidig er dette sykdommer som i stor grad kan 

forebygges. Dette krever at vi kjenner hvilke forhold som påvirker disse sykdommene. Det er også godt 

dokumentert at det er en sosial ulikhet i alle disse sykdommene, også når det gjelder 

påvirkningsfaktorene for disse sykdommene.  
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Identifiserte folkehelseområder 
Når sentrale og lokale folkehelseområder er identifisert, forutsettes det at kommunen vurderer hvilke 

konsekvenser dette har for folkehelsa. En særlig oppmerksomhet når det gjelder utviklingstrekk over 

tid, reflekterer behovet for den samlede systematisk og langsiktige folkehelseinnsatsen lokalt. 

Årsaksforhold må analyseres og vurderes, og er en viktig del av dette arbeidet.  

Folkehelseinstituttet understreker betydningen av å vurdere forhold hvor kommunen kommer bedre 

ut sammenlignet med landsnivået på ulike indikatorer. Dette fordi landsnivået ikke nødvendigvis 

representerer et ønsket nivå i befolkningen.  

Helseforskjeller er et produkt av forskjeller i ressurser, levekår og muligheter, og forskjellene skapes i 

oppvekstmiljø, arbeidsliv, fritid og lignende. De mest effektive tiltakene mot sosial ulikhet retter seg 

mot hele befolkningen, i form av tiltak som bidrar til sosial utjevning. Dette bør kombineres med mer 

målrettede tiltak ovenfor de mest utsatte gruppene.  

Folkehelselovens § 4 lovfester prinsippet «helse i alt vi gjør». Her understrekes det at kommunen skal 

fremme folkehelse innenfor hele virksomhetsområdet, og med hjelp av de virkemidler kommunen er 

tillagt og rår over. I oversiktsdokumentet er det presentert og gjort rede for relevant 

folkehelsestatistikk for Fauske kommune. Materialet er kvalitetssikret og supplert med lokal kunnskap 

på tvers i organisasjonen. Det er videre søkt å gjøre rede for sannsynlige årsakssammenhenger. Dette 

er ikke uttømmende og eksakt viten, på noen områder må vi de nærmeste årene gjøre et dypdykk for å 

hente ut mer kunnskap om lokale årsakssammenhenger. Det kan være aktuelt med både konkrete 

brukerundersøkelser og forskning i denne sammenhengen. Det vil være viktig å slutte opp rundt 

undersøkelser som kan gi oss nødvendig lokal kunnskap, som det for eksempel gjøres med 

ungdataundersøkelsen i skolen.  

Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for fylker og kommuner (- Se utdrag av 

denne på neste side). Her sammenliknes en del nøkkeltall for kommunen med snittet for fylket og 

landet. Folkehelseprofilen viser noen områder der Fauske skiller seg signifikant ut, og som det kan 

være grunn til å se nærmere på i plan- og utviklingsarbeid, og i utvikling av tjenester.  

Med bakgrunn i det som er beskrevet ønsker man på nåværende tidspunkt å peke på to overordnede 

prioriteringsområder for den politiske perioden kommunen er inne i:  

 

1) Utjevning av sosial ulikhet i helse 

2) Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv 

Mål og strategier foreslås knyttet til en rekke underområder innenfor ulike livsfaser. 
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Figur 4 Utsnitt av Fauske kommunes folkehelseprofil. Denne kan sees i sin helhet på kommunens hjemmeside. 
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Prioriterte folkehelseområder i planperioden (2020 -2024) 
Oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal identifisere de viktigste 

folkehelseutfordringene i kommunen, herunder samfunnsmedisinske vurderinger av konsekvenser og 

årsaksforhold. Dette innebærer at kommunen skal vurdere hvilke utfordringer som skal prioriteres 

kommende planperiode. Kommunen skal iverksette nødvendige og tverrsektorielle tiltak for å møte 

folkehelseutfordringene.  

Fauske kommune har i dette dokumentet belyst ulike utfordringer knyttet til folkehelse. For å sikre 

ønsket utvikling foreslås to prioriteringsområder tatt med inn i kommunens planarbeid.  

 

Prioriteringsområde 1:  
UTJEVNING AV SOSIAL ULIKHET I HELSE 
Vi oppfatter gjerne Norge som et samfunn med en forholdsvis beskjeden grad av sosial ulikhet. Likevel 

er det også hos oss klare sammenhenger mellom sosial status og somatisk helse/psykisk helse.  

Med sosial ulikhet i helse menes helseforskjeller som varierer systematisk med sosial posisjon i 

samfunnet. Den sosiale posisjonen måler vi med yrkesklasse, inntektsnivå eller utdanningslengde. Vi 

finner sosial ulikhet i nesten alle faktorer som påvirker helse og nesten alle sykdommer og 

dødsårsaker. 

Befolkningens helse følger en gradient. Det vil si at mennesker med høy utdanning og gode jobber i 

gjennomsnitt har bedre helse. Forskning fra tvillingundersøkelsen til Folkehelseinstituttet viser blant 

annet at angstlidelser er seks ganger vanligere blant folk med bare grunnskole enn blant de med 

høyest utdannelse. En mengde forskning i utlandet og Norge viser liknende sosiale gradienter for blant 

annet depresjon og alvorlige psykiske lidelser. 

Sosial ulikhet i helse er problematisk for samfunnsutviklingen på flere måter:  

 Det er et folkehelseproblem, fordi befolkningens totale helsepotensial ikke utnyttes fullt ut.  

 Det er et rettferdighetsproblem, fordi mennesker i lavere sosiale lag frarøves livssjanser. Helse 

har en verdi i seg selv, men det er også en betingelse for å leve det livet en selv verdsetter. Vi 

kan snakke om en dobbel urettferdighet, ved at mennesker med lavere sosial bakgrunn både 

har dårligere levekår og opplever mer sykdom og oftere tidligere død.  

 Det er et levekårsproblem, fordi sviktende helse er en viktig faktor ved sosial eksklusjon i 

Norge. 

 Det er et samfunnsøkonomisk problem, fordi det reduserer sysselsetting og verdiskaping og 

øker offentlige utgifter, og svekker dermed den norske velferdsstatens økonomiske bærekraft.  

 Det er et velferds- og livskvalitetsproblem, fordi personer med helseproblemer og lav 

sosioøkonomisk status har langt dårligere forutsetninger for trivsel, generell tilfredshet og 

livskvalitet. 

 

Prioriteringsområde 2 vil ha innvirkning på dette prioriteringsområdet.  
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Prioriteringsområde 2:  
FOLKEHELSEARBEID I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV 
Folkehelsearbeid handler ofte om å løse samfunnsfloker. Samfunnsfloker kjennetegnes ved at de ikke 

kan løses med enkeltstående innsats på ett samfunnsområde eller fagfelt. Her må ulike fagfelt og 

grupper gå sammen for å finne årsakssammenhenger og gode løsninger. Folkehelsearbeid i et 

livsløpsperspektiv vil bidra til at vi har fokus på tverrfaglighet og på helse i alt vi gjør.  

I folkehelsearbeid og kartlegging av forhold i befolkningen bruker man ofte inndelinger basert på 

sosiale eller økonomiske forhold. Ser vi folkehelsearbeidet i et livsløpsperspektiv, med hovedvekt på 

ulike livsfaser, kan vi i større grad unngå å måtte sette inn særskilte tiltak rettet mot spesielle grupper. 

God innsats innenfor dette prioriteringsområdet vil på sikt føre til gevinst innenfor prioriteringsområde 

1 (Utjevning av sosiale ulikheter i helse). 

 

 

Figur 5 Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv 

 

 

 

Livsfase 1 Tidlig barndom 

Allerede i mors mage legges mye av grunnlaget for resten av et menneskes liv. I denne livsfasen, fra 

tidlig i svangerskapet og opp til 3-årsalderen er det viktig med målrettede og gjennomtenkte tiltak for å 

gi barnet en god oppvekst. Dette vil kunne gi bedre livskvalitet og livsmestring hos den enkelte, og 

samtidig bidra til gode og helsefremmende lokalsamfunn. Tiltak som settes inn tidlig, vil kunne ha 

effekt for hele livsløpet.  

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

 Tidlig innsats 

 Familiens helhetlige situasjon og ressurser  

 Barnehagene som folkehelsearena 
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Livsfase 2: Fra barn til ung voksen 

Arbeidet med å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående skole starter lenge før 

ungdomsalderen. Allerede mens barnet er i barnehagealder legges det første grunnlaget. Hjemmet, 

barnehagen, skolen og organisasjonslivet er viktige arenaer for å gi barn og unge kunnskap og 

ferdigheter til å mestre livet. Tidlig innsats er et nøkkelord. Vi ser her at arbeidet med livsfase 1 henger 

nøye sammen med resultater i arbeidet med livsfase 2. Det er viktig å fange opp og gjøre noe med de 

problemene barn og unge opplever både i og utenfor barnehage og skole. Slik kan man hjelpe dem 

som trenger det aller mest. Det handler om å bryte negative sirkler og erstatte dem med gode 

fremtidsløp. 

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

 Skolene som folkehelsearena 

 Utdanningsløp og overgang til arbeid 

 Helsevaner 

 Livsmestring 

 Fauske kommune som bosted 

 

 

Livsfase 3: Aktiv aldring – Et aldersvennlig samfunn  
De nærmeste tiårene vil endre den demografiske sammensetning av Fauske betydelig. Det blir flere 

eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen og det blir flere av de eldste eldre.  

Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets institusjoner, 

sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder. Samtidig ser 

vi at nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Det 

kan bli av avgjørende betydning at de tar i bruk sine ressurser for å møte alderdommens utfordringer 

og muligheter. 

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god 

hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin 

kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye 

og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene. Dette fokuset ønsker vi også i Fauske. 

Mål og strategier foreslås knyttet til:  

 Bo- og nærmiljø 

o Boliger og bofellesskap vi kan bli gamle i  

o Gode transportordninger (kollektivtransport) 

o Inkluderende og likeverdige samfunn  

 Opprettholdelse av livsmestring og helse under aldring 

 Eldre som aktive deltakere i samfunnet (Samfunnsressurs og «Reservestyrke») 
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1. Befolkning 
Kjennetegn ved befolkningen er viktig informasjon både i seg selv, men også for vurderingen av 

helseinformasjon. I et folkehelseperspektiv er spesielt forventet levealder, dødelighet, 

alderssammensetningen og landbakgrunn for innvandrere relevant, fordi dette er forhold med 

betydning for helsetilstanden. 

Befolkningens sammensetning og utvikling danner grunnlaget for planlegging av kommunens 

langsiktige behov.  

 

1.1 Folketall og befolkningssammensetning 
Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte folketall 

etter kjønn og alder, antall fødte og døde, flyttemønster, andelen personer med innvandrerbakgrunn, 

framtidig befolkningsutvikling etc. Denne typen informasjon er viktig i vurderingen av annen type 

informasjon på folkehelsefeltet, men kan også være en del av utfordringsbildet i seg selv. Vi kan ikke 

forutsi den framtidige utviklingen nøyaktig for komponentene fruktbarhet, dødelighet og flyttinger. 

I Fauske kommune var det ved utgangen av 2019 registrert 9739 innbyggere (SSB). 

 

1.1.1 Alderssammensetting 
Alderssammensetningen er viktig både for si noe om framtidige bærekraftige lokalsamfunn (der ung 

befolkning kan gi befolknings- og sysselsettingsvekst), og hvordan behovene for offentlige tjenester 

endres som en følge av dette. Alderssammensetningen vil også påvirke befolkningens generelle 

helsetilstand og frekvensen av aldersspesifikke sykdommer/lidelser. 

 

 

Figur 6 Befolkningsdiagram for Fauske, 2018. Kilde: SSB 
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1.2 Folketilvekst 
Ved inngangen til 2019 var det 9720 innbyggere i Fauske kommune. I løpet av det siste tiåret har 

folketallet økt med 295 innbyggere, noe som er en vekst på 1,8 prosent. Folketallet i Nordland har på 

samme tid økt med 3,5 prosent, og Fauske kommune har dermed en noe lavere vekst enn fylket for 

øvrig. 

 

Figur 7 Befolkningsutviklingen i Fauske. Kilde: SSB 

1.2.1 Levealder og dødsfall 
Forventet levealder ved fødselen er en indikator som kan gjenspeile befolkningens helsetilstand, og er 

en teoretisk beregning som sier noe om hvor lenge vi forventer at barna som ble født et konkret år, vil 

leve.  

Sosiale helseforskjeller og andre risikofaktorer som alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet er 

viktige forklaringsvariabler når det gjelder ulikheter i forventet levealder ved fødsel. Endringer i 

forventet levealder kan indirekte si noe om befolkningens helse og levekår, om kvaliteten i 

helsetjenesten, medisinsk utvikling samt endringer i befolkningens levevaner og livskvalitet. At vi lever 

lenger er en positiv utvikling, men representerer også på sikt store utfordringer med tanke på 

pensjoner og helse- og omsorgstjenester. I løpet av de siste 25 årene har levealderen i Norge økt med 

vel 6 år for menn og nesten 4 år for kvinner.  

Figuren under viser at kvinner i Fauske som er født i 2018 kan forvente å leve til de er 83,3 år, noe som 

er 1,2 år kortere enn for landsgjennomsnittet.  For mennene i Fauske er tilsvarende alder 79 år, og er 2 

år kortere enn landsgjennomsnittet.  

 

Figur 8 Forventet gjenstående levetid for kvinner og menn født i 2018, Fauske og Norge. Kilde: SSB 
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1.2.2 Fødselsoverskudd/-underskudd 
I 2018 ble det født 90 barn i Fauske kommune, og samme år døde 107 personer. I 2019 ble det født 84 

barn, altså en ytterligere nedgang fra året før. Det døde 97 personer samme år. 

Kommunen har altså et fødselsunderskudd på henholdsvis 17 og 13 personer de siste par årene. Antall 

fødte pr år har gått nedover i både Nordland og landet som helhet. 

 

1.2.3 Innenlandsk flytting (Nettoinnflytting) 
Innenlandsk innflytting måles ved antallet personer som har flyttet til kommunen minus antall 

personer som har flyttet ut av kommunen. Enten man flytter til eller fra en annen kommune, eller 

annet land så regnes det med. I 2018 var nettoflytting til Fauske to personer i pluss. 

 

1.2.4 Innvandring 
Det har vært en gradvis økning i andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Fauske 

kommune i de siste årene. 736 personer totalt.  

 

 

Figur 9 De ti nasjonalitetene som har flest innvandrere bosatt i Fauske i år 2010 og 2019. Kilde: SSB 

 

Fordi innvandrere i Norge er en så uensartet gruppe, er det ikke enkle svar på folkehelsestrategier. Det 

er store forskjeller mellom innvandrergruppene og innad i de ulike gruppene. Et stort flertall 

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge snakker norsk, deltar i arbeidslivet og er 

økonomisk selvstendige. Det samme gjelder for innvandrere i Fauske. 

Innvandrere utgjør en ressurs, samtidig som noen har utfordringer. Innvandrere som står utenfor 

arbeid og utdanning er overrepresentert. Nasjonalt sett ser vi at innvandrerbefolkningen 

gjennomsnittlig skårer lavere enn befolkningen forøvrig på levekårsindikatorer som sysselsetting, 

inntekt og helse. Innvandrere, særlig noen grupper, er overrepresentert i husholdninger med 

vedvarende lavinntekt, noe som særlig rammer barn.  
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1.2.5 Eldre 
På landsbasis viser befolkningsframskrivingene at mot 2040 vil det være flere over 65 år enn 20 år og 

yngre. Dette vil blant annet føre til større behov for helse- og omsorgstjenester ettersom behovet øker 

med alderen. I 2017 brukte 50 prosent av personer mellom 80-89 år en eller flere omsorgstjenester, og 

for de på 90 år og eldre var tallet 90 prosent. I et folkehelseperspektiv er det dog positivt at 50 prosent 

av de mellom 80-89 klarer seg uten slike tjenester.  

For Fauske kommune ser vi ut fra figuren under at gruppen fra 80 år og over er forventet mer enn 

doblet fram mot 2040, fra 488 til 1043 personer. Et samfunnsmessig trekk er at prosentandelen eldre 

er større i små kommuner på rundt 2000 innbyggere enn i store kommuner. Dermed er også 

etterspørselen etter omsorgstjenester relativt sett også større i små kommuner. Man har naturligvis 

ikke kunnskap om hvordan helsen til dagens 50-60 åringer blir om to tiår, men en sannsynlig pekepinn 

er at dagens tjenestebruk vil være likt fremtidig tjenestebruk.  

 

 

Figur 10 Forventet andel eldre i Fauske ved hovedalternativet -MMMM. Kilde: SSB 
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1.3 Befolkningsframskrivinger – prognose 2020 – 2040 
Befolkningsframskrivinger for Nordland anslår at folketallet i Nordland vil øke jevnt til 259184 i 2040. 

Andelen av befolkningen i aldersgruppen 80 år+ vil øke betydelig, mens andelen 45-66 år vil gå 

betydelig ned. Det vil også være en reduksjon i andelen 15-24 og 25-44 år. 

I prognosene for befolkningsutviklingen i Fauske kommune frem til 2040 er SSBs hovedalternativ lagt til 

grunn, den såkalte «Middels-modellen -MMMM». På sikt er innbyggertallet forventet å være relativt 

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

I SSBs prognoser frem mot 2026 forventes det en svak nedgang i innbyggertallet totalt i Fauske 

kommune. Den trenden vi har sett de siste ti år der andelen 67 år eller eldre øker mest, fortsetter frem 

mot 2026. I løpet av 2015 ble for første gang befolkningsgruppen 67 år eller eldre større enn 

befolkningsgruppen 0-15 år. I den neste tiårsperioden forventes gruppen 67 år eller eldre å fortsette å 

vokse sammenlignet med alle de øvrige befolkningsgruppene i kommunen. Dette er illustrert i figuren 

nedenfor. 

 

Figur 11 Ulike scenarier for befolkningsframskrivinger i Fauske for perioden 2020 – 2040. Kilde: SSB 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Befolkningsutviklingen påvirkes av flere faktorer: Antallet som fødes, dør, som flytter fra og flytter til 

kommunen. Vel så viktig som å ha fokus på å stimulere til at nye personer flytter til kommunen, er å 

sørge for at de som bor her blir værende. Befolkningsvekst er en indikator på kommunens attraktivitet. 

En økt befolkning tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og 

rammetilskuddsinntekter. Videre utløser vekst investeringer og fornyelse, skaper grunnlag for ny 

nærings- og servicevirksomhet og trekker ny kompetanse til kommunen. 

Befolkningstilveksten i Fauske er i noe lavere vekst enn fylket for øvrig. Det fødes færre og færre barn, 

noe som virker inn på det totale antall innbyggere. Innvandring har vært positivt for folketilveksten, da 

den til en viss grad har kompensert for fødselsunderskudd og lav tilflytting.   

Arbeidsdeltakelse anses som nøkkelen til god integrering; det kan bidra til økt deltakelse i samfunnsliv 

for øvrig og forebygge sosial isolasjon og ensomhet. Dette gjelder norskfødte så godt som innvandrere. 

Når vi vet at innvandrere er underrepresentert i organisasjonslivet, blir skole og arbeidsplass viktige 

arenaer for kontakt og involvering.  

For at Fauske skal holde en stabil vekst, må innbyggerne våre oppleve å ha håp om ei trygg fremtid i 

kommunen. Dette fordrer at det finnes tilstrekkelig med arbeid i kommunen, og gode 

pendlermuligheter til og fra kommunen. Videre fordrer det at vi har gode bomiljø for folk i ulike 

livsfaser.  

At vi blir flere eldre er i utgangspunktet svært bra. Det kan sees på som et resultat av et samfunn som 

har evnet å ivareta befolkningens helse og levekår på en god måte. Aldringen av befolkningen er et 

viktig premiss for forventningen om økte utgifter i helse- og omsorgssektoren. Ved økt levealder øker 

også sannsynligheten for helseutfordringer som inntreffer ved høy alder.  

Med en aldrende befolkning vil det i et samfunnsøkonomisk perspektiv bli enda viktigere å fremme 

helse og forebygge sykdom i den yrkesaktive delen av befolkningen, samt legge til rette for utsatt 

pensjonsalder og god helse blant eldre. Innbyggerne må i enda større grad enn før planlegge sin egen 

alderdom. Det er derfor viktig å komme i dialog om dette før innbyggeren har blitt brukere av 

omsorgstjenester, for eksempel gjennom temamøter i pensjonistforeningen eller ved forebyggende 

hjemmebesøk. 
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 Lite vekst i antall innbyggere 
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 Innvandring har vært viktig for folketilveksten 
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2. Oppvekst og levekår 
Oppvekst og levekår omhandler økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold samt utdanningsforhold. 

Levekår kan defineres og forstås som den enkeltes tilgang til ulike ressurser. Levekår påvirker helse, og 

hvordan helsen fordeles i befolkninga. Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for 

den voksne befolkningen inngår sammen med bolig og boforhold derfor også som vesentlige 

bakenforliggende faktorer som har betydning for folkehelsa. I tillegg er oppvekstmiljø, 

velferdsordninger og tjenester som fanger opp risikoutsatte barn, unge og voksne, viktige lokale 

investeringer for å fremme en framtidig god folkehelse, og redusere sosial ulikhet i helse. 

 

2.1 Inntekt og ulikhet 
Når vi snakker om sosiale helseforskjeller tenker vi her først og fremst på forskjeller i helsetilstand 

etter økonomi, utdanning og yrke. Dette omtales også som sosioøkonomiske ulikheter i helse. Når man 

sammenlikner ulike grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse; jo lengre 

utdanning og høyere inntekt en gruppe har, jo høyere andel i den gruppen har god helse. Dette kalles 

sosiale helseforskjeller, eller sosial ulikhet i helse. Det er også slik at helsen blir gradvis bedre for hvert 

trinn på den sosioøkonomiske stigen. 

 

2.2 Lavinntekt og barnefattigdom 
Lavinntekt og fattigdom kan påvirke helse, utdanningsmuligheter, sosialt liv, bidra til utenforskap og 

svekke sosialt samhold. I land med høy levestandard slik som Norge, er det også andre ting enn mangel 

på mat og klær som definerer fattigdom. For barn er relasjoner til jevnaldrende særlig viktig for å ha 

det bra. Ved fattigdom mister man ofte muligheten til å delta sosialt der de fleste andre barn er. For 

eksempel har barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, ofte særskilte utfordringer 

både som unge og voksne, herunder større risiko for å utvikle helseplager. I tillegg har barn i familier 

med lavinntekt blant annet større sannsynlighet for å utvikle psykiske helseproblemer, lavere 

skoletrivsel, har færre venner og er mer utsatt for mobbing. I siste stortingsmelding om fordeling og 

sosial bærekraft, er det hovedprioritet i regjeringens velferdspolitikk å bekjempe fattigdom, særlig 

blant barnefamilier og sørge for at færre faller utenfor samfunns- og arbeidsliv.  

På grunn av inntektsulikheten mellom husholdninger, som også har vært økende de siste årene, vokser 

mange barn opp i lavinntektsfamilier. Andelen nasjonalt er økende, og henger blant annet sammen 

med at det er flere familier som har innvandret til Norge. Familier som har innvandret til Norge har 

mindre grad enn resten av befolkningen tilknytning til arbeidsmarkedet og har derfor lavere inntekt. 

Det er store variasjoner mellom innvandringsgruppene.  

Lavinntekt defineres her som personer i husholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal 

medianinntekt, beregnet etter EU-skala. EU-skala er en ekvivalensskala (likeverdighetsskala) som 

benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning. EU-

skalaen er mye brukt, og ifølge den skalaen må en husholdning på to voksne ha 1,5 ganger inntekten til 

en enslig for å ha samme økonomiske levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en 

husholdning på to voksne og to barn må ha en inntekt som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som 

en enslig for å ha det like bra økonomisk, ifølge EU-skalaen. SSB publiserer tall over andel personer i 

husholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal medianinntekt, og i 2018 var 

medianinntekten på kr 524.000. 
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Figur 12 Medianinntekt. Kilde: FHI 

 

Figuren under viser andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Fra å ligge betydelig 

dårligere an enn landsgjennomsnittet i 2013, har det vært en bedring i kommunen fra 2014, og Fauske 

plasserer seg i dag på snittet for resten av landet. De siste tallene fra 2017 viser at både Fauske og 

Norge har en andel på 9,2 prosent barn i husholdning med lavinntekt. Det er altså nødvendig å fortsatt 

ha et sterkt fokus på disse utfordringene i kommunen.  

 

Figur13 Andel personer i hushold under 60 % av medianinntekt, alle aldre og 0-17 år, Norge og Fauske. Kilde: SSB og Bufdir 
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Når det kommer til barn av eneforsørgere, så er andelen i Fauske kommune høyere enn både på 

fylkesnivå og landsnivå. 

 

Figur 14 Barn av eneforsørgere. Kilde: FHI 

Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det 

å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd. 

Inntektsnivået har betydning for tilgang til helsefremmende faktorer. Stor inntektsulikhet i en 

kommune kan være en pekepinn på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen.  
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2.3 Utdanning 
Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer 

som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og 

helseproblemer som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. 

Befolkningens formelle kompetansenivå kan måles ved å se på utdanningsnivået målt ved høyeste 

gjennomførte utdanning.  

Statistikken over andelen av befolkningen som har grunnskole som høyeste utdanning viser dette 

tydelig. 31,6 prosent av mennene og 30 prosent av kvinnene i Fauske har i dag bare grunnskole, og 

dette er noe under landsgjennomsnittet. Mens Fauske-kvinnenes utdanningsnivå har hatt en økning de 

siste ti årene, og gradvis nærmer seg snittet for landet, har endringen for mennene i samme periode 

vært liten. Her synes forskjellen å vedvare.   

 

 

Figur 15 Andel i befolkningen over 16 år med grunnskole som høyeste utdanning i Fauske og Norge, kvinner og menn. Kilde: 
SSB 

 

 

For andel med høyere utdanning i kommunen sammenlignet med resten av landet, er forskjellen enda 

større når en sammenligner med de ti siste årene. Figuren som følger viser universitets- og 

høyskoleutdannelse på lavere (bachelornivå) og høyere nivå (mastergrad og lenger). Det er i 

kommunen flere kvinner enn menn med lavere grad, noe som er typisk for landet som helhet. Når det 

gjelder lengre utdanning, er det både færre kvinner og menn i Fauske enn landsgjennomsnittet. For de 

som har fullført lengre utdanning er det imidlertid en litt høyere andel menn enn kvinner, selv om 

kjønnsforskjellene her er små. På sikt er tendensen at flere kvinner tar lengre utdanning enn menn, da 

andelen her har større vekst. Det gjelder både i kommunen og landet for øvrig. 
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Figur 16 Andel i befolkningen over 16 år med høy og lav universitets- og høgskoleutdanning i Fauske og Norge, kvinner og 
menn. Kilde: SSB 

 

 

2.3.1 Skoleferdigheter/læringsutbytte 
Grunnlaget for videre utdannings- og yrkesvalg legges i grunnskolen. Det er derfor viktig at elever 

gjennom grunnskoleløpet gis like muligheter til læring og kunnskapstilegnelse.  

En god skole og et godt utdanningsløp gir mulighet for flere til å gjennomføre høyere utdanning. Det er 

en klar sammenheng mellom utdanningsnivå, forventet levealder og helsetilstand i en befolkning. Alle 

skolene og barnehagene i Fauske er kategorisert som helsefremmende med vedvarende fokus på de 10 

kriteriene som ligger til grunn for klassifiseringen. 

Det finnes mange måter å måle elevenes skoleferdigheter på gjennom nasjonale prøver, 

eksamenskarakter og standpunktkarakterer. Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved 

avsluttet grunnskole, og kan være et godt mål på hvilke skoleferdigheter elevene har tilegnet seg etter 

10 års skolegang. Grunnskolepoeng sier noe om karakternivået, og indirekte noe om forutsetningene 

elevene har når de skal starte på videregående skole. 
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Figur 17 Grunnskolepoeng gutter og jenter i Fauske. Kilde: SSB 

 

I figuren over framgår det at jentene i Norge har vesentlig høyrere grunnskolepoeng i snitt enn 

guttene. For Fauske kommune viser tall fra 2018 samme tendens, der jentene også skårer noe over 

landsgjennomsnittet for jenter. De skårer betydelig høyere enn guttene i kommunen, i tillegg til at 

Fauskeguttene også skårer en del under nasjonalt nivå for sin gruppe. Man ser altså at det er store 

kjønnsforskjeller i landet og enda større forskjeller i kommunen, der tendensen er at forskjellene 

mellom kjønnene bare øker.  

Tall for nasjonale prøver som gjennomføres årlig for 5., 8. og 9. trinn viser at kommunen har for mange 

på laveste mestringsnivå på 5. trinn. I kommunen ser vi at elevene har god faglig utvikling fra 8. til 9. 

trinn, og 9. trinn ligger nærmest nasjonalt snitt. 

 

2.3.2 Frafall og gjennomføring i videregående skole 
Utdanningsnivået i Norge har økt i takt med behovet for formell kompetanse. Det er i dag svært 

begrensede jobbmuligheter for unge som skal inn i arbeidslivet med kun grunnskole som høyeste 

utdanning. Det er derfor viktig at alle unge som påbegynner en videregående opplæring fullfører 

denne. Alle har rett til videregående opplæring, men den er ikke obligatorisk. Elevmassen i 

videregående skole er jevnt fordelt mellom studieforberedende og yrkesfag.  

Den delen av læringsresultatet som skolen bidrar til kalles skolebidrag. Det er forskjellen mellom 

faktisk oppnådd resultat, og forventet resultat ut fra tidligere resultat og foreldrebakgrunn. 

Skolebidraget beregnes ut fra et nasjonalt gjennomsnitt som er 0, men er ikke et absolutt mål på 

skolens kvalitet og må derfor også sees i sammenheng med annen informasjon. Slik informasjon kan 

være påvirkninger fra venner og sykdom. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at skolebidraget for alle 

videregående skolene i Nordland var 0,4 for studieforberedende og 0,7 for yrkesfag, mens for Fauske 

kommune var tilsvarende tall henholdsvis 1,0 og -0,3.  
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For å måle utviklingen i videregående opplæring tas det utgangspunkt i fem-års intervaller for 

gjennomføring av utdanningen, og er eneste indikator som måler kompetanseoppnåelse. Som 

styringsindikator har resultatene imidlertid noe begrenset verdi ettersom det måles aktiviteter som 

ligger en del år tilbake i tid.   

 

Figur 18 Gjennomføring etter fem år for elevkull som startet mellom 2009 og 2013. Kilde: Udir 

Tallene over tar utgangspunkt i elever som både har bestått på normert tid og gjennomført innen fem 

år. Tendensen nasjonalt er at stadig flere gjennomfører, der siste målte kull har en gjennomføringsgrad 

på rundt 75 prosent.  I kommunen var den høyeste gjennomføringsgraden for kullet som begynte i 

2012 med 71 prosent, og er over sju prosentpoeng høyrere enn for kullet som startet to år tidligere. 

Det er også viktig å nevne at dersom en øker måleperioden fra fem til ti år er det enda flere som 

gjennomfører og består. 

Det er funnet en sterk sammenheng mellom dårlig selvrapportert helse, manglende videregående 

opplæring og risiko for å motta medisinske og ikke-medisinske stønader i tidlig voksenliv. Videre er det 

høyere risiko for å bli ufør blant de som ikke har utdanning over grunnskolenivå, samtidig som 

helseproblemer kan være årsaken til å ikke gjennomføre. I et folkehelseperspektiv er det særlig de som 

ikke oppnår kompetansebevis det er viktig å rette oppmerksomheten mot.   

 

2.4 Barnevern 
Det er viktig å tidlig identifisere barn som er utsatt for risikofaktorer og sette i verk tiltak. Dette for at 

barnet klarer seg bra senere i livet. Kjente risikofaktorer kan blant annet være foreldres psykiske 

sykdom eller rusmiddelmisbruk, vold i hjemmet, foreldre som er langtidsledige/trygdemottakere, 

fattigdom i familien, med mer. En indikasjon på tidlig identifisering kan være at helsestasjon, 

barnehage, skole eller NAV melder fra om sin bekymring. 

Når det kommer til antall meldinger til barneverntjenesten så ser vi nå en reduksjon i Fauske. Fra å ha 

vært oppe i nesten 200 meldinger pr år ligger vi nå nærmere 150 tilmeldinger. Dette kan tolkes på flere 

vis.  

Barneverntjenesten i kommunen melder om bekymring når det kommer til en økende tendens knyttet 

til gutter 16+ som strever med sammensatte utfordringer.  Kompleksiteten beskrives ofte å være 

knyttet til psykisk helse. Videre beskrives det som vanskelig å gi denne målgruppen tilstrekkelig hjelp. 

Tilgang til bolig og bo-trening nevnes som nødvendig for å kunne yte rett hjelp og støtte i et langsiktig 

perspektiv. Det oppleves å være begrensede muligheter for denne type hjelp pr i dag.   
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2.5 Deltakelse i arbeidslivet 
Deltakelse i arbeidslivet er med på fremme helse og utjevne sosiale forskjeller. Arbeid er også en 

forutsetning for velferd, og for utsatte grupper er det et svært viktig bidrag til å hindre fattigdom og 

øke inkludering.  Deltagelse i arbeidslivet omhandler andel av befolkningen mellom 15-74 år som er i 

en jobb eller et virke. I Fauske er sysselsettingsgraden for både for kvinner og menn i 2018 under 

landsgjennomsnittet, der det både i kommunen og nasjonalt også har vært en svak nedgang de siste ti 

år. Tendensen de siste årene er at dette er i ferd med å utjevne seg eller snu.  

 

 

Figur 19 Sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske. Kilde: SSB 

  

Figur 20 Sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske. Kilde: SSB 

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kvinner Fauske Menn Fauske Kvinner Norge Menn Norge



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 36 

2.5.1 Arbeidsledighet 
Arbeidsledigheten for kvinner i Fauske har i flere år vært lavere enn gjennomsnittet for resten av 

landet. Også for mennene har de siste årene vært lavere, med unntak av 2018 der ledigheten var 

omtrent på snittet. Sett under ett tyder tendensen på at det har vært en liten økning i ledigheten for 

begge kjønn de to siste årene.  

 

Figur 21 Andel arbeidsledige (prosentvis), kvinner og menn, Norge og Fauske. Kilde: SSB 

 

2.5.2 Uføregrad 
Fauske har en høy andel uføre, men kommunen ligger ikke helt i toppsjiktet på landsbasis.  Det har 

vært en gradvis økning fra bunnoteringen i 2011 på 11, 2 prosent og til dagens tall på over 14 prosent.   

 
Figur 22 Andel uføre i alderen 18 - 66 år, Norge og Fauske. Kilde: SSB 
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Figur 23 Andel uføre i Fauske kommune etter alder. Kilde: SSB 

Går en nærmere innpå tallene for uføregrad, ser en at det er noe økende andel uføre i Fauske mellom 25-44 år. 

Tendensen nasjonalt er at andel uføre har vært relativt uendret over samme periode, utenom for eldre uføre som 

både i Fauske og hele landet for øvrig har en nedgang.  
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2.6 Boliger 
En trygg og stabil bosituasjon øker folks trivsel. Fravær av støy og forurensning, og tilgang til 

rekreasjonsområder har positive helseeffekter. Det samme gjelder godt inneklima og tilstrekkelig med 

plass. Det er flere forhold ved boligens fysiske utforming og beskaffenhet som kan påvirke helsen vår, 

så vel som sosiale og demografiske forhold ved det å bo. Om du eier eller leier bolig, opplever stadige 

utskiftninger i nabolaget, sammensetningen og grad av kontakt med naboer - dette vil påvirke trivsel, 

trygghet og den generelle helsen.  Boligbehovet endres gjennom livsløpet, der unge enslige har andre 

behov enn barnefamilier, eller eldre. Valg av boligstandard kan også være et uttrykk for 

enkeltindividets preferanser.  

 

 

Figur 24 Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel. Kilde: SSB 
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2.6.1 Prisutvikling 
Boligprisene har økt i Norge. Dette betyr de med liten egenkapital, kan møte utfordringer når de skal 

etablere seg på boligmarkedet. Prisnivået på boliger i Fauske har hatt en prisendring på +1,2 % det 

siste året. I april 2020 lå kvadratmeterprisen på boliger på 42 388,-.  

 

I et folkehelseperspektiv er det viktig å være oppmerksom på sammenfall mellom prisøkning og 

geografiske områder. Dette kan føre til en oppdeling av markedet etter boligtyper og pris, og på sikt 

bidra til boligsegregering, altså en geografisk inndeling i områder etter sosiale grupper. Mangfold av 

grupper etter sosioøkonomisk status, etnisitet og demografiske kjennetegn i bo og nærmiljø, er positivt 

for en rekke forhold som har helsefremmende betydning, og motvirker gjerne sosial ulikhet i helse.   

 

 

 

 
Figur 25 Oversikt over prisutviklingen – kvadratmeterpris i Nordland (Bodø m/Fauske kommune) 2010-2020. Kilde: 
https://www.krogsveen.no/prisstatistikk?zipCode=8200 

 
 
 
 

 
Figur 26 Oversikt over prisutviklingen – kvadratmeterpris i Nordland (Bodø m/Fauske kommune) sammenlignet med det 
nasjonale gjennomsnittprisen – i et tiårs intervall. Kilde: https://www.krogsveen.no/prisstatistikk?zipCode=8200 
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2.6.2 Boligvekst: Tomte- og boligtilgang   
Fauske kommune ved Plan og utvikling gjorde en telling av tilgjengelig boligareal i oktober 2019. 

Resultatet viser at det er til sammen 646 dekar ubebygde boligtomter, med krav om reguleringsplan. 

445 dekar av disse inngår i allerede utarbeidede reguleringsplaner.  

 

Tettsted Valnesfjord Sulitjelma Fauske 

Antall dekar ubebygd boligareal i kommuneplan (med 
krav om reguleringsplan) 

120 260 266 

Antall boligtomter ubebygd i reguleringsplan 167 0 278 

Antall reguleringsplaner med ubebygd boligareal 9 0 17 

Antall sentrumsnære dekar til boligformål (maks 2 km) 120 180 180 

Antall sentrumsnære regulerte boligtomter (maks 2 
km) 

153 0 277 

Antall sentrumsnære tomter kommunalt eid ca. 64 0 90 

Figur 28 Oversikt av boligareal som er tilgjengelig i oktober 2019. Kilde: Fauske kommune.* 

 

Til tross for mange (uregulerte og regulerte) boligtomter, får kommunen likevel tilbakemelding fra 

innbyggerne på at det finnes få ledige boligtomter som er aktuelle for utbygging av enkeltpersoner.  

 

*Tabellen viser ikke følgende: 

Det er muligheter for rask utbygging i ferdigregulerte områder. Dette krever at kommunen selv må 

kjøpe areal for å bygge – eller at dette reklameres for til utbyggere. Det er noen få større områder som 

kommunen eier med ledige tomter. Dette gjelder Løkåsåsen i Valnesfjord, og Sjåheia i Fauske.  

Det kan se ut som om det er mange sentrumsnære kommunalt eide tomter i Fauske, men 88 av disse 

ligger i reguleringsplanen til Sjåheia (som forutsettes vedtatt i 2020). Det er kun 2 tomter i nærheten av 

Fauske sentrum. (Her er sentrum avgrenset gjennom planavgrensningen til kommunedelplan for 

sentrum).  

Områder som er regulert til «Spredt boligareal» er ikke tatt med i denne oversikten. Det er vanskelig å 

si hvor mye som kan bygges her pga. forbehold i kommuneplanen som gjør at det ikke kan bygge 

overalt innenfor disse arealene. Det må vurderes nærmere hvor mye som er igjen av disse områder 

etter at f. eks landbruksareal, naturvernområder eller områder med behov for utredning naturfare er 

tatt ut. 

Mange boligtomter har ingen begrensninger i bestemmelser. Det er mulig å bygge mange leiligheter, 

men mye er avhengig av hva utbyggere/grunneiere ønsker å bygge og hva som inngår i formålet 

(småhusbebyggelse eller boligblokk). Dette styres av markedet. 
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I sentrum er mye av arealet avsatt til sentrumsformål. Her er det mulig med kombinerte byggeformål, 

men som regel forretning. Grunneiere kan velge å inkludere boligbebyggelse, og det ansees ofte å være 

en god investering. Boligareal som går inn i sentrumsformål er ikke er tatt med i utredningen, fordi det 

er krav om reguleringsplan – og antall boenheter som kan bygges er avhengig av hva som reguleres 

her. Havnegården er nettopp vedtatt og gir mulighet for bygging av 22 nye leiligheter i tillegg til de 5 

eksisterende som er bebodd i dag. Disse eies ikke av kommunen. 

I Sulitjelma er det stort sett Statskog som eier områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

boligformål. Kommunen må regulere og kjøpe areal dersom det er behov for kommunale boliger der. 

Kommunen eier ingen sentrumsnære områder med boligformål i kommuneplanens arealdel. Det er 

store områder med ulike grunneiere og mange eiendommer. Disse områder må reguleres før det kan 

etableres boliger her. Det kan eventuelt gjøres en undersøkelse på hva kommunen har behov for og hva 

som prioriteres ved eventuell kjøp av boligareal. En del av eiendommene er med ukjent eier, og dette 

bør sees nærmere på.  

Det er mulig å lage et kart med oversikt av ubebygde tomter for å synliggjøre hva som er mulig ift 

boligbebyggelse. Det er imidlertid begrenset hvor lenge denne er brukbar, da tomter selges 

kontinuerlig. Dersom dette skal gjøres, må den oppdateres kontinuerlig for å være brukbar.  

 

 

2.6.3 Boligtyper og boligbehov  
Enebolig er den boligtypen som det fortsatt er flest av. Likevel viser statistikk fra SSB viser at det har 

vært en reduksjon i bygging av antall eneboliger de siste ti årene, mens etablering av boligblokk har 

økt. Dette må sees i sammenheng med nasjonale og regionale føringer som føres når det gjelder 

fortetting.  

Enebolig  3283 

Tomannsbolig   463  

Rekkehus, kjedehus og andre småhus  765  

Boligblokk  322  

Bygning for bofellesskap   58  

Andre bygningstyper   102  

 

Figur 29 Boliger etter region, bygningstype, statistikkvariabel og år - Bebodde og ubebodde boliger i Fauske i år 2020 (per 
30.04.20)  Tabell 06265 fra SSB 
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Figuren under viser en oversikt over gjennomsnittsstørrelsen på boligene i kommunen for en tiårs-

periode.  

 

 

Figur 30 Boliger etter bruksareal og år i fauske kommune de siste 10 årene. Kilde: SSB 2019 

 

 

 

For å vurdere boligbehov og boligtyper, er det nødvendig å se på trendene på boligmarkedet 

sammenlignet med befolkningsprognoser. SSBs befolkningsframskrivinger predikerer at kommunen vil 

holde et stabilt folketall de neste tiårene. I fremtiden kan vi kan se en stor økning av aldersgruppen 75 

år og eldre, samtidig som vi ser at vi vil oppleve en stor nedgang av innbyggere under 67 år.  

 
 

 2020 2030 2040 

0-15 år 1591 1560 1584 

16-18 år 339 307 323 

19-34 år 1918 1719 1554 

35-66 år 4044 3928 3730 

67-74 år 960 974 1023 

75 år og eldre 948 1359 1570 

Totalt  9800 9847 9784 

Figur 31 Forventet befolkningssammensetning- og endring fram til 2040 i ti-års intervaller, Kilde: SSBs statistikkbank. 
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Det er en klar sammenheng mellom aldersgrupper, og hvilke boligtyper som foretrekkes. Eldre 

mennesker har et økt ønske om mer aktivitet. Dagens (og framtidens pensjonister), er ofte en 

kjøpesterk gruppe som ønsker en «lettere» bolig, med enkel adgang til daglige gjøremål som handel, 

service, kafebesøk, kulturbesøk m.m. Nærhet til tilbud, og sosiale møteplasser er viktige ting for å 

bekjempe den store folkehelseutfordringen ensomhet. 

Hvilke boligtyper som bygges i dag, bør forsøke å svare til dagens (framtidens boligbehov). Dersom vi 

ser på befolkningsprognosene både lokalt og nasjonalt, så vet vi at andelen eldre er stor i framtiden. 

Leiligheter av standarden livsløpsstandard, eller som er klargjort for velferdsteknologi er noen mulige 

løsninger på fremtidens utfordringer. En aldrende befolkning vil etter hvert også få et økende omsorgs- 

og pleiebehov, og ved å gjøre boligene klare for hjelpemidler m.m., kan vi bespare oss for helse- og 

velferdsutgifter ved en senere anledning. 

 

 

2.6.4 Kommunale bygninger og eiendommer 
Fauske kommune gjennomfører utbyggingsprosjekter, foretar løpende drift og vedlikehold av 

kommunens samlende bygningsmasse. I tillegg kommer kommunale utleieboliger i form av selveide, 

borettslagsleiligheter og innleide boenheter. For innleide boliger er det stor variasjon på leieperiode, 

kvadratmeterpris og avtalegrunnlag. Fauske kommune har innført kostnadsdekkende husleie, noe som 

gjør at det skal være mulig å holde en god kvaliteten på boenhetene. 

 

2.6.4.1 Kommunale boliger 

Fauske kommune har rundt 200 utleieboliger som tildeles ut fra søknad og vurdering. Disse boligene 

tildeles til personer som har behov for hjelp til å skaffe seg et trygt sted å bo. Kontrakter på boligene 

gis for 3 år. Det er mulig å søke om forlengelse av kontrakt for kommunal bolig, og det vil da bli gjort en 

ny vurdering av husstandens boligbehov. I 2019 var det 53 husstander som søkte om kommunal bolig, 

av dette var det 44 «nye» søknader (husstander som ikke allerede bodde i kommunal bolig). Det ble 

gitt 18 avslag på søknad om kommunal bolig, samtlige av disse avslagene ble gitt til husstander med 

«nye» søknader.  
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2.6.5 Boligsosialt arbeid  
Kommunen er med i det prosjektet «Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging». Dette er et 

samarbeidsprosjekt med Husbanken, Fylkesmannen i Nordland og fire andre Nordlandskommuner; 

Fauske, Vefsn, Sortland og Vågan. Prosjektet hadde opprinnelig en varighet fra 2017-2020, men det er 

på rådmannsnivå besluttet å utvide prosjektperioden med ett år – ut 2021.  

I løpet av prosjektet har kommunene forsøkt å finne gode måter på å integrere et boligsosialt 

perspektiv inn i all kommunal planlegging, og skape gode og tverrsektorielle samarbeidsarenaer.  

 

Målsetningene for arbeidet er som følger: 

1) Jobbe fram egnet kunnskapsgrunnlag på boligområdet og det boligsosiale feltet. 

2) Jobbe for at boligsosiale hensyn integreres i kommunens planverk. 

3) Gjennom en helhetlig tilnærming, iverksette tiltak i tråd med målsetningen i den nasjonale 

strategien «Bolig for velferd». 

4) Utarbeiding av en helhetlig boligplan for kommunen, på bakgrunn av prosjektet og dets 

resultater. 

 

Pr nå vurderer prosjektleder i samråd med Husbanken utarbeidet kunnskapsgrunnlaget til ikke å være 

komplett. Dette er noe som ferdigstilles i løpet av sommeren/tidlig høst 2020. På bakgrunn av dette 

foreligger det ikke nok datagrunnlag for å gi en helhetlig vurdering av de boligsosiale utfordringene i 

kommunen. Hittil har det vært uttrykt behov om flere bemannede boliger og behov for bedre 

samarbeid på tvers av fag og sektorer. Gjennom prosjektet skal det utarbeides temaplan «Boligpolitisk 

plan/boligplan» som vil gjennomgå utfordringsbildet, og lage handlingsplaner for framtiden.  

Prosjektleder vurderer at tekst fra det forrige oversiktdokumentet fra 2017 fortsatt er gjeldende;  

 

«Resultat av kartlegging med boligsosial arbeid, 2015/16 viser at behovet for flere tilrettelagte 

boliger er tydelig, slik det er nå bor det mange personer i boliger som ikke er egnet ut fra deres 

funksjonsnivå. Arbeidet med planen viser også at det er hensiktsmessig å se på mulighetene 

for en felles samhandlingsplattform for boligsosialt arbeid i kommunen slik at medarbeidere i 

ulike enheter med sammenfallende oppgaver vet om hverandre.» 
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2.6.6 Økonomiske virkemidler 
Husbankens virkemidler er både generelle og selektive for å være tilpasset samfunnets og 

husholdningenes behov. De selektive virkemidlene er særlig rettet mot vanskeligstilte på 

boligmarkedet slik at disse kan klare å etablere seg på boligmarkedet. De generelle virkemidlene er 

rettet mot kommuner og utbyggere for å kunne bidra til at mange kan nå de samme målene som ved 

de selektive virkemidlene – nemlig at alle skal bo trygt og godt i egen bolig.  

 

Bostøtte 
Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftsbelastningen for økonomisk vanskeligstilte husholdninger.  

Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Bostøtte er en 

rettighetsbasert ytelse. Det kan være husstander som ikke har fått informasjon om denne ytelsen som 

kan ha krav på denne ytelsen.  

I 2019 søkte 223 husstander om bostøtte. Av disse fikk 182 utbetalt 2,9 millioner kroner, med en 

gjennomsnittlig bostøtte på 2063 kroner. Avslagsprosenten for bostøtte for 2019 lå på 46,9%. De 139 

som mottok avslag på sin søknad, ble begrunnet med for høy inntekt i forhold til boutgifter for å 

kvalifiseres til støtteordningen (kilde: Husbankens statistikkbank).  

 

Startlån 

Startlån skal bidra til at husstander med langvarige problemer med boligfinansiering skal få mulighet til 

å etablere seg og bli boende i eid bolig. Barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende 

situasjon og som mangler egnet bolig prioriteres.  

Kriterier for å kunne få startlån: 

 Det må være langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og dette må ha vart over lengre 

tid.  

 Søkeren må ha benyttet muligheten for sparing innenfor de mulighetene som har vært når alle 

nødvendige utgifter til livsopphold er dekket. 

 For å få lån må du kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nok igjen til andre nødvendige 

utgifter.  

Er det barn i husstanden, eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, skal kommunen også ta 

hensyn til dette i vurderingen. Det er også mulig å bruke startlån til refinansiering – dersom dette er 

nødvendig for å beholde boligen. 

 

Det ble i 2019 utbetalt kr. 27 291 834,- i startlån i Fauske kommune.  

 

Tilskudd  

Fra 2020 er det ei kommunal oppgave å gi tilskudd da endringer i regelverket har ført til at kommunene 

ikke lenger får øremerkede tilskuddsmidler overført fra Husbanken. Fauske kommune har egne midler 

til dette.   

Tilskudd til etablering:  

I noen tilfeller kan det i forbindelse med etablering med startlån også tilbys tilskudd.  
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Tilskudd til etablering kan gis til: 

 Personer med lav inntekt, og som ikke klarer å betjene tilstrekkelig stort startlån. 

 Personer som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg og der tilskudd til 

refinansiering bidrar til at de kan beholde boligen 

 Personer som har behov for tilpasning av boligen på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

Tilskudd til etablering kan bidra til at barnefamilier og andre vanskeligstilte med lav og/eller usikker 

inntekt kan kjøpe egen bolig.  Ordningen med tilskudd til etablering er behovsprøvd. 

Tilskudd til tilpasning: 

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig, nå eller i fremtiden, får 

gjort nødvendige tilpasninger slik at de fortsatt kan bo hjemme ved nedsatt funksjonsevne. 

Tilskuddet kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, 

slik at de fortsatt kan bo hjemme. Finansiering kan være en kombinasjon av startlån (utbedring) og 

tilskudd. Ordningen med tilskudd til tilpasning er behovsprøvd.  

 

 

2.7 Samferdsel og kommunikasjon  
Fauske er et trafikknutepunkt for offentlig kommunikasjon. E6 går gjennom sentrum og videre 

nordover, mens vestover fortsetter Riksvei 80 gjennom Valnesfjord til Bodø. Nordlandsbanens 

nordligste stasjon ligger på Fauske, med bussforbindelse videre nordover. Bussterminalen er med 86 

påstigende en av de mest brukte stoppestedene mellom Bodø flyplass og Fauske stasjon. 

Bussterminalen er i dag under utredning grunnet høye leiekostnader av areal. Vi har pr i dag ikke 

oversikt over hvor mange som daglig pendler til og fra Fauske. 

 

2.7.1 Pendling 
Statistikken viser at det er flere som pendler ut av kommunen for å jobbe enn som pendler inn. I 2019 

var det 1537 personer som pendlet ut for å jobbe, mens det var 845 som reiste inn til jobb, og 

pendlingsbalansen var -692 personer. Tendensen de siste årene har vært en stadig økende andel av 

både inn- og utpendlere.  

 

2.7.2 Kollektivtransport  
Et brukertilpasset kollektivtilbud er et viktig bidrag til at folk kan bli boende i distriktene. Grupper av 

befolkningen som ikke har bil, og da særlig ungdom og eldre, kan nå offentlige kontorer, servicetilbud 

og fritidstilbud. Samtidig kan det være en viktig forutsetning for å ha et sosialt liv utenfor hjemmet, 

treffe kjente og bidra til bolyst og økt folkehelse. I følge Folkehelseprofil 2020 scorer kommunen 

særdeles lavt når det kommer til kollektivtransport; vi ligger signifikant dårligere an enn landet som 

helhet. Dette fremkommer av Ungdata-undersøkelser så vel som av tilbakemeldinger fra kommunens 

eldre. 

Ungdata-undersøkelsene som er gjennomført i 2013, 2016 og 2019 viser at kun 44 % av ungdommen 

på kommune- og fylkesnivå er fornøyd med kollektivtransport-tilbudet. Indikatoren er målt gjennom 

spørsmålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når 
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det gjelder kollektivtilbudet (buss, tog, trikk eller lignende)?» Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer «svært bra» eller «nokså bra». På landsbasis svart 61 % at de var fornøyde med 

kollektivtilbudet. 

For tog og buss er det ikke infrastrukturen men først og fremst rutetilbud og frekvens, reisetid, 

materiell, service, pris og informasjon/markedsføring som avgjør hvilken etterspørsel og 

trafikkutvikling en får. Ferdigstilling av togstasjonen i Valnesfjord har i stor grad bidratt til et bedre 

pendlertilbud. Tross dette fører dagens  buss- og togforbindelser mellom Fauske og Bodø fortsatt til en 

del utfordringer for lokalbefolkningen. Dette demonstreres med høy andel biltrafikk, og eksempelvis en 

sentrumsbuss som få kan benytte seg av grunnet ugunstige rutetider. Andre tilbakemeldinger 

omhandler høye kostnader, lite fleksibilitet og lange ventetider.  

 

 

Figur 32 Antall av- og påstigende for Fauske og Valnesfjord for årene 2012-2019. Tallene gjelder for alle togprodukter som 
betjener de to stasjonene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasjon 
År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 

Fauske 
  130 474 129 850 127 188 126 914 142 737 147 846 135 810 140 042 

Valnes-
fjord  14 839 21 171 24 064 27 061 28 089 32 917 32 755 34 236 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Dette kapittelet har tatt opp noen viktige indikatorer som både isolert og sett i sammenheng er svært 

viktige for utviklingen av Fauske som samfunn. Lav gjennomføringsgrad i videregående skole er en 

indikator som har store konsekvenser for enkeltpersoner, og er nært knyttet til negative utviklingstrekk 

senere i livet som å stå utenfor arbeidsmarkedet, uførhet, fattigdom og lav inntekt. Det har også 

konsekvenser for samfunnet som ikke får den formelle kompetansen som trengs i offentlig og privat 

sektor, og må bære kostnadene ved økt bruk av trygdeytelser. 

Tendensen til økt ulikhet mellom inntektsgrupper i Norge fortsetter, og gjelder også i Fauske. Andelen 

barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, har det vært en gradvis økning i Fauske kommune 

siden 2013. Det er altså nødvendig å fortsatt ha et sterkt fokus på disse utfordringene i kommunen. 

Fauske er en kommune i demografisk endring. Elevtallet i kommunen synker fortsatt, og ifølge 

fremskrevne tall vil elevtallet i år 2025 stabilisere seg rundt 970 elever i grunnskolen, alder 6 – 16 år. 

Nordland er et av de fylkene med høy gjennomsnittlig frafallsprosent når det kommer til videregående 

utdanning. Utdanningsnivå er en viktig bakenforliggende påvirkningsfaktor som bidrar til sosial ulikhet i 

helse. I Fauske er utdanningsnivået noe lavere enn det nasjonale gjennomsnittet. 

Det uttrykkes blant støttetjenestene en økende bekymring for en del ungdommer, da særlig gutter i 

videregående-alder. Tendensen viser et økende antall gutter som strever med sammensatte 

utfordringer, hvor det er behov for tverrfaglig og helhetlig innsats. Nøkkelord knyttet til gruppen er 

utdanning, sysselsetting, psykisk helse og bo-trening/bolig. 

Årsakene til økningen av uføregrad blant aldersgruppe 25-44 å kan antas å være sammensatte; 

arbeidsmarked, utdanningsnivå og grad av variasjon i næringslivet er sannsynligvis viktige årsaker, i 

tillegg til at omfang av trygdemottakere i nærmiljøet i seg selv kan spille inn. Også er inntektsnivå av 

betydning for folkehelse og livskvalitet.   

Når det gjelder kommunale boliger så vi vet at det er et behov for flere bemannede boliger, og for ulike 

bolig-kategorier. Det er en økende andel av unge voksne som mangler bo-evne, enten fordi de har falt 

utenfor arbeidslivet, skole eller andre kombinerende faktorer. Et område som man ser er sterkt 

voksende, er feltet rus- og psykiatri, hvor utfordringer beskrives mer og mer komplekse. 

Til tross for mange (uregulerte og regulerte) boligtomter, får kommunen likevel tilbakemelding fra 

innbyggerne på at det finnes få ledige boligtomter. Dette er det flere årsaker til, men en av de er at 

mange av disse tomtene er ikke byggeklare. Noen av tomtene er avhengige av etablering av 

infrastruktur for å kunne bebygges. Dette på grunn av rekkefølgekrav i reguleringsplan, eller for 

fremkommelighet eller andre hensyn. Noen av tilbakemeldingene som kommunen også mottar, er at 

de ledige tomtene er i for ustabilt/ulendt terreng, som gjør byggeprosjektene økonomisk urealistiske.  

Dette gjelder spesielt i Valnesfjord, område Furnes Nord. Noe som også har betydning er eierformen. 

Kommunen selv eier noen boligtomter (blant annet i Sjåheia), men flesteparten er i privat eie. 

Ensomhet er en av de store folkehelseutfordringene. Det er en klar sammenheng mellom utenforskap, 

deltakelse i arbeidslivet og behov for kommunale tjenester. Når det gjelder boligbehovet i lys av de 

boligsosiale forholdene, så opplever kommunen å få en økt andel av unge voksne uten bo-evne eller 

arbeidsevne, eller en kombinasjon av disse.  

Et differensiert boligtilbud når det gjelder prisklasse og boligtyper innenfor samme nærmiljø er positivt 

og kan motvirker tendenser til geografiske oppdelinger av boligmarkedet. Det er grunn til å undersøke 

hvordan boligbyggingen i Fauske fungerer når det gjelder å skape et differensiert boligtilbud. 
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Utviklingen over de siste 20 – 30 år viser en markant utvikling som samfunnets tjenester bare delvis 

klarer å forberede seg på. Forebyggende arbeid i oppvekst-sektoren vil påvirke utviklingstrekkene i 

andre sektorer. Man kan tidlig predikere et sannsynlig behov dersom man ikke lykkes med 

forebyggende arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDFUNN 

 Det er en gjennomsnittlig andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt 

 Andel barn av eneforsørgere er høyere enn på fylkesnivå og landsnivå. 

 Inntektsutviklingen følger resten av landet, men inntektsnivået er noe lavere her 

 Synkende elevtall 

 Vesentlige kjønnsforskjeller når det kommer til grunnskolepoeng 

 Noe lavere utdanningsnivå enn nasjonalt gjennomsnitt 

 Lavere sysselsettingsgrad enn landsgjennomsnittet 

 Økende antall ungdommer som strever med sammensatte utfordringer 

 Økning av uføregrad blant aldersgruppe 24 – 44 år 

 Økende behov for tilrettelagte boliger 

 Økt andel unge voksne uten bo-evne og/eller arbeidsevne 

 Behov for flere byggeklare tomter 

 Betydelig flere pendler ut av Fauske, enn inn 

 Økende andel tog-pendlere 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 51 

 

 

 

 

 

 

KAPITTEL 3: 

FYSISK, BIOLOGISK, 

KJEMISK OG SOSIALT 

MILJØ 
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3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
Miljøforhold som drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett, tilgang til friområder og 

friluftsområder har effekt på helsen. Miljøet kan fremme god helse og beskytte mot sykdom og ulykke, 

eller det kan i større eller mindre grad være en risiko. Det gjelder både det fysiske og det sosiale 

miljøet. 

 

3.1 Drikkevann 
Norge har generelt god vannforsyning med vann som holder høy kvalitet de fleste steder. Likevel 

rapporteres det årlig om at mennesker blir syke av drikkevann. I følge Folkehelseinstituttet er 

forurensning av vannkilde og manglende desinfeksjon en vanlig årsak til slike utbrudd. Samlegging av 

vann- og kloakkledninger i samme grøft antas også å være en kilde til forurensning av vann. Videre 

antas det at klimaendringer vil påvirke vannforsyning og kvaliteten på drikkevann. 

Fauske har god drikkevannsforsyning (LHF) for 98 prosent av befolkningen (2017). Kvaliteten på 

drikkevannet i Fauske er god. 100 prosent av vannprøver tatt i 2017 viste at vannet tilfredsstiller krav 

iht. intestinale enterokokker, farge og PH-verdi. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet.  

Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E. coli er en av de 

mest sentrale parametere for kontroll. Videre er også leveringsstabilitet en indikator på trygt 

drikkevann da ikke-planlagte avbrudd kan føre til innsug av forurenset vann. Vannforsyning i Fauske 

har blitt mye bedre i løpet av de siste 10 årene. 

 

3.2 Radon 
Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Gassen kan sive inn i hus, og 

når den fanges innendørs, øker konsentrasjonen og gassen kan da bli farlig for helsa. Radon medvirker 

til at rundt 370 nordmenn får lungekreft hvert år. De fleste av tilfellene skyldes en samlet effekt av 

røyking og radon[1]. 

Staten strålevern anbefaler derfor at nivået av radon holdes så lavt som mulig. Tiltaksgrense er på 100 

Bq/m3, mens maksverdi er på 200 Bq/m3. Kommunen har et ansvar for å påse at skoler og barnehager 

har kontroll på radonnivået i sine bygninger. Huseier har ansvar å måle i egen bolig og utleiebolig. 

Alle formålsbygg i Fauske er målt (skoler, barnehager, institusjoner) og alle utleieboliger er målt. 

Målinger foregår i perioden oktober – april. Hvis disse ligger under tiltaksgrensen på 100 BQ, så måles 

de på nytt igjen etter 5 år. Bygninger som krever tiltak måles etter at tiltak er gjennomført 

Private boliger i Fauske kommune har to områder med relativt mange målinger over tiltaksnivå, 

herunder nevnes Kvitblikk/Medås/Holtan med 40 % og Sulitjelma med 25 %. Når det gjelder private 

boliger så gjennomfører ikke Fauske kommunale eiendommer målinger i disse. Som unntak 

gjennomføres det en måling i et lite utvalg av private boliger i 2020. Dette da kommunen hadde målere 

til overs. 

 

 

                                                      
[1] Kilde: Kreftforeningen.no  
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3.3 Støy 
Støy er definert som uønsket lyd og lyd som kan gi helseskade. Vanlige kilder til støy er transport, 

industri, og bygg- og anleggsvirksomhet. Støybelastning over tid og/eller svært høye og kortvarige 

lydimpulser kan være helseskadelig. Veitrafikk er den viktigste kilden til støy, og 25 prosent av 

nordmenn oppgir at de plages av veistøy.  

Støy kan forebygges blant annet gjennom trafikkregulering, plassering av bolig- og næringsområder og 

støyskjermingstiltak. Særlig er det viktig å skjerme boligområder mot nattstøy. Stillhet har stor verdi for 

befolkningen, og det å bevare stille områder er i seg selv et folkehelsetiltak. Prosentandelen av de som 

plages av støy i Fauske antas å ligge under landsgjennomsnittet. Støyplager antas imidlertid å være 

svært høy rundt de to mest trafikkerte veier i kommunen: E6 og Rv80. 

Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 

vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et 

gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. ÅDT kan gi innsikt i hvor mye støy en kan forvente langs 

veitraseer. Tall fra 2018 viser at ÅDT gjennom Fauske (fra Finneid bru til Søbbesva) varierer fra 2500 til 

6100. På Rv80 er det registrert en ÅDT på 6000 i Erikstad-traseen og 3350 i Klungset, samt 3540 

mellom Tørresvika og Reitan. (kilde: vegkart NVDB, vegvesen.no) Det vil være nyttig og viktig å 

kartlegge støy langs disse traseer for å vise hvilke boliger som er utsatt og trenger støyreduserende 

tiltak. 

Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, kapitel 5 om støy, stiller krav om 

støykartlegging av byområder med over 100.000 innbyggere og støykartlegging av regionale, 

nasjonale eller internasjonale veier med mer enn 3 millioner kjøretøy per år, det betyr en 

ÅDT på over 8220 kjøretøy. I Fauske kommune var kun Fauske Sentrum utredningspliktig med en ÅDT 

på 9300 i Storgata og 9050 Follaveien.  

Kommunen har ingen egne kart med støyverdier og bruker statens vegvesen sitt kart i arealplanarbeid 

og byggesak når området ligger langs E6 i Fauske sentrum (se figur 33). Statens vegvesen sine kart kan 

imidlertid ikke brukes til detaljvurdering av enkeltboliger, da usikkerheten av inngangsdata er for stor. 

Kartene kan kun tas som utgangspunkt for å estimere om områder er innenfor rød/gul støysone. 

 

Figur 33 Kartutsnitt over Fauske sentrum. Kartene kan kun tas som utgangspunkt for å estimere om områder er innenfor 
rød/gul støysone. 
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Det har lenge vært klart at sentrum har betydelige utfordringer når det gjelder støy og støvplager. Det 

finnes dessverre ikke tall eller data for dette. Fauske kommune har derfor fått etablert en målestasjon 

ved E6 i sentrum. En regner med å få tall som indikerer størrelsen på problemene i løpet av 2020. 

Utover dette har kommunen ingen database med kartlagte støyområder og dette byr på utfordringer. 

Det er kjent at det finnes mange boliger langs trafikkerte veier i kommunen hvor det ikke er utredet 

støy eller gjennomført støyreduserende tiltak. Mange boliger er blitt bygd i perioden før 

støyutredningskrav/retningslinjer trådte i kraft. Gamle reguleringsplaner gir mulighet for utbygging 

uten at det kreves støyutredninger eller støyreduserende tiltak. For å kunne kreve støyutredning må 

gamle planer omreguleres. 

 

3.4 Forurensing 
Det anslås at om lag 20 prosent av de nasjonale utslippene er knyttet til kommunale virkemidler og 

tiltak. Fauske kommune ligger på gjennomsnittet i Salten når det gjelder utslipp av klimagasser.  

Kommunen vektlegger i sin klimaplan-reduksjon av kommunalt utslipp av klimagasser ved å fokusere 

på miljøvennlige transportmidler, økt bruk av kollektivtransport og alternativer til dagens møte- og 

reisevirksomhet. Kommunen skal også gjennom holdningsskapende arbeid stimulere innbyggerne og 

næringslivet til å redusere sine klimagassutslipp.  

Størst utfordring når det gjelder forurensing er knyttet til to forhold:  

 Tungtrafikk på E6 gjennom sentrum  

Tall fra Statens vegvesen viser økning i trafikken pr døgn gjennom Fauske sentrum, andel av 

tunge kjøretøy har økt betraktelig etter at TG båten i Bodø ble lagt ned.  

 Gruvedrift  

Drifta ved kobbergruvene i Sulitjelma ble lagt ned i 1991. Det er gjort en rekke 

oppryddingstiltak for å få kontroll på forurensing etter nedleggelse av gruvedriften. Det pågår 

en løpende overvåking av vannkvaliteten og det er avdekket at miljøeffekten av tidligere 

gjennomførte tiltak er ikke tilstrekkelig for å innfri miljømyndighetenes krav. Nærings- og 

fiskeridepartementet har gitt Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i oppdrag å utarbeide 

en rapport som beskriver mulige tiltaksløsninger med kostnadsestimater. DMF har utført 

omfattende undersøkelser i området. 
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3.5 Sosialt miljø: Bo- og nærmiljø 
 «Et samfunn som skal fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller må ta hensyn til sosiale, 

økonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser» (Meld. St. 34 2012–2013) 

Helse skapes der folk lever og bor. Kvaliteter i befolkningens fysiske bo- og nærmiljø påvirker trivsel og 

trygghet, fysisk aktivitetsnivå og sosial deltakelse. Utvikling av helsefremmende bo- og nærmiljø er 

derfor en viktig del av et tverrsektorielt folkehelsearbeid. Gjennom utforming av det fysiske miljøet kan 

kommunen legge til rette for fysisk aktivitet og sosial kontakt mellom mennesker. Ved å planlegge 

fysiske omgivelser med tanke på helsefremming kan en bidra til bedre fysisk og psykisk helse i 

befolkningen. Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftsaktiviteter de som viser størst grad av 

sosial likhet i deltakelse. Det er lettere å være fysisk aktiv dersom nærmiljøet er trygt og innbyr til 

aktivitet. Trygge uteområder og uformelle møteplasser som frister til opphold og sosial kontakt, kan 

øke følelsen av tilhørighet. 

Gjennom Ungdata-undersøkelser (2013, 2016, 2019) og årlige elevundersøkelser, så har vi god oversikt 

når det kommer til ungdommers syn på nærmiljøet sitt. Fylkeshelseundersøkelser gir oss et bilde av 

hvordan den øvrige befolkningen i kommunen har det.  

 

3.5.1 Trivsel i lokalmiljøet 
Å vokse opp betyr å vokse opp på et bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan gi ulike muligheter 

for utfoldelse og sosialt samvær. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker 

individuell utfoldelse og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. Det samme 

gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Opplevelsen av lokalmiljøet 

vil også være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt. Barn og unge bruker 

lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn foreldrene. Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor 

særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan også ha andre meninger enn voksne 

om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. 

I følge Ungdata-undersøkelsen svarer kun 60% (eller færre) av ungdommene at de er fornøyd med 

lokalmiljøet. Dette er signifikant lavere enn landet for øvrig. Se påfølgende punkt for utdyping av 

Fauske-ungdoms ønsker for utvikling av Fauske. 

 

Figur 34 Prosentandel av ungdomsskoleelever som var fornøyd med lokalmiljøet sitt, Nordland og Fauske Kilde: Ungdata, 
2019. 
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Figur 35 Henter fra Ungdata-undersøkelse, 2019 

 

Tilgang til møteplasser og tilbud av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud for ungdom, så vel som 

den øvrige befolkningen, bidrar til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. Hvordan unge 

opplever sitt lokalmiljø vil også påvirke hvordan de oppfatter utsikter til framtidig utdanning, arbeid og 

familieetablering. Slike kontekstuelle forhold påvirker videre opplevd sosial støtte, spesielt for de som 

opplever desintegrasjon og/eller mangler sosiale nettverk. 

 

3.5.2 By- og stedsutvikling  
God stedsutvikling bidrar til trivsel og god livskvalitet for alle, og gjør det enklere og mer fristende å ta 

helsevennlige valg i hverdagen. Når mennesker settes i sentrum for samfunnsutviklingen, kan det 

skapes samfunn som er bærekraftige og levende. 

En barne– og aldersvennlig tilnærming til stedsutvikling vil gjerne være bra for de fleste. Utforming av 

utemiljøer, bygg og offentlige rom har betydning for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, trygghet og 

sikkerhet, psykisk helse og deltakelse i sosiale aktiviteter er viktig for barn, eldre og andre. Innretning 

på infrastruktur påvirker mulighetene til å sikre ren luft, rent vann og rene omgivelser. Tilrettelegging 

for gåing og sykling i trygge omgivelser stimulerer til fysisk aktivitet. Levende og attraktive 

grøntarealer, og uteområder, frie for støy og luktplager, allergifremkallende pollen og stråling, åpner 

for lek, sosial omgang, friluftsliv, naturkontakt og idrettslige aktiviteter. Det er fortsatt et stort 

potensial for å legge til rette for lokale turveier, nærtur, som er landets mest brukte aktivitetsarena. 

Mange ulykker skjer i folks hjem og nærmiljø, og god stedsutvikling er vesentlig for trygghet og 

sikkerhet. Tilgang på barnehager og skoler, eldresentre og andre sosiale møteplasser, helsetjenester og 

gode kommunikasjoner er andre forhold som bidrar til å skape gode nærmiljøer for folk i alle livsfaser 

og livssituasjoner. 

Undersøkelser gjort gjennom Urban Trigger-prosjektet i 2019 og Byroms-seminaret i 2018 viser at 

ungdommene syntes at det satses for lite på de unge, og for mye på eldre. Dette til tross for at 

nærmiljøanleggene er godt utbygde i hele kommunen. Fauske-ungdommen savner møteplasser for 

ungdom, og det er ønskelig med uformelle kontaktpunkter (kaffebar o.l.). Byroms-seminaret satte 
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fokus på hva som skal til for å fylle tomme lokaler med aktivitet og gjøre det attraktivt for flere å bo i 

sentrum. Fauske ungdomsråd valgte seg syv hjertesaker knyttet til utvikling av sentrum:  

1. Gratis møteplasser 
Skap en møteplass i uteområde, godt tilrettelagt 

2. Kulturhus  
Ungdommene har ikke et forhold til foreslått visjon om nytt kulturhus på sjøfronten. De ønsker 

å bli inkludert i en åpen prosess rundt utvikling av nytt kulturhus og er mer opptatt av at 

innholdet blir interessant enn selve lokasjonen. For ungdommene er åpningstider og en 

tilrettelegging for å nå så mange aldersgrupper og brukergrupper som mulig viktige kriterier. 

Det refereres til biblioteket i Bodø og Deichmanske bibliotek i Oslo.  

Aktuell problemstilling: Hvordan kan huset være attraktivt og åpent for folk i alle aldre? 

Kriterier; kveldsåpent og kafé 

3. Ungdomsbolig  
For mange ungdommer er det lange avstander til skole (spesielt videregående skole), hvor det i 

noen tilfeller krever hybel eller ønskes i hybel for å slippe lang reisetid til skolen. I dag er det 

svært begrenset med tilbud på boliger for unge. Dette handler både om størrelser, type bolig 

og priser. Ungdommene beskriver boligprisene/leieprisene som høye i Fauske til tross for at 

det er et lite sted. De ønsker andre boformer, og i kobling til disse, attraktive møteplasser.  

Aktuell problemstilling: Hvordan kan vi bygge boliger som fungerer som en felles møteplass, 

samt har en rimelig pris? 

4. Amfi  
Kjøpesentre er for mange ungdommer et attraktivt møtested. Dette handler om både livet og 

aktiviteten som utspiller seg der, tilgang til funksjoner og tilbud og en opplevelse av å kunne 

oppholde seg innendørs uten å måtte kjøpe noe. Det kommer frem at Amfi i Fauske for mange 

i ulike aldre er et viktig møtested. Dette gjelder også ungdom. Men ungdomsrådet mener at 

Amfi ikke er så godt tilrettelagt for ungdom. Det er få gratis sitteplasser inne og ingen 

serveringstilbud som er tilpasset ungdom. De fleste serveringstilbudene er mer tilpasset 

voksne og eldre. Ungdommene ønsker derfor at Amfi skal bli et mer attraktivt tilbud for 

ungdom. 

Aktuell problemstilling: Gi Amfi et ungdomsløft - Oppholdssoner - Andre serveringskonsepter - 

Estetikk-åpne opp mot omgivelsene 

5. Gå-gate 
Ungdommene mener at den rette veien å gå er å etablere mer bilfrie miljøer i sentrum. En 

viktig kobling er Bygdetunet og Amfi. Her ønsker ungdommene å utfordre gjennom å 

igangsette strakstiltak og gradvis kunne etablere et bilfritt miljø i sentrum. I tillegg er det svært 

viktig å skape den riktige atmosfæren. Koselig og intimt. 

Aktuell problemstilling: Tenk strakstiltak for å skape en koselig gågate 

6. Bygdetunet 
Bygdetunet er i dag en av de få stedene i sentrum som ungdom opplever som et attraktivt 

møtested. Dette handler primært om utearealene. Her er det rekreativt og oppleves som at 

man får være litt mer alene uten voksne tilstede. Ungdommene ser et stort potensial i å bruke 

og aktivere dette området mer, både uterommene og de historiske byggene.  

Aktuell problemstilling: Hvordan kan vi skape nytt liv på bygdetunet? 
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3.5.3 Universell utforming  
Universell utforming skal være en integrert del av en helhetlig utforming og ikke en særtilrettelegging. 

Målet er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne ved å fjerne 

barrierer. Universell utforming forutsetter at hoved løsningen skal imøtekomme alle brukeres behov. 

Særskilte grupper er for eksempel personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og flyktninger, 

syke og eldre, og personer med interesser hvor det er lite eller ingen grad av organisering. 

Tilrettelegging for fysisk aktivitet er særlig viktig for grupper som av ulike årsaker har utfordringer med 

å få innpass i vanlig organisert aktivitet. Denne typen friluftsliv trenger tilrettelegging for de med 

nedsatt funksjonsevne.  

Noen områder i kommunen har tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, det er ved 

Valvatnet, i Daja ved Emmavann og rundt Valnesfjord helsesportssenter. Kommune legger til rette for 

universell utforming ved rehabilitering og utbygging av anlegg og områder. 

 

3.5.4 Tilgang til natur som hverdagslandskap 
«Stier og løyper er friluftslivets viktigste anlegg/infrastruktur» 

Å bevare eller skape grønne nærområder er et viktig folkehelsetiltak. Nærområder kan bedre 

folkehelsen ved å bidra til trivsel og livskvalitet, tilby sosiale møteplasser, stimulere til fysisk aktivitet, 

redusere stress, dempe negative effekter av luftforurensning og trafikkstøy. Forskning har vist at 

bruken av grøntområder avtar raskt med avstand fra hjemmet. For at et grøntområde skal være 

tilgjengelig for barn og eldre bør det ikke ligge mer enn 400 meter fra hjemmet. Når kommunestyret 

diskuterer arealbruk er det derfor viktig å sørge for at innbyggere har god tilgang til naturopplevelser 

der de bor. Det samme gjelder øvrige areal- og samfunnsplanleggere. 

Det foreligger en del kunnskap om landskapsverdier i Nordland i dag, men den er i mange tilfeller 

svært mangelfull. Samtidig får landskapet større betydning for stadig flere personer. Landskapet er 

blant annet satt på dagsorden gjennom den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har sluttet 

seg til. Denne legger vekt på hverdagslandskapet, det landskapet som har stor betydning for folk i 

deres daglige liv1. Friluftslivs-kartlegging fra 2012 gir kommunen et godt verktøy for å vurdere 

friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. 

Kartleggingen er tilgjengelig digitalt via kommunens hjemmeside.  

Badestranda på Lund, Straumøyra ved Finneid-Straumen, og Nordvika er regulerte områder. Fridalen 

og området rundt Valnesfjord helsesportssenter, Klungsetmarka, Badestranda på Lund, Finneidfjell og 

Vallvatnet/Kvitblikvannet er tilrettelagte nærturområder. I tillegg er det en rekke friluftslivsområder i 

utmarka rundt om i hele kommunen. Sjunkhatten nasjonalpark «Barnas Nasjonalpark» ble åpnet i 

2010, og er et statlig sikret friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og 

Sørfold – hvor Fauske kommunes hovedinnfallsport er besluttet lagt til Fridalen. Det presiseres at 

kommunen ikke er i mål når det kommer til samarbeidsprosjekt knyttet hovedinnfallsport, og at arbeid 

gjenstår.  

 

 

 

                                                      
1 Kilde: Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 Del 1 – Kunnskapsgrunnlaget 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
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3.5.5 Tilgang til nærmiljøanlegg  
I forbindelse med åpning av nye Vestmyra skole høsten 2016 ble det uttalt at skolen hadde mål om å 

være landets beste helsefremmende skole også når det kommer til utemiljø. Drivkraften i 

skoleprosjektet har vært å utvikle et helhetlig og helsefremmende skoleanlegg. Det har vært 

avgjørende at bygg og uteområder skal fremme medvirkning, inkludering og trivsel for alle brukere på 

tvers av alder og kultur. I etterkant av Vestmyra-utbyggingen har det kommet opp nye nærmiljøanlegg 

knyttet til bygging og renovering av skoler på Finneid, i Sulitjelma og i Valnesfjord. 

Elever har deltatt gjennom elevrådsarbeid, deltakelse i prosjektgruppe for planleggingen av anleggenes 

aktivitetstilbud og/eller gjennom workshops. Dette har vært med på å skape et nært og godt 

eierforhold til skolen og uteområdene. Områdene har et mangfold av aktivitetstilbud, enten det gjelder 

individuell aktivitet eller aktivitet sammen med andre. 

De nye anleggene skal stimulere til aktivitet og fysisk utfoldelse for hele befolkningen i Fauske 

kommune, ikke bare blant skoleelevene. Uteanlegget skal være attraktivt både som skolegård og 

nærmiljøanlegg/parkanlegg til bruk både i skoletiden og på fritiden.  

 

3.6 Sosial støtte, trivsel og selvopplevd helse 
Gode nære relasjoner er en av faktorene som bidrar til å fremme psykisk helse og trivsel. Ensomhet og 

mangel på sosial støtte forringer livskvaliteten, påvirker menneskers mestringsressurser og medfører 

risiko for dårligere helse. Sosial støtte handler om at man har nære relasjoner som kan gi 

følelsesmessig støtte hvis det oppstår personlige problemer i livet. Sosial støtte er helsefremmende i 

seg selv, og virker som en buffer mot stress gjennom mulighet for drøfting, trøst og praktiske råd eller 

økonomisk støtte. Lav opplevd tilhørighet og en følelse av å være utenfor et fellesskap med gjensidige 

forpliktelser kan påvirke psykisk og fysisk helse, i form av for eksempel hjerte-/karsykdommer, 

infeksjonssykdommer og depresjon. Undersøkelser viser at sosial støtte bidrar til å redusere psykiske 

og fysiske helseproblemer i samfunnet. Vi kan derfor se på dette som utfordringer som er av spesiell 

interesse i folkehelsearbeidet. Utenforskap handler om å ikke være en del av det sosiale fellesskapet. 

Det kan ramme alle – unge, eldre, friske, syke og uføre, innvandrere, enslige – folk i alle aldre og helt 

ulike livssituasjoner. 

For å få kunnskap om helsetilstanden til befolkningen gjennomføres SSBs Levekårsundersøkelse fra 16 

år og oppover, Fylkeshelseundersøkelsen for voksne over 19 år, samt Ungdataundersøkelsen som er 

for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Forskningen på ensomhet og sosial 

støtte har brukt ulike spørsmål og rapporterer litt ulike tall.  

Resultater fra SSBs Levekårsundersøkelsen viser oss hva som kjennetegner dem som opplever 

ensomhet og mangel på sosial støtte: 

 «Personene som opplever at de ikke kan regne med noen, kjennetegnes av at de er enslige uten 

kjæreste, har lav utdanning (risikoen synker med økende utdanningsnivå) og står utenfor arbeidslivet 

på grunn av uførepensjon, annen pensjon eller fordi de er hjemmearbeidende. (…) Det ser særlig ut til at 

uførepensjonistenes relativt dårlige situasjon har sammenheng med deres helsemessige og økonomiske 

problemer». 

 Et fellestrekk ved resultatene er at de tyder på at deltagelse er en viktig samlende faktor: det å ikke 

være i utdannelse, arbeid eller annen aktivitet påvirker naturlig nok muligheten for å knytte og 

opprettholde bånd. Dårlig helse og/eller økonomiske problemer kan også påvirke mulighetene for 

deltagelse.  
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Levekårsundersøkelsen viser at omtrent halvparten av voksne mellom 16 og 79 år i Nordland angir at 

de har sterk støtte i og/eller utenfor familien, mens 5 % angir lite sosial støtte. Nordland ligger likt med 

resten av landet.  

For Fauske Kommune er det valgt ut fem indikatorer fra Fylkeshelseundersøkelsen 2020 som 

omhandler sosial støtte og trivsel. Tallene fra undersøkelsen viser at Fauske plasserer seg omkring 

fylkesgjennomsnittet på disse indikatorene, med unntak av trivsel i nærmiljøet, som er noe lavere enn i 

fylket for øvrig.  

 

Indikator Fauske Nordland    

Sosial støtte 89 % 88 %    
Stor grad av trivsel i nærmiljøet 65 % 71 %    

Andel som i stor grad føler seg trygge 84 % 86 %    
Fornøyde med tilværelsen 76 % 75 %    

Sammen med gode venner ukentlig eller oftere 61 % 62 %    
 

Figur 36 Sosial støtte og trivsel i Fauske og Nordland. Kilde: fhi.no 

Ungdataundersøkelsen beskriver at nær en av ti ungdommer i alderen 13-16 år mangler fortrolige 

venner, eller for tiden ikke har noen de kan kalle venner. Av de spurte ungdomsskoleelevene svarer 23 

% at de er mye plaget av ensomhet. Ungdommer som vokser opp i familier med dårlig råd, rapporterer 

i større grad at de mangler venner som de kan stole helt på. 

Ungdataundersøkelsen viser at de aller fleste Fauske-ungdommene i videregående skole har venner de 

kan stole på. Å ha venner betyr at man er godtatt, det markerer tilhørighet og sier noe om hvem man 

er. Det er derfor positivt når Ungdata viser at de aller fleste ungdommer har venner å være sammen 

med. Det er samtidig bekymringsfullt at hver tiende ungdom i Norge mangler venner de kan stole på og 

som de kan snakke med om alt mulig.  

De eldste ungdommene melder om at skolen er et godt sted å være – men ikke for alle. 

 

Figur 37 Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på. Videregående. Kilde: Ungdata 

 

Mange videregående-ungdommer melder at der er fornøyd med helsa si. Egenvurdert helse er en 

viktig indikator for sykelighet og bruk av helsetjenester, og anvendes til å overvåke befolkningens 

helsestatus over tid. Her er kommunen tilnærmet likt landet for øvrig. Det er imidlertid verdt å merke 

seg at de spurte jentene er langt mindre fornøyd med egen helse enn hva guttene er.  
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Figur 38 Prosentandel som er fornøyde med helsa si. Videregående skole. Kilde: Ungdata 

 

Det er generelt større fokus på helse i dag enn tidligere, og i en del ungdomsmiljøer har det å være 

sunn blitt «in». Større kunnskap om risikofaktorer har gjort at vi i dag er mer opptatt av å forebygge 

dårlig helse. Samtidig har vi sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter hvordan vi har det. 

Sammenligner vi den selvopplevde helsa opp mot selvbilde, så fremkommer det at også her er 

kjønnsforskjellene betydelige blant de spurte videregåendeungdommene; sammenlignet med guttene 

så er jentene langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget utseende og måten de lever livet sitt på. 

 

 

3.7 Foreldrestøtte 
Forskning viser at foreldre er de personer som har størst 

betydning for sine barn og for deres oppvekst. Det er i 

familien det legges grunnlag for primære oppdragelses- og 

danningsprosesser. Dette er med på å gjøre foreldre til 

kommunens viktigste ressurs i arbeidet med å fremme barn 

og unges helse og utvikling.  

Av normalfamiliegruppen, som utgjør 90 % av befolkningen, 
viser forskning at 10 % utvikler alvorlig normbrytende 
atferd. Når det kommer til familier i risikogruppen så regnes 
det at 25 % utvikler alvorlig normbrytende atferd, og hele 40 
% av problemgruppen. Likevel er det i normalgruppen dette 
utgjør flest tilfeller. Fordelt på 100 familier vil det statistisk 
sett være 12 barn som utvikler normbrytende atferd. Av 
disse kommer ni barn fra normalgruppen. En liten innsats 
rettet mot mange vil dermed ha større effekt enn stor 
innsats rettet mot få.  

Figur 39 Fauske kommunes foreldrestøtte-logo 
   

Tanken bak foreldrestøttesatsingen i Fauske, hvor foreldrestøtte skal tilbys til alle foreldre med barn i 
alderen 0 -20 år, handler om å fremme barns helse gjennom å øke foreldrenes kunnskap og 
kompetanse om barns helse og utvikling. Jo bedre foreldre håndterer sin rolle og sitt ansvar som 
foreldre, jo bedre (vekst-/livs-) vilkår gis barnet. Foreldrestøtte som begrep omfavner all aktivitet som 
kan knyttes til å øke denne kompetansen, enten hos foreldre direkte, eller hos foreldrestøtteaktører 
(ansatte i støtte-/hjelpetjenester, m.fl.).   
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Foreldrestøttetiltak i Fauske skal finnes som helsefremmende og forebyggende tiltak, og som 

hjelpetiltak. Satsingen skal føre til økt kompetanse også hos kommunens ansatte, så vel som hos 

frivillig sektor. Foreldrestøttearbeidet er politisk og administrativt forankret gjennom kommunens 

folkehelsearbeid og gjennom diverse politiske vedtak og dokumenter; «Fra programnotat til handling», 

«Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014 - 2019». I 2018 ble foreldrestøtte en nasjonal strategi. 

I Fauske er det utviklet en lokal samhandlingsmodell; TIMS-Fauske (Tidlig Intervensjon – Målrettet 

Samhandling). Modellen trådde i kraft 2014. TIMS-teamet, kommunens tverrfaglige team har som 

formål å sikre helhetlig støtte og hjelp i samhandling rundt barn og ungdom i Fauske. 

 

År (TIMS-året går 
fra 01.09-31.08 

Nye saker 
(Gj.alder barn) 

Oppfølgingssaker 
(fra forrige periode)  
Gj.alder barn 

Avsluttede saker 

2017/2018 42 - - 

2018/2019 39 (8 år) 13 (12.4 år) 30 

Tall fra 01.09/19-
01.06/20* 

23 (8 år) 18 (10.3 år) 22 

 

Figur 40 TIMS-saker (individuell oppfølging i TIMS-team). Kilde: TIMS-teamet 

*Årets tall er ikke ferdig oppdatert. Det er foreløpige tall frem til juni. Erfaringen viser at TIMS-teamet 

ofte kontaktes mot skoleårets/barnehageårets slutt. På grunn av korona og nedstenging antar man at 

en del saker har uteblitt, dette selv om tilbudet om teams-møter har vedvart gjennom perioden 

.  

I år (2020) vil «Familiens hus» realiseres i form av nytt bygg og flere støttetjenester under samme tak. 

Familiens hus vil være primus motor for satsningen på foreldrestøtte videre fremover, så vel som på å 

gi helhetlig hjelp og støtte til barn/ungdom, foreldre og familier i kommunen.  
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3.8 Valgdeltakelse  
For at et samfunn skal fungere godt er det viktig med demokratisk medvirkning. Å påvirke og forme 

samfunnet rundt seg styrker opplevelsen av selvstendighet, som er en viktig forutsetning for god 

livskvalitet. Deltakelse ved politiske valg er en indikator for den formelle demokratiske deltakelsen. Det 

er vist at personer med høyere utdanning og inntekt har høyere valgdeltakelse. Valgdeltakelse som 

indikator forteller noe om opplevelsen av «empowerment» i befolkningen, altså opplevelsen av makt 

og myndighet til å påvirke beslutninger. 

I Fauske var det 75,4 % som stemte ved stortingsvalget 2017. Det er litt færre enn landet for øvrig, men 

mer enn fylket. Det har vært en nedgang i valgdeltakelse ved kommunevalg, men en oppgang ved 

stortingsvalg. Kommunevalg og stortingsvalg er de største arenaene for befolkningens medvirkning.  

 

 

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg - Fauske  Kommunestyrevalg – Hele landet  

2019 63,3 %  2019 64,7 % 

2015 63,9 %  2015 60,2 % 

2011 64,7 % 2011 63,8 % 

 

Stortingsvalg - Fauske  Stortingsvalg – Hele landet  

2017 75,4 %  2017 78,3 

2013 74,8 %  2013 78,2 % 

2009 73,3  % 2009 76 % 
 

Figur 41 Valgdeltakelse i Fauske i perioden 2009 – 2019: Kilde: Valgresultat.no 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
 Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Drikkevannet i Fauske er bra. Det varier hvor utsatt befolkningen i Fauske er for trafikkstøy.  

Generelt er mennesker mer aktive dersom parker, grøntområder, anlegg for rekreasjon og mosjon, 

kollektivtransport og viktige målepunkter som skoler og butikker ligger i nærheten av hjemmet eller 

arbeidsplassen. Eksempler viser at rask befolkningsvekst, urbanisering og fortetting fører til en reduksjon av 

rekreasjonsareal og nærturterreng. Rom for bevegelse bør være prioritert i nærmiljøutvikling. Dette innebærer at 

friluftsområder i nærmiljøet må prioriteres og nedbygging av lokale «100-meterskoger» forhindres. Offentlig rom 

bør stimulere til aktivitet gjennom gang- og sykkelvegnett, turstier, joggeløyper, skiløyper, utendørs 

treningsapparater eller kreativt design av offentlige steder. Det er ikke kun kvantiteten av stier, fortau og 

grøntområder som har betydning for aktivitet, men kvaliteten på disse. 

Ungdata viser at de aller fleste ungdommene lever gode og aktive liv. Samtidig er de mindre fornøyde enn fylket 

og landet for øvrig når det kommer til lokalmiljøet. Særlig dagens kollektivtilbud belyses som en negativ faktor. 

Dette gjelder for flere samfunnsgrupper. For å realisere Kommuneplanens strategier, må samspillet mellom 

kollektivtilbudet og arealbruken i kommunen bli sterkere enn i dag. Kommunen og fylkeskommunen må i 

fellesskap definere busstraseene, stoppesteder og knutepunkter som skal gi premisser for ny bebyggelse som 

bygger best mulig opp under markedet for kollektivtransporten2. På lang sikt bør kollektivtilbudet ytterligere 

styrkes gjennom areal- og tettstedsutvikling som bygger opp under kollektivtransporten.  Det bør være et 

prinsipp at boligbygging og utvikling av nye nærmiljøer skjer rundt kollektivknutepunkt. Disse knutepunktene må 

være forbundet med et omfattende og sammenhengende gang- og sykkelvegnett som gjør personbilen 

overflødig. Både kollektivtrafikk og aktiv transport bidrar til økt fysisk aktivitet og bedre bomiljø. Syklister, gående 

og brukere av andre transportformer som innebærer fysisk aktivitet bør gis høyest prioritet i utvikling og 

vedlikehold av infrastruktur.  

Kommunen har investert i en rekke skiltede tur-stier/veier og gapahuker i kommunen. Utfordringen er å holde 

stiene og turområdene vedlike slik at de oppleves som attraktive og trygge også frem i tid. En annen utfordringen 

er knyttet til å tenke helhet i arealplanleggingen. Det har blant annet ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt høyde for 

sykkelnettverk og grønne korridorer, noe som har medført konsekvenser i en del boligområder. Tap av natur er 

for kommende generasjoner en like stor trussel som klimaendringer. Ved å sikre folkehelseperspektivet tidlig i all 

samfunnsplanlegging så kan kommunen i større grad balansere fremtidige behov.  

Sosiale og kulturelle møteplasser kan oppmuntre til at folk treffes og knytter kontakt. Dersom kommunen legger 

til rette for at innbyggerne har trygge møteplasser kan man bidra til å styrke sosiale nettverk og dermed fremme 

helse. Kommunens foreldrestøttearbeid skal blant annet bidra på dette området. Frivillige aktører kan spille en 

viktig rolle i et slikt arbeid fordi de har en større rekkevidde og kan inkludere mennesker fra ulike kulturer i 

forskjellige aldersgrupper. Frivillig arbeid kan også forebygge gjennom arbeid rettet mot grupper med ulike og 

store livsutfordringer og som dermed risikerer å oppleve økt desintegrasjon fra lokalsamfunnet. Det er også viktig 

med tiltak som kan redusere barrierer for deltakelse i slike uformelle nettverk.  

Kommunen er nå i en posisjon hvor tidlig innsats/intervensjon i større grad kan realiseres. Organisatoriske grep 

er gjort, og fokus har i større grad dreid fra et behandlingsperspektiv til forebyggende og helsefremmende 

perspektiv. 

Der er i Fauske noe lavere valgdeltakelse enn landssnittet. Lav valgdeltakelse i deler av befolkningen kan føre til 

at velgergrupper faller utenfor de demokratiske prosessene. Dette kan få negative konsekvenser for legitimiteten 

til valgsystemet og lokaldemokratiet. Det er behov for å sammenstille kunnskap om hva som påvirker 

valgdeltakelsen i Fauske, særlig med tanke på region- og kommunereformen hvor avstanden mellom velger og 

politiker kan øke ytterligere. 

                                                      
2 Rapporten fra Gustav Nielsen Consulting viser til analyser rundt dette. 
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HOVEDFUNN 

 Godt drikkevann og god drikkevannsforsyning 

 Behov for oppdatering av en del reguleringsplaner 

 Økning av tungtrafikk i sentrum 

 Ungdom er signifikant mindre fornøyd med lokalmiljøet, enn landet som helhet 

 Få friluftsområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse 

 Lite/lav satsing på sykkelnettverk 

 Satsing på nærmiljøanlegg 

 Satsing på foreldrestøtte og helhetlige oppveksttjenester 

 En av ti ungdommer mangler nære venner, og 23 % av de spurte 

ungdomsskoleelevene svarer at de er mye plaget av ensomhet 

 Graden av trivsel i nærmiljøet er lavere blant de voksne innbyggerne enn blant 

den øvrige befolkningen i Nordland 

 Opplevelse av sosial støtte er god blant innbyggere 18+ 

 Økt fokus på tverrfaglige/helhetlige tjenester 

 Noe lav valgdeltakelse 
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KAPITTEL 4: 

SKADER OG ULYKKER 
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4 Skader og ulykker 
Dødelighet som følge av ulykker har blitt betydelig redusert de siste tiårene. Nedgangen har vært 

særlig markant hos barn, ungdom og unge voksne. Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som 

følge av ulykker, er skader og ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som 

følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår.  

De fleste skader og dødsulykker skjer i hjemmet og på fritiden, og det er derfor et betydelig potensial 

for forebygging av skader og ulykker. Skader og ulykker med personskader tar relativt mange unge liv, 

og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. 34 prosent av alle dødsfall hos norske barn i 

alderen 1 – 14 år skyldes ulykker. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer kan bidra til økt 

oppmerksomhet på forebygging og større treffsikkerhet i tiltaksarbeidet. En rekke studier har dessuten 

funnet at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk posisjon og ulykkesskader. Nasjonalt 

folkehelseinstitutt (FHI) viser i sin rapport ‘Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader’ til en tydelig 

sammenheng mellom utdanningsnivå og dødelighet ved ulykker. Personer med lavere utdanningsnivå 

er også mer utsatt for ikke-dødelige skader. 

Forebygging av ulykker og skader er et felt som ikke er underlagt ett ansvarsområde, men som mange 

aktører i kommunen har et ansvar for. Tverrsektorielt arbeid fremheves derfor som avgjørende. 

 

4.1 Personskader 
Hos ungdom og unge menn er det særlig trafikkulykker som fører til redusert helse og tapte liv. Hos 

eldre er hoftebrudd alvorlig fordi det kan medføre nedsatt funksjonsevne og behov for hjelp, og 

dermed redusert livskvalitet. I følge Skadeforebyggende forum topper Norge statistikken når det 

gjelder hoftebrudd. Hoftebrudd har store konsekvenser for den enkelte, for deres pårørende og bruk 

av store samfunnsressurser. Forskning viser at de som får et hoftebrudd har store smerter og lidelser 

og 1/3 dør innen et år etter ulykken. Mange som rammes får heller ikke tilbake sitt tidligere 

funksjonsnivå og får sterkt redusert livskvalitet. Det er vanskelig å dokumentere hva ulykker koster 

samfunnet i personlig lidelse og faktiske kostnader, men det finnes tall som anslår kostnader på min. 

50 milliarder per år. Et hoftebrudd koster i gjennomsnitt ca. 500 000 kroner i rehabilitering for 

helseforetak og kommune det første året og store deler av dette belastes av den lokale helse og 

omsorgstjenestens budsjetter.  

Befolkningens bruk av sykehustjenester er en indikator på både helsetjenester og helsetilstand i 

kommunen. Selv om sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste skadene, 

kan det likevel gi verdifull informasjon om problematikken rundt utbredelse av sykdom og 

bakenforliggende risikofaktorer.   

For kommunen viser utviklingen en nedgang i alvorlige skadetilfeller siste tiåret, og er nå tilsvarende 

for resten av fylket samtidig som det fortsatt er over landsgjennomsnittet.   
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Figur 42 Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Kilde: 
Kommunehelsas statistikkbank 

 

4.1.1 Hoftebrudd 
Hoftebrudd er spesielt alvorlig blant eldre, fordi det kan medføre redusert funksjonsevne, behov for 

hjelp og redusert livskvalitet. Fall er den hyppigste årsaken til hoftebrudd hos eldre og 75 % av 

bruddene skjer hos hjemmeboende eldre.  

Bivirkninger av legemiddelbruk, dårligere balanse og svekket muskulatur er faktorer som bidrar til 

fallulykker med hoftebrudd som konsekvens. Forekomst av fall varierer også med ytre faktorer som is 

og glatte veier, dårlig fottøy, løse tepper og dårlig belysning. 

For Fauske kommune viser tallene at det er en noe høyere bruk av spesialisthelsetjenesten i 

forbindelse med hoftebrudd enn landet og fylket for øvrig. Det er derfor rimelig å anta at bruken av 

primærhelsetjenester i kommunen knyttet til hoftebrudd også er tilsvarende høyere. Tendensen tyder 

dessuten på et negativt utviklingstrekk med en økende andel hoftebrudd i kommunen det siste tiåret.  
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Figur 43 Antall hoftebrudd per 1000 innbyggere per år. Kilde: FHI 

 

4.2 Trafikkskader og dødsfall 
Trafikksikkerhet og folkehelse henger nært sammen i et lokalmiljø, og vil ofte handle om følelsen av å 

kunne ferdes trygt innenfor egen kommune. Dette gjelder om at man enten ferdes der selv, sender 

barna sine til skole eller til ulike fritidsaktiviteter. Det er uavhengig om man går, sykler, bruker rullestol 

eller ferdes rundt i kommunen i et kjøretøy. 

Trafikkulykker vurderes som et betydelig folkehelseproblem på tross av en markant reduksjon av antallet 

alvorlige trafikkulykker siden 1970. Det er spesielt for unge mennesker at trafikkulykker utgjør en viktig 

årsak til tidlig død, helsetap og redusert livskvalitet. Regjeringen vil i tråd med Folkehelsemeldingen - 

Mestring og muligheter (2014-2015), forsterke det tversektorielle samarbeidet for å forebygge ulykker. 

Det er viktig at kommunen integrerer det ulykkesforebyggende arbeidet generelt, og 

trafikksikkerhetsarbeidet spesielt i sitt folkehelsearbeid. 

I perioden 2000-2009 var det totalt 139 registrerte trafikkulykker i Fauske kommune. For tidsrommet 

2010 -2019, var tilsvarende tall 70 ulykker, som er en nedgang på 50 prosent. Antallet trafikkulykker i 

kommunen har dermed gått drastisk ned de siste ti årene, og dette er helt i tråd med utviklingen ellers i 

landet. Tallene for Fauske i siste periode har for øvrig stor variasjon fra år til år, slik at å sammenligne 

statistikk eller tolke tallene her er ikke forsvarlig da grunnlaget er for svakt. 
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Figur 44 Antall trafikkulykker og antall skadde i Fauske kommune. Kilde: Vegvesen.no 

 

 

4.2.1 Trafikksikker kommune 
Trafikksikkerhetsarbeid er en viktig del av det forebyggende folkehelsearbeidet i lokalmiljøet, som 

berører alle kommunens innbyggere. Kommunen har et stort ansvar for å forebygge ulykker. 

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall 

drepte og hardt skadde i trafikken. Fauske kommune er nå godt i gang med prosessen med å bli 

godkjent som trafikksikker kommune. Ordningen skal bidra til at kommunen har et systematisk arbeid 

for et tryggere lokalmiljø. Godkjenning som trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for de 

kommunene som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet. 

I Fauske er alle barnehager godkjent som trafikksikre. Det jobbes nå for at skolene i Fauske også 

kvalifiserer som trafikksikre. I dette arbeidet skal skolene levere rutiner og opplegg for å ivareta god 

trafikksikkerhet, både når det kommer til aktiviteter i og utenfor skolens regi. Det vil bli utarbeidet en 

egen årsplan med fokus på trafikksikkerhet. 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Samlet sett har det vært en reduksjon i skader og ulykker det siste tiåret, noe som er tilsvarende for 

utviklingen på landsbasis. Et unntak er hoftebrudd, der det har vært en økning siden 2010 med 2,4 

tilfeller per 1000 innbyggere og ligger over landssnittet på 1,9. Hoftebrudd har store konsekvenser for 

den enkelte og deres pårørende, og i tillegg kommer de økonomiske kostnadene for samfunnet. 

Til tross for en nedgang i skader og ulykker, er det fortsatt en stor utfordring for folkehelsen å få 

tallene ytterligere ned. Forebyggende tiltak og bedre kunnskap om hvorfor skader oppstår, er derfor 

viktig for å minske omfanget og belastningene.  

Fauske kommune jobber for å bli godkjent som trafikksikker kommunen høsten 2020. Dette er viktig 

for å bli prioritert innenfor trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune, som igjen kan bidra til 

å økt trafikksikkerheten for innbyggerne våre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDFUNN 

 Nedgang i alvorlige skadetilfeller 

 Nedgang i antall trafikkulykker  

 Økende andel hoftebrudd 

 Fokus på å kvalifiseres som trafikksikker kommune (2020) 
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5 Helserelatert atferd 
Dette kapittelet omhandler fysisk aktivitet og kosthold, samt bruk av snus og alkohol. Helseatferd og 

levevaner som røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol har innvirkning på en rekke sykdommer og 

lidelser. Dette er ikke bare resultat av individuelle valg – det er nødvendig å skape samfunnsmessige 

rammer for god helse gjennom ulike virkemidler som tilgangsreguleringer og tilrettelegginger 

Med helserelatert atferd menes atferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall.  

 

5.1 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet er definert som all kroppslig bevegelse som er utført av skjelettmuskulatur, og som 

resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå. Fysisk aktivitet blir ofte delt inn i lett, 

moderat og hard fysisk aktivitet, etter hvor stor energiomsetning aktiviteten krever. Det er i dag godt 

dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan medvirker til forebygging og 

behandling av over 30 ulike sykdommer og tilstander (Folkehelserapporten, FHI 2019). 

Når det kommer til ukentlig aktivitet og trening ligger Fauske-ungdommen likt med landet som helhet.  

 

Figur 45 Hvor ofte Fauske-ungdommen trener. Kilde: Ungdata 2019 

 

Vi skiller oss derimot ut når det kommer til hvor fornøyde vi er med egen helse. I følge Ungdata 

rapporterer 65 % at de er fornøyde, kontra 70 % på nasjonalt nivå. Fauske-jentene rapporterer å være 

langt mindre fornøyd med egen helse enn hva guttene er. 

Vi har pr i dag ikke oversikt over den øvrige befolkninga på dette området. 
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5.2 Røykevaner og snusbruk 
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent 

halvparten av de som røyker daglig over mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg 

rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier viser 

at de som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og at 25 prosent av dagligrøykerne, 

dør 20-25 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere.  

Det er en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel 

dagligrøykere. Det er en stor utfordring i folkehelsearbeidet å redusere denne forskjellen. Andelen 

røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut til at snus har 

overtatt noe for røyking. Snus er kanskje ikke like helseskadelig som sigaretter, men er svært 

avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer. 

Ungdata viser at det er få som røyker daglig og det er heller ikke så mange som røyker ukentlig. Nesten 

syv av ti elever på videregående skole sier at de aldri har røykt og bare noen få prosent sier de røyker 

daglig. På videregående er det imidlertid flere som bruker snus og på slutten av videregående sier 32 

prosent av guttene og 15 prosent av jentene at de snuser daglig eller ukentlig. 

 

 

5.3 Kosthold 
Kosthold er viktig både når det gjelder å forebygge sykdom og fremme god helse. Helsedirektoratets 

rapport ‘Utviklingen i norsk kosthold 2014’ viser flere positive utviklingstrekk i det norske kostholdet. 

Spesielt har forbruket av grønnsaker og frukt økt betydelig over tid, og forbruket av sukker har gått ned 

de siste ti årene. 

 

5.3.1 Ernæring i skole og barnehage   
Barnehage: Næringsrik mat tidlig i barneårene har stor betydning og konsekvenser for helse på kort og 

lang sikt. Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold i løpet 

av en dag, og det er i barneårene grunnlaget for gode kostvaner og matglede utvikles.  

Over de siste årene har barnehagene i Fauske blitt veldig bevisste og skaffet seg kunnskap om 

kosthold. Dette gjelder alle barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Gjennom felles 

møter for styrerne i barnehagene har det vært mulig å dele informasjon, erfaringer og tips til 

næringsrike måltider, hvordan man skaper god fellesskapsopplevelse til måltidene og hvordan det kan 

legges til rette for barns medvirkning. Det finnes også gode kilder og veiledning med tips og råd til 

hvordan ernæring i barnehagene kan gis et løft. Ved at alle barnehagene er godkjent som 

Helsefremmende barnehager bidrar det til at hosthold settes i system og følges opp gjennom året. Ved 

et godt samarbeid med både Nordland fylkeskommune og Helse- og miljøtilsyn Salten har barnehagene 

tilgang på god veiledning og oppdatert informasjon. Man opplever også at leverandører av mat til 

barnehagene kan bidra med gode råd og veiledning til kvalitetsprodukter som passer med 

kostholdsrådene. De er også lydhøre i forhold til barnehagenes tilbakemeldinger på den maten de 

tilbyr gjennom avtalene våre. 

Gjennom Foreldreundersøkelsen viser de siste tre årene en svak tendens til at foreldrene stadig blir 

mer fornøyd med mattilbudet (Foreldreundersøkelsen er en tilfredshetsundersøkelse på en skala fra 1 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 76 

til 5 der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd 2017: 4,1, 2018: 4,2, 2019: 4,3). 

Foreldreundersøkelsen gjennomføres hvert år og resultatene for gjelder alle barnehagene i Fauske. 

I tillegg til å ha bevissthet på ernæring og kosthold i det daglige, har barnehagene gjennomført kurs i 

bålfyring og bålmat under Folkehelseuka i både 2018 og 2019. Dette er en måte å fokusere på sunn og 

god mat i andre omgivelser enn inne i barnehagene. Disse kursene er gjennomført i samarbeid med 

støtte fra folkehelsemidler og fagkompetansen til Salten friluftsråd.  

Skole: Barn og unge tilbringer mange timer på skolen hver dag. Et sunt skolemåltid og gode rammer 

rundt måltidet kan fremme helse og trivsel på skolen. Lov om folkehelsearbeid fremhever skolen som 

en viktig arena for det forebyggende folkehelsearbeidet. Elevenes rett til et fysisk og psykososial miljø 

som fremmer helse, er forankret både i Opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i skoler 

og barnehager. Det foreligger en Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen 

(Helsedirektoratet). For å oppfylle kriteriene for helsefremmende skole må nasjonale retningslinjer for 

skolemåltid følges. Retningslinjen sier blant annet at elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til 

frukt/grønt og melkeprodukter daglig. I tillegg anbefales det tilrettelegging for matinntak med 3-4 

timers mellomrom gode fysiske rammer for å sikre sosialt samvær og matglede. Det er behov for å 

sette av minimum 20 minutter til å spise, slik at alle får mulighet til å spise i ro og til de er mette. Tid til 

håndvask, og til å finne frem mat og rydde etter seg, bør komme i tillegg til minimum 20 minutter 

spisetid. Elevene bør ha lett tilgang til kaldt drikkevann.  

 

Figur 46 Ungdomsskoleelevers matvaner på skolen. Kilde: Ungdata 2019 

 

Det foreligger ingen lokal empiri i forhold til tendenser på matpakker. Erfaringstall nasjonalt viser 

likevel at jo eldre elevene blir, jo færre har med seg matpakke. Det foreligger nyere forskning på 

innvandrerfamilier og matpakken3. Undersøkelsen viser til at matpakken er avhengig av økonomiske 

ressurser, og legger belastninger på lavinntektsfamilier. En forskningsrapport fra universitetet i Agder 

viser også til at det faktisk for første gang viser at et gratis skolemåltid i henhold til de norske 

kostrådene, virker sosialt utjevnende ved at elever med lavt utdannede foreldre spiser sunnere. 

                                                      
3 Silje Elisabeth Skuland; 2019 (Packed Lunch Poverty: Immigrant Families’ Struggles to Include Themselves in 

Norwegian Food Culture). 
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Når det kommer til kosthold i videregående skole så viser Ungdata-undersøkelsen at det er stor 

variasjon i ungdoms kosthold. For eksempel spiser en av tre ungdommer frukt og grønt hver dag, 

samtidig som en god del sjelden får i seg slike matvarer. Flertallet av ungdom spiser fisk til middag eller 

som pålegg minst en gang i uka. Det samme gjelder kjøttdeigbaserte produkter, som pølser og 

hamburgere. De fleste spiser godteri eller snacks hver uke, men det er få som gjør dette mange ganger 

i uka. Det er noen flere jenter enn gutter som jevnlig spiser godteri. 

 

Figur 47 Andel vgs-elever som spiser frukt og bær minst fire ganger i uka 

 

På tross av flere positive utviklingstrekk i matvareforbruket de siste årene, har kostholdet i Norge 

fortsatt klare ernæringsmessige svakheter som øker risikoen for utvikling av ikke-smittsomme 

sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes. De største ernæringsmessige 

utfordringene i tiden framover er å øke inntak av grønnsaker, grove kornprodukter og fisk og redusere 

inntak av mettet fett, salt og sukker. Hadde hele befolkningen fulgt kostrådene fra myndighetene, ville 

det medføre en stor økonomisk gevinst for samfunnet og ikke minst en vesentlig helse-gevinst for 

befolkningen.  

 

 

5.4 Alkohol og andre rusmidler 
Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Samtidig er alkohol- og narkotikabruk blant de 

største risikofaktorene for helsetap og tidlig død. Et lavere forbruk av alkohol og narkotika kan derfor 

bidra til en vesentlig folkehelsegevinst. I tillegg kan det bidra til at sosial ulikhet i helse blir utjevnet, 

fordi det er særlig grupper med lavere utdanning og dårligere økonomi som er utsatt for de negative 

konsekvensene av et slikt forbruk.  

Alkoholbruk kan sees i sammenheng med flere sosiale og helsemessige konsekvenser som skader, 

ulykker, sykdommer og psykiske vansker. Det samlede alkoholforbruket hos innbyggerne er en viktig 

faktor for alkoholrelaterte skader og sykdommer. Dersom det samlede forbruket i samfunnet øker, vil 

både andelen storforbrukere og andelen som ligger nært opp mot et helseskadelig forbruk øke. Størst 

risiko er det for personer med stort inntak over tid, eller stort samtidig inntak når en først drikker. 

Blant annet er risikoen høy for kroniske sykdommer hos storforbrukerne, dette gjelder også selv om 

drikkingen ikke fører til synlig beruselse. Det er mengden alkohol som inntas som fører til risiko. 

Dessuten øker sannsynligheten for vold og ulykker ved stort samtidig inntak, uten at det er et 

storforbruk hos den enkelte (FHI). 

Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk av alkohol 

flatet ut, og fra årtusenskiftet vist en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles mange unge som 

drikker alkohol, og da særlig i den siste delen av tenårene. 
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Statistikk viser at flere Fauske-ungdom som har vært berustet på alkohol enn landet som helhet, og at 

bruken av alkohol øker kraftig i løpet av videregående. Samtidig viser tidstrenden i Fauske viser at 

prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år har gått fra 19 % i 2013 og 

2016, til 16 % i 2019 (Kilde: Ungdata).  

 

 

Figur 48 Nasjonale tall: Prosentandel av gutter og jenter som har vært beruset på alkohol. Kilde: Ungdata 2019 

 

 

Figur 49 Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år. Vidergåendeelever. Kilde: Ungdata 
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For den voksne andelen av befolkningen ligger den nasjonale drikkefrekvensen på opp mot en gang i 

uken i snitt, selv om flertallet drikker sjeldnere enn det. Underkant av 20 prosent har oppgitt at de 

drikker mer enn 6 alkoholenheter minst en gang i måneden.  

Det utarbeides dessverre ikke statistikk om alkoholforbruk hos voksne for kommunene, men det 

registreres antall liter ren alkohol omsatt i dagligvarebutikk og Vinmonopol. Tallene i seg selv gir ikke 

det hele bildet på alkoholforbruket, men er en indikator på forbruk. Ut fra disse tallene, ligger 

alkoholomsetningen i Fauske generelt over både fylkes- og landsgjennomsnitt. Det gjøres oppmerksom 

på at Fauske kan ha en betydelig handelslekkasje fra andre, nærliggende kommuner uten Vinmonopol 

som kan gi utslag på denne statistikken.  

I Fauske kommune er det fokus på ansvarlig alkoholhåndtering, og en del av det forebyggende arbeidet 

innebærer blant annet tilrettelegging av alkoholfrie møteplasser. 

 

 
Figur 50 Antall liter ren alkohol omsatt i dagligvarebutikker og på Vinmonopol per person 15 år og eldre, per år. Kilde: FHI 

 

Spørreundersøkelser i befolkningen viser at menn i gjennomsnitt drikker omtrent dobbelt så mye som 

kvinner, og de drikker seg oftere beruset. I løpet av de siste 10-15 årene har omfanget av alkoholbruk 

og alkoholberuselse blant norske tenåringer gått ned. I europeisk sammenheng har Norge en svært 

restriktiv alkoholpolitikk med svært høye alkoholavgifter, og betydelige begrensninger i 

tilgjengeligheten av alkohol gjennom Vinmonopolordningen og restriksjoner på salgs- og skjenketider. 

Totalkonsumet av alkohol i befolkningen henger nært sammen med andelen som har et risikofylt høyt 

konsum og med omfanget av alkoholrelaterte problemer. De mest effektive tiltakene for å begrense 

alkoholkonsumet og skadeomfanget er høye alkoholpriser og tilgjengelighetsbegrensninger 

(Folkehelserapporten, FHI 2019). 
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5.5 Bruk av andre rusmidler 
For den voksne delen av befolkningen ligger landsgjennomsnittet for bruk av cannabis (hasj, 

marihuana) på omlag 4 prosent de siste 12 månedene. Bruken er høyest blant ungdom og unge 

voksne, og gutter bruker cannabis oftere enn jenter. Det største folkehelseproblemet knyttet til 

cannabis er trafikkskader.  

Tallmaterialet for Fauske kommune er fra undersøkelse gjort blant ungdomsskoleelever. Det tyder på 

en stor variasjon i bruken de siste årene, men ved siste undersøkelse i 2019 var tallene for Fauske 

tilsvarende lands- og fylkesnivået.  

 

Figur 51 Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste 12 mnd. Kilde: Ungdata 

 

Ungdata viser at i overkant av en av ti elever på videregående har erfaringer med hasj og marihuana. 

Bruken av hasj øker betydelig fra VG1 til VG3. Fra 2015 har det vært en markert økning i hasjbruk blant 

gutter. Det er en betydelig kjønnsforskjell i bruken av hasj, hvor gutter bruker det mer enn jenter. 

Kjønnsforskjellen ser også ut til å øke i løpet av videregående. Siden 2015 har det vært en liten økning i 

andelen som har blitt tilbudt hasj. Dette gjelder for begge kjønn, og øker i løpet av videregående. 

Samtidig er det en god del flere som blir tilbudt stoffet enn som selv har prøvd det.  
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
 Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Helserelatert atferd gjenspeiler både miljø og levekår og personlige valg. Forskning viser at grupper 

med lengre utdanning og høyere inntekt har i snitt levevaner som gjør at de kommer helsemessig 

bedre ut enn de med lavere utdanning og inntekt. Fysisk aktivitet forebygger blant annet type 2 

diabetes, hjerte-karsykdommer, muskel-skjelettplager og enkelte former for kreft. 

Det er mange positive helseeffekter forbundet med jevnlig fysisk aktivitet. Det gir økt overskudd, virker 

positivt på humøret, gir mulighet til sosialt samvær og beskytter mot sykdommer. Fysisk aktivitet 

omfatter alle aktiviteter som innebærer at man beveger seg i hverdagen og bruker kroppen, for 

eksempel lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, kroppsøving, fysisk arbeid, gange, løping eller sykling. 

Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst og utvikling. Det virker 

også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring. Regelmessig fysisk aktivitet i 

ungdomsårene ser også ut til å være viktig for å skape gode vaner for resten av livet.  

Større autonomi fra foreldre og bedre tilgang til penger, gjør at ungdom har mer kontroll over eget 

kosthold enn da de var barn. Fristelsene er store og for mange er det lett å velge usunne drikke- og 

matvarer.  

Alkohol har store negative konsekvenser for samfunnet og forårsaker betydelige helsemessige skader. 

Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen, og er i tillegg 

årsak til sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv. Sammenhengen mellom beruselse 

og skadevirkninger er særlig tydelig når det gjelder vold, trafikkskader og andre ulykker. Samtidig er det 

slik at store deler av skadeomfanget, og det som påfører samfunnet de største kostnadene, er knyttet 

til et relativt moderat/lavt. 

HOVEDFUNN 

 Fauske-ungdommen ligger likt med landet som helhet når det kommer til 

ukentlig aktivitet og trening 

 Ungdommen er noe mindre fornøyd med egen helse (enn 

landsgjennomsnittet) 

 Barnehagene har god kunnskap om kosthold og helsefremming 

 66 % av ungdomsskoleelevene spiser hver dag skolemat som de har med seg 

hjemmefra 

 Bare en av tre videregåendeelver spiser frukt og grønt hver dag, og en god del 

får sjelden i seg slike matvarer. 

 Bruken av alkohol øker kraftig i løpet av videregående. 

 Ungdommens bruk av andre rusmidler skiller seg ikke ut fra fylkes-

/landsgjennomsnitt 
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6 Helsetilstand 
Helsetilstanden i kommunen kan på sett og vis beskrives som konsekvensen av en rekke årsaker 

innenfor de øvrige fem kapitlene i dokumentet. I dette kapittelet blir helse, sykdom og legemiddelbruk 

kartlagt. Statistikkbanken til Folkehelseinstituttet er en viktig kilde for data på bruk av helsetjenester 

og legemidler. 

De sykdommene som koster samfunnet mest i form av blant annet belastning på helse- og 

omsorgssektoren, sykefravær og redusert deltakelse i arbeidslivet, tapte liv og ikke-dødelig helsetap er 

de såkalte ikke-smittsomme sykdommene. Samtidig er dette sykdommer som i stor grad kan 

forebygges. Dette krever at vi kjenner hvilke forhold som påvirker disse sykdommene. Det er også godt 

dokumentert at det er en sosial ulikhet i alle disse sykdommene, også når det gjelder 

påvirkningsfaktorene for disse sykdommene. (Kilde: 4) 

Hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes står for to av tre dødsfall i Norge, og utgjør en stor 

andel av konsultasjonene i helsetjenesten. Generelt kan man si at det har vært en økning i forekomst i 

disse sykdommene, men at dødeligheten har gått ned og folk lever lenger med disse sykdommene. 

 

 

Figur 52 Antall unike personer, 0-74 år og 15-29 år, i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Kilde: 
FHI 

 

 

                                                      
4 https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/folkehelse-og-baerekraftig-

samfunnsutvikling/Folkehelse%20og%20b%C3%A6rekraftig%20samfunnsutvikling.pdf/_/attachment/inline/3bee

41d0-0b38-4957-913e-

bedad965e37a:a89f2b8d35a30992c90f2f4c4f872d2ffdd0abaa/Folkehelse%20og%20b%C3%A6rekraftig%20samf

unnsutvikling.pdf 
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6.1 Hjerte- og karsykdommer 
Hjerte- og karsykdommene omfatter hjerteinfarkt, hjertekrampe (angina pectoris), hjertesvikt, 

hjerneslag og andre sykdommer i hjertet og blodårer. Sykdommene skyldes arvelige faktorer i samspill 

med miljøfaktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og diabetes. I den delen av 

befolkningen som har lav utdannelse og/eller lav inntekt, er hjerte- og kardødeligheten samlet sett 

høyere enn blant de som har høyskole- og universitetsutdannelse. Jo høyere inntekt og utdanning, jo 

lavere er dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.  

Datagrunnlaget for hjerte-/karsykdom per 2020 viser at Fauske kommune ligger signifikant dårligere an 

enn resten av landet. Dette er en negativ utvikling sammenlignet med årene før, der tallene var 

tilsvarende eller bedre enn landsgjennomsnittet. 

 
Figur 53 Antall unike personer med hjerte- og kardiagnose innl. sykehus, per 1000 innbyggere. Kilde: FHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018 2019 2020

A
n

ta
ll 

p
er

 1
0

0
0

 in
n

b
yg

ge
re

År

Norge Fauske Nordland



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 85 

6.2 Diabetes 
Diabetes er en av de store folkesykdommene, og er forbundet med alvorlige komplikasjoner. Det 

anslås at totalt 190 000 nordmenn har diagnostisert type 2-diabetes. Forekomsten av type 2-diabetes 

er betydelig hyppigere enn type 1-diabetes. Personer med type 1- og type 2-diabetes har økt 

dødelighet og risiko for senkomplikasjoner fra hjerte- og karsystemet, nyrer, øyne og nerver.  

Diabetes type 2 har en arvelig komponent, men overvekt, røyking og mangel på fysisk aktivitet spiller 

også en viktig rolle. Det er også sosioøkonomiske og geografiske forskjeller i forekomst av diabetes 

type 2. 

 

Behandling av sykdommen varierer. Riktig kosthold, mosjon og vektreduksjon kan for noen 

normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll, men om lag 70 % av pasientene må 

behandles med blodsukkersenkende legemidler. Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes 

kan brukes som indikator på forekomsten av type 2-diabetes i befolkningen. Brukere defineres som 

personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek for behandling av diabetes type 2.  

 

Figur 54 Brukere av legemidler forskrevet på resept til behandling av type 2-diabetes i aldersgruppen 30-74 år. 
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6.3 Kols og astma 
Over 200 000 nordmenn har trolig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), av disse har mer enn 

halvparten diagnosen uten å vite om det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken 

er røyking, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle 

Personer med grunnskoleutdanning har tre ganger høyere risiko for KOLS enn personer med 

universitetsutdanning. Dette gjelder også når en tar hensyn til røykevaner og yrke. En kjenner ikke de 

underliggende årsakene, men forhold gjennom hele livet kan ha betydning. Faktorer i søkelyset er 

blant annet fødselsvekt og luftveisinfeksjoner i barndommen og miljøfaktorer som kosthold, 

luftforurensing og boligstandard gjennom livsløpet. Slike faktorer varierer med sosioøkonomisk status. 

For kols og astma sett under ett, tas det utgangspunkt i legemiddelbruken for disse sykdommene. 

Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en indikator 

på sykdomsforekomst i befolkningen. Fauske ligger her noe høyere i forhold til resten av fylket og 

landet.  

 

Figur 55 Brukere av legemidler KOLS og astma, 45-74 år. Kilde: FHI 
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Om en tar utgangspunkt i sykehusinnleggelser grunnet KOLS, er tallene noe lavere for Fauske 

kommune og omtrent på landsgjennomsnittet.  Sykehusinnleggelse i seg selv gir ikke et fullstendig 

bilde for tilstanden i kommunen, men er en av flere indikatorer for helsetilstand i befolkningen. 

Sykehusinnleggelser kan også være en indikator på potensialet for forebyggende innsats. Høyere tall 

kan være et tegn på bedre diagnostikk og oppfølging av denne pasientgruppen ettersom mange 

pasienter med KOLS ikke har fått diagnosen.  

 

 

 

Figur 56: Antall pasienter innlagt i somatiske sykehus på grunn av KOLS per 1000 innbyggere per år. Kilde: FHI 
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6.4 Kreft 
Kreftforekomsten har økt de siste 50 årene. Kreftdødeligheten har derimot endret seg lite fra 1950 til i 

dag - når vi ser på antall dødsfall per 100 000 innbyggere og korrigerer for økt levealder. Det er 

imidlertid større sosioøkonomiske forskjeller i kreftdødelighet i dag enn for 40 år siden, særlig gjelder 

det lungekreft.  

 

Figur 57: Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt, 2008-2017. Kilde: FHI 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 89 

6.5 Muskel- og skjelettplager 
Muskel- og skjelettplager er den hyppigste diagnosen for sykefravær, og står for om lag 1/3 av alt 

legemeldt sykefravær. Muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær og 

uføretrygd samlet sett (nasjonale tall). Smertetilstander i rygg og nakke er også den ledende årsaken til 

ikke-dødelig helsetap og samlet sykdomsbyrde i Norge. Vi er dessuten på verdenstoppen når det 

gjelder hoftebrudd hos kvinner (Folkehelseinstituttet, 2018). Samlet sett er muskel- og 

skjelettsykdommer den diagnosegruppen som plager flest og koster mest. Dette er plager som øker 

med alder, og som generelt er økende i befolkningen. For Fauske viser tallene at kommunen ligger 

signifikant dårligere an her enn landet som helhet. 

 

Figur 58: Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte 
plager/sykdomsdiagnoser inkluderes også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) per 1000 innbyggere per år. 3 års 
gjennomsnitt. Kilde: FHI 
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6.6 Tannhelse 
De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Flere barn og unge har ingen eller få 

hull i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten 

protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man 

tilhører en utsatt gruppe eller ikke. Tallene fra Norgeshelsa viser at prosentandelen med friske tenner 

blant 5 og 12 åringer har økt i Norge siden 2005. 

Barna i Fauske i aldersgruppen 5-12 år, har bedre tannhelse enn gjennomsnittet i Nordland fylke. 

Derimot er det for 18-åringene litt flere hull enn ellers i fylket. Aldersgruppen 12-18 år er samtidig en 

utfordring i hele Nordland i forhold til å beholde en tannhelse som er bedre enn landsgjennomsnittet. 

Der 12-åringer i Nordland har bedre tannhelse enn landsgjennomsnittet, skjer det en utvikling mellom 

12 til 18 år i fylket, som fører til dårligere tannhelse for 18-åringene sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. Dette er det fokus på i tannhelsetjenesten. 

 

Figur 59: Prosentdel tenner uten karieserfaring i 2019 «Null hull». Kilde: NFK 
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6.7 Legemiddelbruk 
Legemiddelbruk kan ikke sees på som synonymt med sykdomsforekomst, men kan likevel være en 

indikator på forekomst av enkelte sykdommer. Bruk av legemidler kan gi innsikt i problematikken rundt 

utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull informasjon 

for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Statistikk over legemiddelbruk viser at Fauskes 

innbyggere jevnt over plasserer seg på fylkes- og landsgjennomsnitt, men der bruken av midler ved 

psykiske lidelser, inkludert ADHD- midler, utmerker seg i negativ retning. Bruken av allergimidler er 

derimot noe lavere enn ellers i landet.  

 

 

Figur 60:  Prosentandel som bruker reseptfrie medikamenter ukentlig eller daglig 

 

 

 

 

 

Figur 61: Brukere av legemidler forskrevet på resept til personer i aldersgruppen 0-74 år og som i løpet av året har hentet 
ut minst én resept i apotek. Gjennomsnitt for 2016-2018. Kilde: FHI 
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6.8 Psykiske symptomer og lidelser 
Psykiske symptomer og lidelser er basert på tall fra primærhelsetjenesten. Disse dataene omfatter 

flere indikatorer. Beskrivelsen av dataene vil derfor gjelde flere sykdomsgrupper. Det antas at tallene 

påvirkes av legenes diagnostiseringspraksis.  

Det er vanlig å skille mellom psykiske plager (symptomer) og psykiske lidelser (diagnoser). Psykiske 

plager er mentale vansker som nettopp er plagsomme, men ikke i så stor grad at de kan betegnes som 

diagnoser. Alle mennesker vil fra tid til annen kunne ha slike plager, for eksempel engstelse eller 

søvnløshet. Psykiske lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt, enten det er for 

spiseforstyrrelse eller depresjon.  

De siste årene har man sett en økning i andelen unge som rapporterer om lettere psykiske helseplager 

i spørreundersøkelser. Noen mener at økt individualisering i samfunnet og et sterkere prestasjonspress 

i for eksempel skolen, har bidratt til denne utviklingen. Andre mener at økningen kan skyldes større 

åpenhet og oppmerksomhet om denne typen plager. Her gir forskningen ingen klare svar. Det vi 

derimot vet er at depresjons- og angstsymptomer er de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer 

plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte 

øker risikoen for slike plager. Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og 

dårlig psykisk helse. 

Tall viser at Fauske ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det kommer til psykiske 

symptomer/lidelser for aldersgruppen 15-29 år. Bruken av legemidler for psykiske lidelser er også tatt 

med i kunnskapsgrunnlaget som en indikator på den psykiske helsen i kommunen.  

 

 

Figur 62: Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer blant gutter og jenter på ulike klassetrinn. 
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Figur 63: Bruk av legemidler ved psykiske lidelser per 1000 innbyggere. Begge kjønn, 0 -74 år.  Kilde: FHI 

 

 

6.9 Overvekt 
Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, 

slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan 

også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar KMI-grense for når sykdomsrisikoen 

øker eller faller, overgangene er glidende.  

6.9.1 Overvekt og fedme hos voksne 
Kroppsmasseindeks (KMI) er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og benyttes for å kunne måle og 

sammenligne helserisikoen ved blant annet overvekt i en befolkning. WHO har satt følgende 

grenseverdier for å klassifisere overvekt og fedme blant voksne over 18 år ved hjelp av KMI (kg/ m²). 

KMI på mellom 25 og 29,9 regnes som overvektig. KMI på 30 og over regnes som fedme 

(Folkehelseinstituttet). Befolkningsdata om KMI får en ut fra sesjon 1 og hos gravide ved første 

svangerskapskontroll.  

Overvekt og fedme er mer vanlig i Nordland enn i landet for øvrig som skiller seg signifikant fra resten 

av landet. Status og utviklingstrekk i Fauske er at overvekt og fedme er blant de laveste nivåene i 

Nordland, og en av fire 17- åringer som veier seg til sesjon 1 er overvektige eller har fedme. Tendensen 

i figur 6.9 tyder på at KMI i kommunen synker og nærmer seg gradvis landsgjennomsnittet.  

Andel gravide med overvekt eller fedme viser et landsgjennomsnitt på en av tre, og andelen har vært 

stabil de siste årene. Trenden i Fauske er økende, der nær halvparten av gravide er overvektige eller 

har fedme. Det er også over snittet for Nordland. 
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Figur 64: Overvekt og fedme, selvrapportert ved sesjon 1, 17-åringer. Andel prosent. Kilde: FHI 

 

6.9.2 Overvekt og fedme hos barn  
Barn og ungdom som utvikler overvekt og fedme viser ofte tegn på dette i tidlig alder. Barn har større 

risiko for å utvikle overvekt dersom søsken eller foreldre har overvekt. Erfaringer viser at det er 

vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først er blitt overvektig. Selv med betydelig innsats fra 

helsevesen og andre støttetjenester er det vanskelig å oppnå et godt og varige resultat. Forebygging av 

overvekt er derfor av stor betydning. 

Helsesykepleier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten utfører jevnlig veiing og måling av barn etter 

gitte tidspunkt i Nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ut 

over faste måletidspunkt, får også barn og ungdom oppfølging på indikasjon eller på forespørsel fra 

barn/ ungdom eller foreldre.  I skolehelsetjenesten utføres veiing og måling rutinemessig i 1., 3. og 8. 

klassetrinn.  
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Figur 65:  Tallene i tabellen er fra skoleåret 2019/2020 og viser resultat etter vekt/ lengdemåling i 1. og 3. klassetrinn. 
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Omlag 15 % av 3. klassingene i Fauske er overvektige og 6 % har fedme. Nasjonale beregninger fra 

Folkehelseinstituttet viser at 14 prosent av jentene og 11 prosent av guttene i 3. klasse er overvektige, 

mens 3 prosent av jentene og 2 prosent av guttene har fedme. Fauske ligger altså noe høyere enn 

dette. For 1. klassetrinn er tallene enda høyere. Dersom tendensen fra siste års måling er stabile, kan 

det indikere en økning i antall barn med overvekt og fedme i Fauske. Blant ungdom ser vi også en 

økende andel som har undervekt. Det større nasjonale bildet tyder på at utviklingen i overvekt og 

fedme hos barn har flatet noe ut.  

 

6.10 Sykefravær 
De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært stabilt høy i Norge i forhold til 

andre land i OECD-området. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Mange som 

har symptomer og diagnoser av en type som ofte fører til sykmelding og uføretrygd, er i lønnet arbeid. 

Blant de som er i arbeid, finner vi dessuten både friske og syke mennesker. For den enkelte kan det 

være uheldig for helsa dersom man ikke lenger har et arbeid å gå til. Man mister blant annet det 

sosiale nettverket som man har på jobben.  

Figuren under viser at Fauske er over snittet i Nordland på legemeldt sykefravær, og tall for 2019 viser 

at kommunen også er blant de 10 kommunene i fylket med høyest sykefravær. Sammenlignet med 

landet forøvrig, plasserer Fauske seg nært gjennomsnittet på fravær.  

 

 

Figur 66: Legemeldt sykefravær, ikke feriekorrigert. Kilde: SSB 
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6.11 Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
 Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Sett under ett har innbyggerne i Fauske kommune en noe dårligere helsetilstand enn landet forøvrig. 

Blant innbyggerne er det høyere forekomst av muskel- og skjelettplager, psykiske symptomer og 

lidelser, hjerte- og karsykdommer, samt KOLS og astma. I tillegg peker sykefravær og tannhelsen etter 

grunnskolealder seg ut som områder med økt risiko. På den positive siden er nye tilfeller av kreft og 

diabetes er generelt sett lavere i Fauske enn landsgjennomsnittet. En forklaring på disse resultatene 

kan være ulik alder- og kjønnssammensetning i kommunen sammenlignet med resten av landet.  

Fedme gir over tid økt risiko for utvikling av en rekke sykdommer og plager både på kort og lang sikt. 

For barn og ungdom kan overvekt og fedme på kort sikt gi økt risiko for negative psykososiale 

konsekvenser. Økt kroppsfokus i samfunnet har betydning for barn og ungdoms selvbilde. For å kunne 

gjøre noe med overvekt og fedme på samfunnsnivå, er det viktig med både befolkningsrettede og 

individrettede tiltak. Tiltak på samfunnsnivå kan nå flere og være mer effektive enn individrettede 

tiltak. Barn og unge er spesielt utsatte og prisgitt omgivelsene; familien, barnehagen, skolen og 

nærmiljøet. Barn og ungdom tilbringer mye av sin oppvekst nettopp i barnehage, skole og 

skolefritidsordning. Dette er institusjoner som har en viktig rolle i å bidra til gode levevaner ved å 

tilrettelegge for variert fysisk aktivitet og gode kostvaner. Det som er gode tiltak for barn med overvekt 

er også gode forebyggende tiltak for alle barn og unge.  

De ikke-smittsomme sykdommene kan i stor grad forebygges på befolkningsnivå gjennom 

levevaneendringer, men det kreves også strukturendringer og systemtiltak og ikke bare 

atferdsendringer hos enkeltindivider. Forebygging av disse sykdommene skjer i stor grad i andre 

sektorer enn helse- og omsorgssektoren, så som utdanning, arbeidsliv, samferdsel og miljø. Imidlertid 

er det i stor grad helsesektoren som merker resultatet av eventuelt manglende folkehelsearbeid og 

forebygging. 

HOVEDFUNN 

 Datagrunnlaget for hjerte-/karsykdom per 2020 viser at Fauske kommune 

ligger signifikant dårligere an enn resten av landet 

 I forhold til KOLS og astma ligger Fauske noe høyere i forhold til resten av 

fylket og landet 

 Fauske ligger signifikant dårligere an her enn landet som helhet når det 

kommer til muskel- og skjelettplager 

 Bruken av midler ved psykiske lidelser, inkludert ADHD- midler, utmerker seg i 

negativ retning  

 Fauske ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det kommer til 

psykiske symptomer/lidelser for aldersgruppen 15-29 år 

 Fauske er over snittet i Nordland på legemeldt sykefravær, og blant de 10 

kommunene i fylket med høyest sykefravær 
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7 Avslutning: Utfordringer og muligheter 
I dette kapitlet settes fokus på utfordringer og styrker/muligheter basert på oversikten som nå er 

fremskaffet. 

Ifølge KS’ stordataanalyse av samfunnstrender (2018 - 2023) er det særlig fire trendklynger som vil 

vokse betydelig de neste fem år:  

 Polarisering og elitemotstand  

 Urbanisering og teknologisk skifte  

 Klimaendringer og press mot naturen  

 Svekkelse av statene og sterkere konflikt  

 

Større ulikhet, urbanisering og innvandring vil være viktige drivere bak politisk polarisering. 

Klimaendringer vil sette rammer for politikk og økonomisk aktivitet; biologisk mangfold, 

matvaresikkerhet og bærekraftige økosystemer vil få særlig oppmerksomhet.  

Sammen med skatt, helse, klima og skole forventes sysselsetting og næringsutvikling å bli viktigere i 

kommunalpolitiske debatter. Forventninger om at folk flest skal inkluderes kommer til å øke, ikke bare 

i form av brukermedvirkning, men også i samskapende prosesser.  

Det vil bli mange og høye forventninger til kommunens rolle, særlig innen næringsutvikling, 

inkludering, omsorgstjenester og stedsutvikling. Forventninger til kommunens innsats for 

næringsutvikling henger blant annet sammen med uro for jobbknapphet og behov for investeringer i 

verdiskaping. Inkludering omfatter både integrering og samfunnets behov for at folk skal være en del 

av fellesskapet, og ikke i utenforskap.  

Det kan være krevende å delta i komplekse beslutninger. For å tilrettelegge for brede demokratiske 

prosesser hvor innbyggerne involverer seg kan administrasjonen aktivt kommunisere faglige 

vurderinger til innbyggerne. Samskaping handler blant annet om å identifisere problemet sammen 

med den/de det gjelder, for så å velge eller designe en løsning og produsere den sammen, i et 

vedvarende løp. Dette forutsetter vilje og evne til å innta nye roller, og at det åpnes for en ny type 

maktfordeling enn vi tidligere har vært vant til.  

Frivillig sektor er en viktig aktør i arbeidet med å skape forståelse og utvikle kunnskap som bidrar til å 

fremme demokrati, medvirkning og samskaping. Arbeid/deltagelse i frivillig sektor er en kanal for 

engasjement, innflytelse og samfunnsdeltagelse og skaper grunnlag for samhold og fellesskap. 

Lokaldemokratiet bygger på tillit mellom politikere og befolkningen.  
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Kapittel 1 Befolkning 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Om femten år blir det flere eldre enn 
barn og unge i Norge. Det betyr at 
forsørgerbyrden for eldre (65 år eller 
mer) blir større enn forsørgerbyrden for 
barn og unge (0-19 år).  

 

 Befolkningssammensetningen vil virke 
sterkt inn på hvordan boligmarkedet 
utvikler seg. Flere eldre kan føre til 
press på leilighetsutbygging og nedgang 
i behovet for eneboliger.  
 

 Befolkningssammensetningen legger 
press på dimensjonering av tjenester. 
Riktig antall barnehageplasser, 
skoleplasser og helse og 
omsorgstjenester er viktige elementer.  

 

 SSBs befolkningsframskrivinger 
samsvarer i liten grad med mål om økt 
befolkningsvekst. 
 

 At folk blir eldre er en ønsket utvikling, og 
et resultat av vellykket velferdspolitikk over 
mange år. Seniorkraften må være en del av 
løsningen i framtidas lokalsamfunn.  
 

 Nye teknologiske løsninger kan bidra til at 
flere eldre kan klare seg lenger i eget hjem.  
 

 Nærheten til Bodø kan ha i seg betydelige 
fordeler for Fauske-samfunnet. 
 

 Offentlig, privat og frivillig sektor har 
potensielt god tilgang på kompetanse og 
menneskelige ressurser 
 

 

Kapittel 2 Oppvekst og levekår 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende sosial ulikhet 
 

 Økende andel unge med psykiske 
symptomer og lidelser  
 

 Unge opplever lokalmiljøet lite 
attraktivt  
 

 Økende grad av overvekt og fedme med 
påfølgende risiko for sykdom 

 Godt fokus på mestring og livskvalitet 
 

 Videreutvikling av helhetlige tjenester 
 

 Gjennomgående og systematisk 
vurdering av helsemessige 
konsekvenser i beslutninger   
 

 Helhetlig regional planlegging som 
fremmer bærekraftig lokal 
samfunnsutvikling  
 

 Gode miljø med sunne, tilgjengelige og 
naturgitte rammer for aktivitet  
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Kapittel 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

Kapittel 4 Skader og ulykker 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende antall hoftebrudd 
 

 Stor andel av tungtransport i tett 
befolkede områder utgjør høy risiko for 
alvorlige ulykker 
 
 

 
 

 Kvalifisering som trafikksikker 
kommune 
 

 Fokus på aldersvennlige lokalsamfunn 
 

 Bruke by- og stedsutvikling som 
virkemiddel for å forebygge skade samt 
fremme helse 
 

 Styrke sentrum som utviklingsområde 
og arena for innbyggere i alle 
aldersgrupper. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Tungtrafikk i sentrum 
 

 Ungdom er lite fornøyd med 
lokalmiljøet 
 

 Få friluftsområder tilrettelagt for 
personer med funksjonsnedsettelse 

 

 Opplevd ensomhet 
 

 Graden av trivsel i nærmiljøet er lavere 
blant både ungdommer og de voksne 
innbyggerne enn blant den øvrige 
befolkningen i Nordland 
 

 Noe lav valgdeltakelse 
 
 

 Godt drikkevann og god 
drikkevannsforsyning 
 

 Ny E6-prosjektet 
 

 Økt fokus på helhetlig 
samfunnsutvikling 
 

 Gode nærmiljøanlegg 
 

 Økt foreldrestøtte-satsing 
 

 Samlokalisering av støttetjenester 
 

 Opplevelse av sosial støtte er god blant 
innbyggere 18+ 
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Kapittel 5 Helserelatert atferd 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 

 Ungdommens opplevelse av egen helse 
 

 Bare en av tre videregåendeelver spiser 
frukt og grønt hver dag, og en god del får 
sjelden i seg slike matvarer. 
 

 Bruken av alkohol øker kraftig i løpet av 
videregående 
 

 Ungdommens bruk av andre rusmidler 
skiller seg ikke ut fra fylkes-
/landsgjennomsnitt 

 
 

 

 

 Gode aktivitetsmuligheter 
 

 Aktive ungdommer 
 

 Helsefremmende barnehager og skoler 
 

 Tverrfaglig samarbeid 
 

 Matpakke-kultur  
 

 Barnehagene har god kunnskap om 
kosthold og helsefremming 

 

 Eldrerådet, rådet for 
funksjonshemmede og ungdomsråd kan 
bidra til å løfte fram aktuelle 
problemstillinger på vegne av sine 
målgrupper 

 

 

Kapittel 6 Helsetilstand 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 

 Datagrunnlaget viser at Fauske ligger 
signifikant dårligere an enn resten av 
landet når det kommer til  

o for hjerte-/karsykdom  
o muskel- og skjelettplager 
o psykiske symptomer/lidelser for 

aldersgruppen 15-29 år 
 

 I forhold til KOLS og astma ligger Fauske 
noe høyere i forhold til resten av fylket 
og landet 
 

 Bruken av midler ved psykiske lidelser, 
inkludert ADHD- midler, utmerker seg i 
negativ retning  
 

 Fauske er over snittet i Nordland på 
legemeldt sykefravær, og blant de 10 
kommunene i fylket med høyest 
sykefravær 
 

 
 

 

 Innbyggernes opplevelse av sosial 
støtte 
 

 Innbyggere føler seg trygge 
 

 Eldre som aktive innbyggere og 
samfunnsressurs 
 

 Naturtilgang 
 

 Gode og tilgjengelige nærmiljøanlegg 
 

 Helhetlig planlegging som fremmer  
lokal samfunnsutvikling 
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Konklusjon 
Gjennom dagens lovverk er kommunen pålagt å ta et større ansvar for folkehelsa med utgangspunkt i 

det lokale oversiktsdokumentet. Oversikten skal hjelpe oss å identifisere folkehelseutfordringer og 

ressurser, og bidra til at vi som kommune ivaretar våre oppgaver etter folkehelseloven. 

Vi har pr i dag forholdsvis god oversikt over mange deler av Fauske-samfunnet. Samtidig har arbeidet 

med oversiktsdokumentet avdekket en del områder hvor vi har lite eksakt kunnskap om lokale 

påvirknings- og årsaksforhold. Dette tilsier at vi må fortsette å følge med på indikatorer og utvalgte 

data om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer over tid (= holde løpende oversikt). 

God dokumentasjon er et godt utgangspunkt for en offensiv og framtidsrettet politikk med treffsikre 

tiltak. Å følge med på indikatorer og utvalgte data om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer over tid, 

gir en god pekepinn på om vi lykkes i arbeidet med å bedre folkehelsa og å utjevne de sosiale 

helseforskjellene.  

Viktige grep for oss som kommune blir  

a) å få alle deler av organisasjonen til å ta et forebyggende og helsefremmende ansvar. Dette 

fordrer en helhetlig politikk der alle grener av organisasjonen direkte eller indirekte tar del i 

det systematiske folkehelsearbeidet.  

b) å jobbe mer aktivt med å redusere sosiale ulikheter i befolkningen.  

c) å mobilisere (det øvrige) samfunnet til å ta et ansvar for å skape gode nærmiljøer, der 

mennesker tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap og livskvalitet for flest mulig. 

 

Det løpende oversiktsarbeidet vil pågå gjennom hele året. For å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag 

vil oversiktsdokumentet oppdateres årlig. Den nyeste versjonen vil gjøres tilgjengelig i Risk og på 

kommunens hjemmeside. 

 

Dette dokumentet er versjon 1/1 (Ferdigstilt 19. august 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 103 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 104 

Eksempel på undertema: 

Kode 
A 

a) Befolkningssammensetning 
Undertema 

Kilde 

1A  Folketallet som helhet, aldersgruppering, 
kjønnsfordeling. Erfaringstall de senere år samt 
prognose framover. 

 Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 NAV 

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

2A  Er det spesiell vekst eller reduksjon innen enkelte 
aldersgrupper? Erfaringstall de senere år samt 
prognose framover. 

3A  Årlige fødselsrater. 

4A  Antall enpersonshusholdninger. 

5A  Etnisk sammensetning og utviklingen av denne. 

6A  Netto inn-/utflytting, om mulig flytting internt i 
kommunen/ fylket. 

7A  Har kommunen/fylkeskommunen en betydelig samisk 
befolkningsgruppe? 

 

Kode 
B 

b) Oppvekst- og levekårsforhold 
Undertema 

Kilde 

1B  Andel med lavinntekt  Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Arbeidstilsynet 

 Bedriftshelsetjenesten/ 
STAMI 

 Verneombud 

 Fagorganisasjoner 

 NAV 

  Husbanken 

 Andre relevante 
departement/direktorat 

 Elevundersøkelsen 
(skoleporten.no) 

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 

2B  Inntektsfordeling (målt gjennom Gini-koeffisient), 

3B  Tilgjengelighet til boliger (for ulike grupper) 

4B  Andel med boligsosiale ordninger 

5B  Boligstandard, inkl. spesielle fordelingsmønstre by – 
land, blandet – ensartet osv. 

6B  Antall i arbeid og antall uføre i forhold til folketallet 

7B  Sykefravær, trend de siste år. 

8B  Antall arbeidsledige, andel under 30 år. 

9B  Er det over- eller underskudd på arbeidsplasser? 

10B  Andel pendlere ut eller inn av kommunen/fylket. 

11B  Er det variasjon mellom ulike næringer? Hva er 
forholdet mellom offentlig og privat virksomhet? › 

12B  Er det åpenbare arbeidsmiljøproblemer? Eksempler 
på arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø, evt. spesielt 
samfunnsengasjement 

13B  Skolestrukturen (antall, geografisk spredning), elevtall. 

14B  Hva er trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner? 

15B  Hvor mange elever fullfører videregående skole? 

16B  Barnehagedekning og barnehagemiljø. 
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Kode 
C 

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
Undertema 

Kilde 

1C Omfang av smittsomme sykdommer.  Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Arbeidstilsynet 

 Bedriftshelsetjenesten/ 

 STAMI 

 Verneombud 

 Fagorganisasjoner 

 NAV 

 Husbanken 

 Andre relevante 
departement/direktorat 

 Elevundersøkelsen 
(skoleporten.no) 

 Fylkeskommunens egen 

 informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 

2C Drikkevannskvalitet. 

3C Forekomst av radon. 

4C Risiko for legionella og/eller annen biologisk 
forurensning. 

5C Omfang av områder utsatt for støy. 

6C Omfang av områder utsatt av luftforurensning. 

7C Omfang av områder utsatt for annen forurensning. 

8C Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg.  
 

9C I hvilken grad er skoleveger trygge?  

10C I hvilken grad har kommunen/fylket gang- og 
sykkelveger, turstier osv.?   

11C Hva er omfanget av områder for rekreasjon og 
friluftsliv, og hva er tilgjengeligheten til slike?  

12C Tilbud og tilgjengelighet til kollektivtransport. 

13C Omfang av grøntarealer, og hvilken beplantning har 
disse med tanke på allergieksponering m.m.  

14C Antall frivillige organisasjoner, medlemsforhold og 
rekruttering. 

15C Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og 
kriminalitet. 

16C Valgdeltakelse.  

17C Omfang av kulturtilbud.  

18C Omfang av sosiale møteplasser, lekeplasser osv.  

19C Sosiale nettverk. 

20C Sosial støtte. 

21C Opplevelse av tilhørighet. 
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Kode 
D 

d) Skader og ulykker 
Undertema 

Kilde 

1D Antall personskader behandlet i sykehus  Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Arbeidstilsynet/STAMI 

 Lokale legevakter og 
legekontor 

 Omsorgstjenester 

 Spesialisthelsetjenesten 

 Bedriftsleger 

 Tannleger 

 Statens vegvesen 

 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 Andre relevante 
departement/direktorat 

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 
 

2D Antall hoftebrudd behandlet i sykehus 

3D Spesielle ulykkespunkter, eller strekninger 

4D Spesielt utsatte skoleveger 

5D Skadeforekomst i skoler og barnehager, evt. også 
tannskader 

6D Antall drukningsulykker 

7D Omfang av arbeidsulykker 

8D Omfang av hjemmeulykker 

9D Antall omkomne i brann 

10D Antall fallulykker i sykehjem 

 

Kode 
E 

e) Helserelatert atferd 
Undertema 

Kilde 

1E Deltakelse i organisert og uorganisert fysisk aktivitet.   Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Helsedirektoratet 

 SIRUS 

 Fylkeskommunens egen 

 informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 
- helsestasjon 
- skole 
- barnehager 
- rus/psykisk 
- næring 
- annet 

 Organisasjoner 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 

2E Andel voksne og barn som er fysisk aktive minimum 
30/60 min. pr. dag.  

3E Omfang av fysisk aktivitet i skolen. 

4E Tilgang til områder for aktivitet. 

5E Omfang av elever som går eller sykler til skolen. 

6E Dagligrøyking (unge/voksne/gravide). 

7E Antall skjenkesteder, serverings- og åpningstider for 
alkoholsalg.  

8E Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk 
(f.eks. blant elever i ungdomsskole og videregående 
skole). 

9E Trender omkring ungdommens seksualatferd, f.eks. 
bruk av kondom. 

10E Mat og måltider i barnehager. 

11E Tilgang på frukt og grønt i skolen 

12E Måltider på skolefritidsordninger/aktivitetsskoler og 
tilbud i skolekantiner. 

13E ›Annen risikoatferd/helsefremmende atferd. 
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Kode 
F 

f) Helsetilstand 
Undertema 

Kilde 

1F Forekomst av forebyggbare sykdommer 
(«folkesykdommer»). 

 Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Helsedirektoratet 

 SIRUS 

 Folkehelseinstituttet 

 Helsedirektoratet 

 NAV  

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale undersøkelser/ 
brukerundersøkelser 

2F Bekymringsfullt nivå av visse sykdommer, eller negativ 
utviklingstrend selv om kommunen/fylket for tiden 
ligger på nivå med, eller bedre an enn landet for øvrig. 

3F Har befolkningen et høyt mestringsnivå, eventuelt målt 
indirekte gjennom sosial deltakelse som 
organisasjonstilhørighet, valgdeltakelse o.l. 

4F Finnes data om trivsel eller selvopplevd helse? 
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Eierskapsmelding – eierskapspolitikk Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunstyret: 

Fauske kommune vedtar eierskapsmeldingen/eierpolitikk vedlagt denne sak med de endringer 
fremkommet i møtet.  
 
Fauske kommune vedtar at rådmannen sammen med eierutvalget (formannskapet) utarbeider 
«Selskap spesifikke strategier» etter de beskrivelser gitt i eiermeldingen. Denne saken legges frem 
til kommunestyret løpet av våren 2021. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar eiermeldingen/eierpolitikk vedlagt denne sak med de endringer 
fremkommet i møtet.  
 
Fauske kommune vedtar at rådmannen sammen med eierutvalget (formannskapet) utarbeider 
«Selskap spesifikke strategier» etter de beskrivelser gitt i eiermeldingen. Denne saken legges frem 
til kommunestyret løpet av våren 2021. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 086/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunstyret: 

Fauske kommune vedtar eierskapsmeldingen/eierpolitikk vedlagt denne sak med de endringer 
fremkommet i møtet.  
 
Fauske kommune vedtar at rådmannen sammen med eierutvalget (formannskapet) utarbeider 
«Selskap spesifikke strategier» etter de beskrivelser gitt i eiermeldingen. Denne saken legges frem 
til kommunestyret løpet av våren 2021. 
 

 
Vedlegg: 
15.09.2020 Eierskapsmelding 1452909 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune hadde til behandling et utkast til eiermelding i formannskapet sak 35/10, den 26.april 



2010. Dette var et første utkast til en eiermelding. Rådmannen kan ikke se at intensjonene om en senere 
behandling ble gjennomført.  
 
I forlengelsen av dette ble det satt i gang et interkommunalt arbeid med å se på en felles 
eierskapspolitikk for Salten kommunene i regi av Salten regionråd. 
 
Første utkast av dokumentet ble behandlet i Regionrådets møte av 5. juni 2014, og ble deretter 
oversendt de enkelte kommuner i Salten for behandling. I sak 084/14, 2. oktober 2014, behandlet 
kommunestyret i Fauske saken, og vedtok en rekke endringer i det opprinnelige forslaget til 
Saltenkommunene.   
 
Den endelig godkjenning av forslaget ble behandlet i regionrådet 2.juni 2016, og ikrafttredelse 1.januar 
2017. Kommunestyret på Fauske behandlet senere innstillingen fra regionrådet i eget vedtak.   
 
Det er grunnlag å hevde at denne felles strategien i Salten kun svarer på noen av kravene til 
eiermeldingen i den nye kommuneloven, og derfor er det utarbeidet egne eiermeldinger i noen Salten 
kommuner. Rådmannen har brukt arbeidet i utført i Bodø kommune, sammen med den felles 
eiermeldingen som grunnlag for denne saken.  
 
Den nye kommuneloven stiller nå et lovkrav om at kommunen skal ha en eiermelding, dette 
fremkommer i Lov av 22.juni 2018, Kommuneloven.  
 
I § 26 stilles det formal krav om at kommunestyret minst en gang i valgperioden skal utarbeides en 
eiermelding. Denne skal vedtas av kommunestyret.  
 
(sitat) 
 
§ 26-1.Eierskapsmelding 
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som 
skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
 

b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 
virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i 

 
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 
 

(sitat slutt) 
 
Forslaget til eiermeldingen som legges frem dekker bokstavene a) og b) i lovteksten. Punkt c) i 
lovteksten dekkes gjennom eget dokument.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tidligere var eiermelding et «frivillig» styringsdokument. Dette ble endret gjennom revideringen av 
kommuneloven. Dette gjør at kommunene er forpliktet å behandle eiermeldingen engang hver 
valgperiode.  
 



Rådmannen foreslår at loven imøtekommes gjennom to ulike dokumenter. Dette dokumentet ivaretar 
de mer statiske elementene, grunnleggende prinsippene, som rådmannen vurderer kan gå over en 
valgperiode på fire år. Formålene med alle eller utvalgte selskaper og samarbeider bør være et mer 
levende dokument. Det bør inn i et års hjul å vurderes å revideres på en årlig basis. Det bør også være et 
dokumentet med høy grad av politisk eierskap, og bør derfor utarbeides i et tett samarbeid med 
eierutvalget til kommunen. Rådmannen foreslår i eiermeldingen at formannskapet bør ivareta denne 
rollen på vegne av kommunen. I dette dokumentet bør det også fremkomme de fullmakter ordfører kan 
håndtere på vegne av eierutvalget.   
 
Rådmannen foreslår at formålene blir en oversikt over de selskaper og samarbeider kommunen 
prioriterer de selskap og samarbeid vi ønsker å ha særskilte formål for. Det vil ikke være alle 
samarbeidene som det er nødvendig med egne formålsdefinisjoner.   
Rådmannen foreslår at man vedtar eiermeldingen/eierskapspolitikken slik foreslått, med evt. endringer 
som fremkommer i møtet. Dersom det er politisk ønskelig med en bredere forankret behandling av 
eierskapsmeldingen, foreslår rådmannen subsidiært at eierutvalget (formannskapet) bearbeider 
forslaget som foreligger, og sender det over til kommunestyret for endelig behandling senere.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



2 02 0

15.09.2020

Fauske kommunes eierskapspolitikk /eierskapsmelding



1

I nnhold
1.0 Fauske kommunes eierskapspolitikk..................................................................................................................... 2

1.1 Eierskapspolitikk/eierskapsmelding.............................................................................................................. 2

1.2 Selskapsspesifikke strategier - formålene ..................................................................................................... 2

1.3 Eier- og selskapsdokumenter ........................................................................................................................ 2

2.0 Tjenesteproduksjon og selskapsorganisering / samarbeidsløsninger................................................................... 4

2.1 Organisering av tjenesteproduksjonen ............................................................................................................. 4

2.2 Motiver for selskapsorganisering / samarbeidsløsninger ................................................................................. 4

3.0 Fauske kommunes ulike eierskap og deltager i samarbeid................................................................................... 6

3.1Selskap og samarbeidsformer ............................................................................................................................ 6

3.1.1 Kommunale foretak (KF)............................................................................................................................. 6

3.1.2 Kommunalt oppgavefellesskap(KO) (kapitel 19 i ny kommunelov) ........................................................... 8

3.1.3 Vertskommune samarbeid (kapitel 20 i ny kommunelov) ......................................................................... 9

3.1.4 Interkommunale selskaper (IKS)............................................................................................................... 10

3.1.5 Aksjeselskaper .......................................................................................................................................... 13

3.1.6 Stiftelser.................................................................................................................................................... 15

4.0 Praktisk eierskapsstyring i Fauske kommune...................................................................................................... 18

4.1 Politisk og administrativ eieroppfølging i praksis............................................................................................ 18

4.1.1 Fauske kommunestyre ............................................................................................................................. 18

4.1.2 Formannskapet/eierutvalg....................................................................................................................... 19

4.1.3 Rådmannen/kommunedirektør................................................................................................................ 19

4.1.4 Kontrollutvalget........................................................................................................................................ 20

4.1.5 Eierskapskontroll ...................................................................................................................................... 21

5.0 Fauske kommunes overordnede prinsipper for eierstyring................................................................................ 23

5.1 Bakgrunn og formålet med prinsippene...................................................................................................... 23

5.2 Prinsipper for eierstyring............................................................................................................................. 23



2

1.0 Fauske kommunes eierskapspolitikk

1.1 Eierskapspolitikk/eierskapsmelding
Dette dokumentet har til hensikt åuttrykke overordnet” Eierskapspolitikk/eierskapsmelding” som skal
innbefatte prinsipper, retningslinjer og systemer,som har til hensikt å legge til rette for et aktivt, og
forutsigbarteierskap. Fauske kommunes eierskapspolitikk uttrykkes her, og er således et viktig kommunalt
styringsdokument.

Dette reguleres i Lov av 22.juni 2018, Kommuneloven, § 26-1. Eierskapsmeldingen (eierskapspolitikk)
skal legges frem til godkjenning minst en gang i valgperioden. Eierskapsmeldingen og/eller andre
dokumenter skal gi følgende informasjon:

Oversikt over selskaper og samarbeid(dette dokument)
Prinsipper for eierstyring(dette dokument)
Formålet med eierskapet(eget dokument)

Kommunen skal sikre et aktivt eierskapivaretasgjennom dette dokumentet, og revideres hvert fjerde år.
Kommuners eierskap er i motsetning til rene finansielle eierskap, ofte sammensatte av en rekke
samfunnsstrategisk og langsiktige motiver. I tillegg til eierskapsmeldingen, som uttrykker prinsipper,
oversikt, og vurdering av selskaps og samarbeidsformer, utarbeides detetdokument som omfatter”
Selskapsspesifikkestrategier-formålene”, hvor de definerte formålene med eierskapene uttrykkes. Fauske
kommune deler den i to da, vi foreslår at denne revideres av eierutvalget (formannskapet) på en årlig basis.

Kommunen skal bestrebe å være en forutsigbar eier, og skal uttrykke en motivasjon og målsetninger for
selskapenes virksomhet. Dette vil bistå styrende organer i selskapene anledning å forvalte selskapene i tråd
med eiernes interesse, og bidra i dialogen med selskapene. Det vil også bistå de politiske representantene i
eierorganene et klarer mandat ved stemmegivning i organet.

Eierskapspolitikk dokumentet har til mål å være en håndbok for eierstyring, for våre folkevalgte,
styremedlemmer, og deltagere i eierorganene.

1.2 Selskapsspesifikke strategier-formålene
I tillegg til dette dokumentet etableres det” Selskapsspesifikkestrategier”, som vil være en merspesifikk
beskrivelse av mål og formålene forselskaper/foretak og samarbeid man ønsker å ha mer spesifiserte
strategier for. Detlegges opp til at dennerevideres av” eierutvalget” (formannskapet) en gang i året. Etter
innstilling fra formannskapet godkjennes denne av Kommunestyret.

Rådmann / kommunedirektør legger til rette for at formannskapet i et dedikert møte, eller i et av de faste
møtene setterdettepå agendaen hvert år.

1.3 Eier-og selskapsdokumenter
Når man velger å skille ut deler av kommunes virksomhet, eller tar del i selskaper, medfører det at
styringen av disse er underlagt særlovgivning (aksjelover, lov om interkommunale selskaper mv.) Dette
betyr mindre direkte politisk styring, men større grad gjennom styringsdokumenter (vedtekter,
aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler mv)

Kort oppsummert er disse følgende:

Eierskapspolitikk/eierskapsmelding(dette dokument)
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Selskapsspesifikke strategier-formålene(årlig detaljert dokument for utvalgte selskaper
/samarbeid)
Eier ogaksjonær, -og samarbeidsavtaler
Årsregnskap og eierberetninger
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2.0 Tjenesteproduksjon og selskapsorganisering / samarbeidsløsninger

2.1 Organisering av tjenesteproduksjonen
Fauske kommune har et vidt ansvarsområde og oppgavesett som følger av kommuneloven, og en rekke
særlover. Kommunen er både tjenesteprodusent til innbyggerne, og myndighetsutøver. Kommunen utøver
med hjemmel i lov

Fauske kommune trenger likevel ikke å velge å ha all sin virksomhet innenfor rammen av kommunen som
rettsubjekt. Kommunene har gjennom lovgivningen stort handlingsrom i hvordan vi ønsker å organisere
våre tjenester til våre innbyggere. Tjenester ogdet rettslige aspektet kan velges å flyttes ut, og forestås av
andre rettsubjekt på vegne av kommunen. Dette kan foregå gjennom privatisering, konkurranseutsetning,
eller gjennom etablering av selvstendige selskaper (IKS, AS). Fauske kommune har konkurranseutsatt
tjenester som brøyting, og har organisert renovasjonstjenestene gjennom et IKS, og har private barnehager.

Det er likevel viktig å påpeke at man gjennom ulike samarbeidsformer og selskaper normalt sett fortsatt
sitter på forvaltningsansvaret for tjenesten. Det er kun gjennom en fullstendig privatisering av en tjeneste
at man kan delegere seg bort fra forvaltningsansvaret / driftsansvaret. Det vil også bety at man gradvis
også at man reduserer sin innflytelse over tjenesten både politisk og forvaltningsmessig. Detteer vesentlige
punkterå vurdere, når man vurderer alternativer til organisering. I figuren nedenfor er dette illustrert.

Figur –mulige modeller for organisering av kommunal tjenesteproduksjon

2.2 Motiver for selskapsorganisering / samarbeidsløsninger
Kommuner kan ha flere ulike motiver for å opprette selskaper, gå inn i selskaper, og delta i ulike
interkommunale samarbeidsordninger. Eierpolitikk dokumentet bygger på en antagelse om at kommunen
har en intensjon om å oppnå noe, dersom man ønsker å etablere, gå inn i et selskap, eller delta i
interkommunale samarbeidsordninger.
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Kommuner kan ha mange ulike motiver for å danne selskaper, delta i fellesskap. Disse er betydelige mer
sammensatt og kompleks, enn rene finansielle eierskap (som likevel kan være en et motiv i seg selv, i
forhold til plassering av finansiell likviditet). Nedenfor har vi angitt noen motiversom kan være aktuelle
vurdere i arbeidet med å vurdere en alternativ organisering (altså utenfor den ordinærekommunale
organisering):

Forretningsmessige mål(eks SKS, ISE)
Effektivt / Økt kvalitet i tjenestene (eks. Salten Brann, IRIS)
Samfunnsøkonomisk motivert(eks SKS, Galvano)
Redusert risikoog/eller kompetanse(eks. Salten Kommunerevisjon)
Politisk motivert(eks Galvano, Fauna KF)

Fauske kommune ønsker å være åpen, men samtidig kritisk i sin tilnærming om å skille ut virksomhet fra
forvaltningen. Kommunen vil med utgangspunkt i den enkelte tjeneste og oppgave, alltid vurdere om det
kanvære formålstjenligå organisere den på annen måte enn innenfor den kommunale forvaltningen.
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3.0 Fauske kommunes ulike eierskap og deltager i samarbeid
Fauske kommune er direkte eier i 6 aksjeselskaper, og har indirekte eierskap i 74 selskaper (alle indirekte
eierskap er gjennom aksjeposter eid av selskapene vi har aksjer i).

Fauske kommune har et kommunalt foretak KF. Ogdeltar isamarbeid gjennomx kommunale
oppgavefelleskap (KO) (Jfr kapitel 19 i Kommuneloven), ogvertskommunesamarbeid (jfr. Kapitel 20 i
Kommuneloven), og er involvert i stiftelser. Ny kommunelov har også lovhjemler for interkommunalt
samarbeid, og interkommunalt politisk råd, jfr. Kommunelovens kap. 17 og 18. Disse er ikke omtalt i dette
dokumentet da vi per i dag ikke har noen slike samarbeidsordninger.

I dette kapitlet utredes hva de ulike eierskapene i selskapene og samarbeidsformene representerer for
kommunens eierskapsstyring og politikk.

3.1Selskap og samarbeidsformer

3.1.1 Kommunale foretak (KF)

Fauske kommune har følgende kommunale foretak (KF)

- Fauna KF

Lovgiving og rettslig stilling

Et kommunalt foretak er hjemlet i kommunelovens kapitel 9, samt forskrifter stadfestet av denne lov.
Kommunale foretak(KF) på lik linje som barnehager, institusjoner m.v er en del av det kommunale
rettssubjekt. Det kommunale foretak (KF) er derfor direkte underlagt kommunestyret som øverste
myndighet. De etableres og avvikles av kommunestyret selv. Kommunestyret oppnevner styremedlemmer,
samt definerer de ytre rammen for foretakets virksomhet, og styrets myndighet.

Spesielle forhold ved denne organiseringen

Kommunale foretak ble tatt inn i kommuneloven fra i år 2000. I arbeidene ble det lagt til grunn at det var å
kunne i imøtekommekommuners behov for å ha en mer selvstendig rolle. Den er i utgangspunktet tiltenkt
for kommunens mer forretningspreget virksomhet (kinoer, kulturhus, havneforvaltning mv)

Styrende organ og daglig leder

Kommunale foretak skal ha et styre og en daglig leder jfr. Kommuneloven. Styret svarer og direkte
underordnet kommunestyret, som er foretakets eierorgan (generalforsamling, representantskap).
Kommunestyret vedtar vedtekter for foretaket, som har til hensikt å fastsette rammene, og styrets
myndighetsområde i foretaket.

Kommunestyret behandler foretakets budsjett, økonomiplan, årsberetning, og årsregnskap. Kommunestyret
oppnevner som nevnt styre, og utpeker styrets leder og nestleder. Dette kan ikke delegeres. Regler om
forholdstallsvalg, og flertallsvalg er gjeldende.

Styret i foretaket har myndighet å treffe avgjørelser i saker som gjelder foretaket og dets virksomhet i
henhold til rammer satt av kommunestyret. Styret har det formelle ansvaret å føre tilsyn med daglig leder i
foretaket, og har handlingsplikt dersom det er forhold som tyder at det er svikt i daglig leders virke.

Styret representerer foretaket utad, oginngår avtaler på kommunens vegne innenfor foretakets formål.

Kommunelovens § 9-9 fastsetter forretningsorden for styremøter. Hovedregelen er at disse skal være
offentlige. Dette kan reguleres i vedtektene til foretaket.
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Styret skal minimum ha 3 medlemmer, det er ingen øvre grense. Et flertall av de ansatte kan kreve inntil
1/5 av styrets medlemmer jfr. Kommunelovens § 9-6, og er med å behandle alle saker unntatt dem
beskrevet i nevnte paragraf.

Daglig leder tilsettes av styret, dersom annet ikke er bestemt. Åremålstilsettingkan bestemmes av
kommunestyret. Daglig leder svarer til styret i selskapet. Daglig leders myndighet følger av
Kommunelovens § 9-12. Det omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av en uvanlig art, eller av
stor betydning. Daglig har beslutningsmyndighet i som ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for
foretaket eller kommunen. Styret skal snarest underrettes om saken.

Daglig leder skal påse at selskapet drives i samsvar med lover, forskrifter, og overordnede instrukser, samt
utøve daglig betryggende kontroll.

Daglig leder representerer foretaket i saker som faller innenfor daglig leders myndighet.

Arbeidsgiveransvar

Foretaket er ikke et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvar tilligger følgelig Fauske kommune. Styret selv
kan opprette og nedlegge stillinger, og treffe beslutninger i personal saker i den utstrekning ikke annet er
bestemt i vedtekter. Styret skal enten forankre kommunens arbeidsgiverstrategi, eller utvikle og vedta egen
tilpasset foretakets formål.

Personalreglement for Fauske kommune gjelder også for foretakene. Se for øvrig vedtekter, og
kommunelovens kapitel 9 for mer utfyllende informasjon.

Økonomisk ansvar og risiko

Fauske kommune er fullt ut ansvarlig for foretakets forpliktelser ettersom foretaket er innenfor kommunen
som rettssubjekt. Foretak kan således ikke gå konkurs. Ved avvikling eller virksomhetsoverdragelser
overtar kommunen alle forpliktelser foretaket har på tidspunktet. Avtaler inngått av foretaket er det
kommunen som er den formelle avtalepart. Foretaket kan således ikke være part i rettssaker eller i forhold
knyttet til offentlige myndigheter. Foretaket forplikter å styreinnenfor de økonomiske rammer gitt av
kommunestyret.

Tilsyn og kontroll

Fauske kommunes styring og kontroll, reguleres gjennom kommuneloven, vedtektene til foretaket, og
Selskapsspesifikke eierstrategier.

Eierorganet for kommunale foretak er kommunestyret. Kommunelovens § x regulerer forholdet til
kommunens øvrige administrasjon. Rådmann/kommunedirektør har ikke instruksjonsmyndighet ovenfor
daglig leder i foretaket, innenfor det styret i foretaket har gitt daglig leder. Rådmann/kommunedirektør har
imidlertid myndighet til å instruere foretakets ledelse om iverksettelsen av en sak, skal utsettes til etter
politisk godkjenning kommunestyret. Rådmann/kommunedirektør har en generell adgang å forelegge alle
saker fra foretaket for kommunestyret.

Før styret treffer vedtak som skal behandles i kommunestyret, skal rådmann/kommunedirektør vært gitt
anledning å uttale seg i saken. Dersom rådmann/kommunedirektør gir uttalelse skal dette legges frem for
styret i foretaket. Sakslister og protokoller skal sendes rådmann/kommunedirektør.
Rådmann/kommunedirektør og ordføreren har møte-og talerett i foretakets styre.

Kommunestyret er eierorganet, og fører tilsyn med foretakets virksomhet. Kommunestyret bør også ha
utarbeidet spesifikk eierstrategi for selskapet i” Selskapsspesifikkestrategier”. Kontrollutvalget fører tilsyn
av foretakene på vegne av kommunestyret.
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3.1.2 Kommunalt oppgavefellesskap(KO)(kapitel19 i ny kommunelov)
Kapitel19 i kommuneloven regulerer Kommunalt oppgavefellesskap og opphever tidligere § 27”
selskaper” etter tidligere kommunelov. De tidligere samarbeidende organisert etter § 27 i tidligere
kommunelov gjøres om i forhold til ny lov innen 2023.

Det omfatter følgende samarbeid i Fauske kommune

- Salten Regionråd
- Salten kontrollutvalgsservice
- Salten IUA
- Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland
- RKK Salten (Regionalt kontor for kompetanseutvikling)

Lovgiving og rettslig stilling

Kommunalt oppgavefellesskap reguleres i kapitel 19 i kommuneloven. Kommunale oppgavefellesskap
(KO) kan være egne rettssubjekt. Eksempelvis er Salten Regionråd et eget rettssubjekt.

Spesielle forhold ved denne organiseringen

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap
for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et
oppgavefellesskap. Etoppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak.
Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i
samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.

Oppgavefellesskapene skal ha en samarbeidsavtale jfr. Kommunelovens kapitel 19.
Denne organisasjonsformen egner seg godt til interkommunale fellesoppgaver, og er egnet der det åpenbart
er et koordineringsbehov mellom kommunene.

Styrende organ

Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere skal
være representert med minst ett medlem i representantskapet. Kommunestyret til deltaker utpeker fast
og vararepresentant(er).

Arbeidsgiveransvar

Kommunalt oppgavefelleskap (KO) kan ha fast ansatte, og være et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret
tilligger oppgavefellesskapet.

Økonomisk ansvar og risiko

Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar for sin
andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets
samlete forpliktelser.

Oppgavefellesskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot oppgavefellesskapet. Hvis
kreditor ikke får dekket kravet sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte
deltakeren for dennes andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av
en fordring på oppgavefellesskapet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt fra oppgavefellesskapet.

En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de
forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis
oppgavefellesskapet oppløses.
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Tilsyn og kontroll

Samarbeidsavtalen jfr. Kommunelovens kapitel19.

3.1.3 Vertskommune samarbeid (kapitel20 i ny kommunelov)
Fauske kommune er med i følgende vertskommune samarbeidjfr. Kommunelovens kapitel 20:

Krisesentret i Salten(samarbeidskommune)
Samordna Innkjøp Nordland (SiN) (samarbeidskommune)
PPT Indre Salten(vertskommune)
Kommunepsykolog tjenesten Indre Salten(vertskommune)
Etterverns steam Rus og Psykiatrii Salten(vertskommune)
Barnevernsvakt Indre Salten (vertskommune)
Felles legevakt Indre Salten (vertskommune)

Alle disse er administrative vertskommunesamarbeid jfr § 20-2.

Lovgivning og rettslig stilling

Vertskommunesamarbeid reguleresi bestemmelsene i kapitel20 i revidert kommunelov. Vertskommuner
er ikke egne rettssubjekt.

Spesielle forhold ved denne organiseringen

Vertskommune samarbeid er at kommunen formelt overlater utførelsenav lovpålagte oppgaver, herunder
delegerer myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven §2 første ledd bokstav a (offentlig
myndighetsutøvelse)til en vertskommune.

Alle vertskommunesamarbeiderskal ha en samarbeidsavtale med minimum innhold definert i § 20-4 i
kommuneloven. Vertskommunesamarbeid skal også meldes inn til Fylkesmannen.

Vertskommunesamarbeidet kan organiseres på to ulike måter:

§ 20-2Administrativt vertskommunesamarbeid

En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20-3Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd

Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å oppretteen felles, folkevalgt nemnd i
vertskommunen. Dette gjelder på tilsvarende måte for vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt
nemnd mellom fylkeskommuner.

Deltakerne kan gi nemnda myndighet til å treffe vedtak i alle typer saker hvis ikke noe annet følger av lov.
Det skal skje ved at kommunestyrene eller fylkestingene selv delegerer den samme myndigheten til
nemnda. Nemnda kan gi kommunedirektøren i vertskommunen myndighet til å treffe vedtak i saker som
ikke har prinsipiell betydning.

Hver av deltakernei samarbeidet skal være representert med to eller flere medlemmer i nemnda. Nemnda
velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som
leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.

Fauske kommune deltar ikke i vertskommune samarbeid organisert etter denne paragrafen.
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Organiseringen er egnet å løse oppgaver som kommunene selv har utfordringer innen kompetanse,
rekruttering, kapasitet, og andre ytre forhold.

Styrende organ

I administrativt vertskommunesamarbeid (§20-2) delegerer samarbeidskommuner myndigheten til
kommunedirektøren i vertskommunen.

I § 20-3 delegeres myndighet til en felles folkevalgt nemnd. Alle deltagerne skal være representert med 2
eller flere representanter i nemnda. Nemnda velger sin leder og nestleder blant medlemmene.

Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveransvaret tilligger vertskommunen.

Økonomisk risiko og ansvar

Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunene skal angis i
samarbeidsavtalen. Nærmere regler om uttreden, og avvikling av samarbeidet skal være stadfestet i
samarbeidsavtalen. Hver deltaker kan si opp sitt forhold med ett års skriftlig varsel. Uttreden kan avvikes
dersom alle deltakerkommunerer enig.

Styring og kontroll

Folkevalgte i vertskommunen har ikke instruksjonsmyndighet, eller omgjørelse myndighetved utøvelse av
delegert myndighet. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den
delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. Et vedtak
vertskommunen treffer etter delegasjon fra samarbeidskommunen, har samarbeidskommunen samme
omgjøringsmyndighet som etter forvaltningslovens § 35 første ledd.

Ved administrativt vertskommune vedtak kan denne påklages etter forvaltningslovens § 28 første ledd, da
er kommunen delegert myndigheten, klageinstans. Kommunedirektøren i vertskommunen er underinstans
etter forvaltningsloven § 33 annet ledd ved behandling av klager.

Ved vertskommunesamarbeid med en felles nemnd treffer vedtak kan denne påklages etter
forvaltningslovens § 28, er klageinstansenen eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av
kommunestyrene i deltagerkommunene. Alle deltagerkommunene skal være representert i klagenemda.

3.1.4 Interkommunale selskaper (IKS)
Fauske kommune er deltaker i fire interkommunale selskap (IKS):

- Salten Kommunerevisjon IKS
- IRIS Salten IKS
- Salten Brann IKS
- Helse og Miljøtilsyn Salten IKS

Lovgiving og rettslig stilling

Interkommunale selskap (IKS) reguleres av Lov av 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper.
Selskapsformen reguleres videre av forskrifter fastsatt med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Selskaper organisert i medhold til denne lov, er egne rettssubjekter. Således juridisk skilt fra deltagende
kommuner som rettssubjekt. Interkommunale selskaper kan således ha rettigheter, forpliktelser, og
partsstilling ovenfor domstol og andre offentlige myndigheter. Interkommunale selskaper kan derfor også
inngå avtaler med tredjeperson som helt uavhengig og selvstendig part.

Spesielle forhold ved denne organiseringen
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Bare kommuner (fylkeskommuner) kan være deltagere i interkommunale selskaper (IKS). Således kan ikke
selskaper kommunen eier (eks. aksjeselskaper) være deltaker i interkommunale selskaper. Loven legger
ikke begrensinger for hvilken virksomhet interkommunale selskaper kan forestå på vegne av deltagerne.

Det skal opprettes skriftlig selskapsavtale for interkommunale selskaper. Kommunestyret selv skal vedta
selskapsavtalen. Loven angir minimum innhold på avtalen. Andre forhold enn dem regulert av lov kan
inngå i selskapsavtalen. Endringer av det loven definerer i avtalen skal også vedtas av kommunestyret.
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer.

Styret og daglig leder av selskapet har store fullmakter og handlefrihet, likevel er det deltagerne som har
overordnet kontroll.

Selskapsformen er egnet å løse oppgaver der det åpenbart kan være stordriftsfordeler og/eller andre
synergieffekter å løse oppgavene i fellesskap fremfor å løse dem selv.

Styrende organ

Interkommunale selskapers øverst organ er representantskapet (eierorganet), § 6. I tillegg skal selskapet ha
et styre, og en daglig leder §§ 10 og 14.

Formålet angir de ytre rammer for selskapets virksomhet, og må angi en saklig begrensing hva selskapet
kandrive med. Angivelsene må avspeile de oppgaver deltagerkommunene har tillagt selskapet.

Representantskapet

Alle deltagere skal være representert i representantskapet. Kommunestyret oppnevner sine representanter
ved forholds-eller flertallsvalg. Det skalogså oppnevnes like mange vararepresentanter.
Representantskapet velger sin leder og nestleder hvis annet ikke spesifisert i selskapsavtalen. Medlemmene
velges for 4 år hvis annet ikke er spesifisert i selskapsavtalen. Medlemmene trenger ikke å komme fra
kommunestyret. Medlemmene kan gis ulikt antall stemmer /vekt, skal fremkomme i selskapsavtalen.

Deltagerne utøver sin eierstyring gjennom representantskapet, og selskapets øverste organ. Loven og
selskapsavtalen regulerer det som skal behandles. Årsregnskap, årsberetning, styrehonorarer, budsjett,
økonomiplan, og valg av revisor. Samt vedtak om salg og pant av fast eiendom, større kapitalinvesteringer,
eller vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for en eller flere deltagere.

Medlemmene representerer sin respektive kommune i selskapsforholdet. Kommunen har således
instruksjonsrett ovenfor medlemmene. Således kan det gis instruks om avstemninger. Dersom det ikke er
gitt instruks skal medlemmet stemme ut fra egen overbevisning innenfor lov, selskapsavtale og lojalitet
mot selskapet og kommunen denne representerer.

Sakspapirer skal komme ut 4 uker før møtene, og skal sikre forsvarlig politisk behandling i
eierkommunene. Og koordinering med øvrige kommuner. Medlemmene er selvstendig ansvarlig for å ha
oversikt over vedtak i politiske organer i kommunen som angår selskapet. Eierutvalget bør være det
operative nivået, som skal bistå medlemmene i avklare hva som er kommunens strategier og mål innen
saksområdeneog/eller utstede instrukser til medlemmene.

Styret

Styret skal ha minimum 3 medlemmer. Styret velges av representantskapet, og velges for 2 år, dersom
annet ikke er avtalt. Valgperioden kan ikke overstige 4 år. Representantskapet har rett å fjerne et
styremedlem som det selv har valgt. Leder og nestleder i styret utpekes av representantskapet med mindre
annet er fastsatt i selskapsavtalen. De ansattes rett til å delta i styret reguleres av lov, svarer til aksjeloven.

Det er ikke vilkår at styremedlemmer er medlemmer av kommunestyret, og kommunelovens
valgbarhetsbestemmelser gjelder ikke. Deltager kommunene har ingen rett å oppnevnestyremedlemmer.
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Forvaltningen av selskapet er styrets ansvar, og er ansvarlig for organiseringen av selskapets virksomhet.
Styret skal påse at selskapet drives i samsvar med formål, selskapsavtale, budsjetter, og andre vedtak og
retningslinjer fra representantskapet. Styret fører tilsyn med daglig ledelse i selskapet, og har
omgjøringsmyndighet på beslutninger denne måtte ha fattet. Deltagerkommunene har ingen
instruksjonsrett ovenfor styret eller enkeltmedlemmer i styret.

Daglig leder

Interkommunale selskaper skal ha en daglig leder, og denne forestår daglig ledelse av selskapet. Daglig
leder forholder seg til de instrukser gitt av styret. Daglig leder har ikke fullmakter i selskapsforhold av en
uvanlig stor art, eller av stor betydning. Unntak for beslutninger som ikke avventes uten vesentlig ulempe
for selskapets virksomhet. Informasjonsplikt om slike beslutninger til styret snarest.

Arbeidsgiveransvaret

Styret ansetter daglig leder, dersom ikke annet er vedtektsfestet. Arbeidsgiveransvaret til de ansatte er i det
interkommunale selskapet, og forvaltet av daglig leder. Det skal utarbeides arbeidsgiverstrategi og etiske
retningslinjer, dersom annet ikke er bestemt i selskapsavtalen.

Økonomisk ansvar og risiko

Deltagerkommunene heftersolidarisk og ubegrenset for sin prosent-eller brøk av selskapets forpliktelser.
Ansvaret er definert ut fra deltagerens eierandel i selskapet med mindre annet er beskrevet i
selskapsavtalen. Ansvarsdelene endres når nye medlemmer tas opp i selskapet.

En selskapskreditor skal først gjøre sitt krav ovenfor selskapet, men kan gjør krav mot medlemmene
dersom kreditor ikke oppnår dekning for sin fordring innen 14 dager. Ansvaret fordeles etter andel i
selskapet.

Selskapet kan ikke kreve at deltagerne skal dekke underskudd eller bidra med ny midler i utvidelse av
virksomheten. Omfanget av en evt. innskuddsplikt må reguleres tydelig i selskapsavtalen.

Styret skal informere representantskapet om avvik i budsjett, og årsaken –samt legge frem bøtende tiltak.
Representantskapet vedtar selskapets økonomiplan (4 år) hvert år, som skal vise sannsynlige inntekter,
utgifter, gjeld, og prioriterte oppgaver i den kommende perioden.

Selskapet kan ikke ta opp lån med mindre det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen. Dersom adgang finnes
skal det finnes høyeste rammer for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan ta opp lån for finansiere
vedtatte investeringer, og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan ikke tas opp lån for den delen av
anskaffelseskost som har retttil merverdiavgift refusjon. Gjeld skal betales med like årlige avdrag. Løpetid
kan for selskapets samlede gjeld kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved
siste årsskifte.

Selskapet kan ikke stille garantier eller pantsette eiendeler for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet
skal forvalte overskuddslikviditet uten at det innebærervesentlig finansiell risiko, for at selskapet ikke kan
møte sine løpende forpliktelser.

Utbytte eller annen utdeling av selskapets midler besluttes av representantskapet etter forslag fra styret.
Utbytte eller annen utdeling kan ikke besluttes ensidig av representantskapet. Representantskapet kan
redusere forslaget til styret.
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Styring og kontroll

Kommunens eierstyring skal kun utøves gjennomrepresentantskapet som er selskapets eierorgan, jfr. Lov
om interkommunale selskaper §7.

Lov om interkommunale selskaper gir deltagerne større grad av styring og kontroll enn hva aksjeloven gir i
aksjeselskaper. Graden av styring og kontroll må knyttes til de større forpliktelsene deltagerne har i
interkommunale selskaper. Det kan også avtalefestes at visse arter av saker som normalt ville falt under
styrets myndighet, må godkjennes av representantskapet (eierorganet). Dette styrker styringsmuligheten for
deltagerne. Det gjelder likevel ikke hvis selskapet er bundet ovenfor tredjeperson.

Det stilles tilsvarende krav som for kommunene i forbindelse med krav til årsregnskap, og årsberetning,
samt krav om periodevis rapportering, og KOSTRA-rapportering.

Interkommunale selskaper er underlagt bestemmelsene om selskapskontroll jfr. Kommuneloven, samt
forskriftene om revisjon og kontrollutvalg i kommuner.

3.1.5 Aksjeselskaper

Fauske kommune er aksjonær i følgende selskaper (AS):

Lovgivning og rettslig stilling

Aksjeselskap (AS) reguleres av Lov av 13.juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) samt forskrifter
fastsatt med hjemmel i aksjeloven. Selskapsformen AS er beregnet på aksjeselskaper med en begrenset
krets av eiere, og er den formen som i hovedsak eraktuell for kommuner å benyttet. Aksjeselskaper er
selvstendige rettssubjekter. Det økonomiske ansvaret for aksjonærene begrenser seg altså til innskutt
kapital, som kan tapes ved konkurs eller opphør.
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Spesielle forhold ved denne organiseringen

Et aksjeselskap (AS) skal minimum ha en aksjekapital på 30.000 kroner, og kapitalen er fordelt på en eller
flere aksjer som rettighetene som aksjeeier knytter seg til. Aksjonærene i et AS hefter ikke ovenfor
kreditorene for selskapets forpliktelser.

Et aksjeselskap skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra den risikoen ved og omfanget
av selskapets virksomhet. Hvis selskapets egenkapital er under forsvarlig nivå har styret handlingsplikt, og
plikt å kalle inn til generalforsamling (eierorgan) og redegjøre for dette, og foreslå tiltak.

Hvis det styrets vurdering at det ikke er mulig å forslå tiltak, skal det foreslås oppløsning av selskapet.
Således kan et aksjeselskap i motsetning til interkommunale selskaper og foretak gå konkurs.

Aksjeloven angir ikke begrensinger på eiersiden. Det betyr at det kan både være private og offentlige eiere,
også på ulike forvaltningsnivå. Aksjeselskaper legger derfor til rette for OPS (offentlig private samarbeid).
I rent offentlige eide selskaper kan vedtekter legge begrensinger hvem som kan eie.

Selskapsformen legger derfor til rette for å ha deler av kommunal virksomhet organisert utenfor den
kommunale forvaltningen (eks. Fauske kommune hadde tidligere parkeringsvirksomheten organisert som
AS). Selskapsformen legger også til rette for å del privatisere kommunal virksomhet gjennom OPS
samarbeids modeller. Selskapsformen gir likevel i tillegg til stiftelser minst mulighet til offentlig
eierstyring, sammenlignet med de øvrige former for selskaper og samarbeid presentert.

Styrende organ

Generalforsamlingen er øverste organ i et AS. Det er her aksjeeierne kan utøve sin eierrolle i selskapet.
Aksjeselskap skal etter loven også ha et styre og en daglig leder, samt bedriftsforsamling i selskaper over
200 ansatte.

Generalforsamling

Generalforsamlingen kan treffe vedtak i alle saker som angår selskapets virksomhet og organisering, med
mindre loven setter begrensinger. Aksjeeiere kan ikke intervenere i selskapets drift, og organisering uten at
det skjer i form av vedtak fattet generalforsamlingen i tråd med aksjeloven.

Det skal avholdes ordinær generalforsamling innen 1. juli hvert år for å behandle årsregnskap, og
årsberetning, og andre lov eller vedtektsfestede saker.

Styret har plikt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling når 1/10 av aksjekapitalen krever det.

Kommuner bør stille krav om at sakslisten til generalforsamling sendes ut minimum 4 uker før møtet for å
kunne legge til rette for politisk behandling.

Styret

Aksjeselskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer. Har selskapet bedriftsforsamling minimum 5
medlemmer. Generalforsamlingen velger styret. Det gjelder ikke ansatte representanter. Styret velges for 2
år, dersom annet ikke er vedtektsfestet. Styret velger selv leder dersom Generalforsamlingen ikke har
bestemt annet.

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet. Styret skal sørge for organisering, føre
tilsyn med daglig ledelse, og tilse at selskapet er under betryggende kontroll. Daglig leder utreder til styret i
samråd med styrets leder. Styreinstruks skal finnes i selskaper med ansatte representasjon for å regulere
styrets arbeid og saksbehandling. Styret utarbeider også instruks for daglig leder.
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Daglig leder

Aksjeselskaper skal ha en daglig leder. Flere daglige ledere skal angis i vedtektene. Det skal også angis om
flere daglige ledere fungerer som kollektiv organ. Daglig leder tilsettes av styret, dersom vedtektene ikke
stadfester annet. Daglig leder står forden løpende ledelsen av selskapets virksomhet, i tråd med
instruksjoner fra styret. Fullmakten omfatter ikke selskapsforhold av en uvanlig art eller stor betydning.

Bedriftsforsamling

I selskaper over 200 ansatte er bedriftsforsamling obligatorisk. Det kan likevel avtalefestes mellom
selskapet og fagforeningene at selskapet ikke har bedriftsforsamling. To tredjedeler velges fra
generalforsamlingen og en tredjedel fra de ansatte. Bedriftsforsamlingen har til rolle å føre tilsyn med
styrets og daglig ledersforvaltning av selskapet, og gi uttalelse til generalforsamlingen, om regnskap og
balanse og utbytte forslaget til styret. Samt store investeringer og store omlegginger i driften av selskapet
som medfører store endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.

Arbeidsgiveransvaret

Et aksjeselskap er et selvstendig rettssubjekt. Arbeidstakerne har selskapet som arbeidsgiver.

Økonomisk risiko og ansvar

Aksjelovens §1-2 innehar bestemmelser om ansvarsbegrensningenetil aksjonærene. Aksjonærer hefter
ikke ovenfor kreditorene for selskapets forpliktelser. Aksjeeiere forplikter ikke å gjøre innskudd i
selskapet. Kommunens økonomiske risiko er således begrenset til den innskutte kapitalen. Utdeling fra
selskapet skjer etter reglene om utbytte, og er alle verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren
til gode.

Utbytte besluttes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Det kan ikke besluttes utdelt høyere
utbytte enn styret har foreslått eller godtar.

Innenfor rammene av aksjeloven kan det vedtektsfestes handlingsregler for disponering av overskudd,
herunder utdeling av utbytte.

Tilsyn og kontroll

Fauske kommunes styringsmuligheter reguleres av aksjeloven. Aksjeeiernes begrensede økonomiske
forpliktelser impliserer lavere grad av styring og kontroll enn for selskapsformer med ubegrenset ansvar
(eks. IKS). Styring utøves gjennom generalforsamlingen blant annet gjennom valg til styrende organer,
fastsetting av formål og vedtekter.

En aksjeeiers mulighet til å utøve aktiv eierstyring vil bero på størrelsen av aksjeposten. Dersom
kommunen eksempelvis har strategiske målsetninger med selskapet, bør det bestrebes å ha over 50% av
aksjekapitalen. Kommunen kan likevel ikke gjøre beslutninger i generalforsamlingen selv om de eier 100%
som åpenbart vil gå på bekostning av selskapet. Ved 90% eierskap kan hovedaksjonær løse ut andre
aksjonærer. Vedtak om endring av selskapets vedtekter, fusjon/fisjon, forhøyelse/nedsetting av
aksjekapitalen, konvertible lån, omdanning, og oppløsning av selskaper kreves 2/3, eller 67% av stemmene.
Ved kommunalt eierskap på 51% kanbeslutninger som fattes med alminnelig flertall oppnås. Ved 34% vil
man normalt ha negativ kontroll over flere av de vesentlige beslutningene i eierorganet, spesielt
vedtektsendringer.

3.1.6 Stiftelser

Lovgivning og rettslig stilling
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Stiftelser reguleres av Lov av 15.juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) med tilhørende forskrifter.
En stiftelse skiller seg ut fra alle de andre selskapsformeneved at den er selveiende, og ikke har deltagere
eller formelle eiere. Fauske kommune har derfor ikkereelt eierskap i stiftelser, men har vært medstifter, og
har forvaltningsansvar for noen, eks. Eivind Sannes Legat.

Spesielle forhold ved denne organiseringen

En stiftelse kan defineres som en formuesverdi som ved testamente, gave, eller annen rettslig disposisjon
selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial,
utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Disse vil kunne oppfylle vilkårene for en stiftelse, uavhengig
om det betegnet som legat, institusjon, fond eller annet.

Stiftelser kan være alminneligeller næringsdrivende (eks. Gatafestivalen). Næringsdrivende stiftelser
driver forretningsvirksomhet bådesom eier av aksjer/selskapsandeler, eller i seg selv.

Stiftelser skal ha et stiftelsesdokument, som inneholder formål, eiendeler som brukes som grunnkapital,
styrets sammensetning, vedtekter mv. Stiftelse tilsynetfører tilsyn med stiftelser.

Stiftelse kan være egnet organisasjonsformfor ivaretakelse av bestemte oppgaver, som man ønsker å skille
ut og gi full selvstendighet.

Styrende organ

En stiftelse ledes av et styre jfr. § 26 i stiftelsesloven. Stiftelsen har en daglig leder. Det kan gjennom
vedtektene vedtas at stiftelser har andre styrende organer.

Styret skal minimum være 3 medlemmer på stiftelser som har grunnkapital på over 3 millioner kroner.
Styret velger selv sin leder. Det stilles krav til kjønnspresentasjon når kommuner oppnevner
styremedlemmer. Tjenestetidi styret er 4 år, dersom annet ikke er fastsatt i vedtekter.

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret har ansvar for at stiftelsens formål ivaretas, og foretar utdelinger i
tråd med vedtektene.

Dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene kan en stiftelse ha en daglig leder. Næringsdrivende stiftelser
med over 3 millioner kroner i grunnkapital skal ha en daglig leder. Daglig leder kan ikke være styreleder i
næringsdrivende stiftelser. Daglig leder ivaretar daglig drift i tråd med instrukser fra styret. Daglig leder
har ikke fullmakt i saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig eller stor betydning.

Som nevnt kan stiftelser ha andre styrende organer, som har til hensikt å føre tilsyn med stiftelsens
virksomhet, avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning mv. til styret.

Arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret tilligger stiftelsen. Ansatte kan ha rett til representasjon i styret jfr. §§ 41 og 42.

Økonomisk ansvar og risiko

Stiftelser må minst ha en grunnkapital på 100.000 kroner. Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig
måte, for å kunne oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Utdeling foretas av styret i tråd med formål og vedtekter. Stiftelser kan ikke gis til oppretteren, eller
oppretters nærstående, eller til selskap disse har bestemmende innflytelse. Oppretter, styremedlem, person
med verv i stiftelsens organer, kan heller ikke ha lån i stiftelsen. Det samme gjelder sikkerhetsstillelse til
fordel for nevnte personer. Når stiftelsen er formelt opprettet opphører rådigheten til stifterne. Kommunens
økonomisk ansvar begrenser seg således utelukkende til formuesverdi overført en stiftelse, eller evt.
tilskudd som ytes stiftelsen.

Styring og kontroll
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Kommuner kan ikke utøve noen form for eierstyring ovenfor en stiftelse. Kommunen har heller ingen
råderett over formuesverdien som er overført. Oppretteren kan ha begrenset innflytelse over enkelte
saksområder ved å vedtektsfeste at stiftelsen skal ha andre organer enn styret, og evt. daglig leder.

Det er strenge vilkår for opphevelse og/eller avvikling av stiftelser, og disse skal godkjennes av stiftelse
tilsynet. Selskapsformen regnes som uegnet dersom kommunen ønsker styring, tilsyn og kontroll over
virksomheten. Styring kan hovedsakelig oppnås gjennom vilkår i tildelinger til stiftelsen. Stiftelser er
selveiende og kommunen har ingen styring eller kontroll over –og følgelig er det ingen oversikt over
stiftelser i dette dokumentet.
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4.0 Praktisk eierskapsstyring i Fauske kommune

4.1 Politisk og administrativ eieroppfølging i praksis
Fauske kommune utøver sin operasjonelle eierstyring overfor selskapene gjennom
eierorganene. Den samlede eieroppfølgingen ivaretas imidlertid av flere politiske og
administrative aktører.

Eierskapsstyring er et politisk ansvar. Den politiske eieroppfølgingen forestås av
kommunestyret i kraft av å være kommunens øverste myndighet. For praktisk utøvelse bør
kommunestyret delegere fullmakter til eierutvalg og ordfører. Kontrollutvalget skal på vegne
av kommunestyret påse at det føres tilsyn med forvaltningenav kommunens interesser i
selskap m.m.

Rådmannen rolle er primært å være tilrettelegger for den politiske styringen av selskapene,
herunder bidra til å videreutvikle kommunens eierskapspolitikk.

I de neste avsnittenebeskrives det hvordan kommunestyret, formannskapet/ ordfører,
rådmannen/kommunedirektørog kontrollutvalgets rolle er i eieroppfølgingen..

4.1.1 Fauske kommunestyre

Fauske kommunestyre er den øverste myndighet med overordnet ansvar for den samlede
virksomhetentil Fauske kommune. Kommunestyret har derfor ensentral rolle i kommunens
eieroppfølging. Kommuneloven og relevante særlover beskriver kommunestyretsansvar og
myndighet.

Fauske kommunestyre skalbl.a. fatte vedtak om etablering og avvikling av selskaper, gjøre
beslutninger om salg av aksjer, oppnevne representanter til eierorganene, utforme
kommunens eierskapspolitikk samt føre tilsyn og kontroll med forvaltningen av
eierinteressene.

Kommunestyreselv skalfatte vedtak om oppretting/ avvikling av et kommunalt foretak
(KF), herunder velge styret og fastsette vedtekter forforetaket, jf. koml. § xx.

Kommunestyreter direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør således
foretakets eierorgan. Bystyret kan innskrenke styrets normalkompetanse ved å ta inn
bestemmelser i vedtektene om at visse vedtak må godkjennes av bystyret, jf. koml. § 69.
Kommunestyret behandler KF(ene)sine årsbudsjett og årsberetning/-regnskap.

Kommunestyret selv fatter vedtak om deltakelse, uttreden, opptak av nye deltakere samt
avvikling av et interkommunalt selskap (IKS), herunder vedta selskapsavtalen, jf. intkomsel.
§§ 4 og 32.19 Kommunestyretskal selv oppnevne kommunens representanter i selskapets
representantskap, jf. § 6. Dersom de interkommunale selskapenes budsjetter forutsetter
tilskudd fra deltakerne, er budsjettene i utgangspunktet ikke endelige før bystyret har
behandlet kommunens budsjett etter koml. § 45.

Kommunestyret selv erbeslutningsorgan ved etablering av aksjeselskap (AS), herunder ved
kjøp og salg av aksjer. Kommunestyret selv beslutter om deltakelse i kommunalt
oppgavefellleskap (§ 19-1)(tidligere § 27” samarbeid” jfr tidligere kommunelov), eller



19

vertskommunesamarbeid (kapitell 20) –, og andre juridiske enheter.

Fauske kommunestyreoppnevner kommunens representanter i selskapenes eierorgan.
Styremedlemmer vil normalt formelt oppnevnes aveierorganet/valgkomite, og ikke basert
på egne politiske vedtak. Fauske kommunestyre vil imidlertid praktisere åfremme
navneforslag på styremedlemmer for valgkomité eller eierorgan

4.1.2 Formannskapet/eierutvalg

Det anbefales at formannskapet gis funksjon som kommunens eierutvalg i daglig operativ
utøvelse av eierarbeid. Formannskapet skal følgelig være politisk styringsgruppe og aktivt
delta iarbeidet med å utforme både overordnede og selskapsspesifikke eierstrategier.
Selskapsspesifikke eierstrategierskal endelig godkjennes av kommunestyret.

Formannskapet behandler også enkeltsaker som i ulik grad er av stor strategisk og/eller
prinsipiell karakter. Formannskapet vil i slike saker hovedsakelig ha en funksjon som et
arbeidsutvalg for kommunestyret som er beslutningsorgan. Formannskapet vil imidlertid
også sluttbehandle enkeltsaker som angår kommunens eierskap. Kommunestyret fastsetter
formannskapet myndighetsområde.

Det avholdes kontaktmøter mellom selskapene og formannskap (ordfører) for å sikre en
tilfredsstillende informasjonsutveksling mellom partene. Dette gjelder kommunale foretak,
interkommunale selskap samt de definerte (viktigste)aksjeselskapene. Foruten formannskap
(ordfører) skal representanter fra administrasjonen, samt styreleder og daglig leder i hvert
selskap delta på møtene.

Møtene gir formannskapet (ordfører) som utvalg for eierstrategier mulighet til å drøfte ulike
forhold direkte med selskapene. Selskapene skal informere om resultater, rammevilkår,
framtidsutsikter mv. Kontaktmøtene skal videre benyttes til å avklare målforståelse og
evaluere partenes oppfølging av eierstrategier.

Kravet om likebehandling av eierne er et utgangspunkt for all informasjonsutveksling, det vil
si at saker som krever tilslutning fra eierne skal tas opp i eierorganene. Direkte
styringssignaler fra eierne til styret skal også fremmes i eierorganene.

Ordføreren og formannskapet har også en sentral rolle overfor kommunens
representanter i eierorganene i forhold til å bistå med avklaringer knyttet til
kommunens eierskapspolitikk.

4.1.3 Rådmannen/kommunedirektør

Rådmannen/kommunedirektør har ikke en formell rollei eierstyringen iselskapene
kommunen har eierskap. Rådmann/kommunedirektørhar imidlertid en sentral rolle med
hensyn til å legge til rette for den politiske eierstyringen av selskapene.
Rådmannen/kommunedirektørenskal bidra til å videreutvikle eierskapspolitikken gjennom
å foreta en regelmessig revidering avdenne. Den revideres hvert 4 år i tråd med
valgperiodene.

Rådmannen/kommunedirektørenskal sette de selskapsspesifikke eierstrategier på
dagsorden en gang i året for eierutvalget(formannskapet)og ta ansvaret for saksforslag til
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deselskapsspesifikke eierstrategier. Rådmannen/ kommunedirektør kan også fremme
enkeltsaker knyttet til foretak og selskap. Rådmannen skal påse at saker som legges fram
for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtakene blir iverksatt, jf.
kommunelovens. § 13-1.

Selskapenes årsberetninger og årsregnskap blir hovedsakelig ikke formelt behandlet i
politiske organ. Rådmannen innarbeider imidlertid sentrale element i årsberetning.
Rådmannen/kommunedirektørskal ha oversikt over kommunens representanter i
eierorganene,sakspapirer til møtene i eierorganene, sakspapirer til styremøter i kommunale
foretak, selskapenes vedtekter, selskaps-, aksjonær-og eieravtaler samt årsberetninger og
årsregnskap.

Rådmannen/kommunedirektørenskal i samarbeid med ordfører legge oppopplæringstiltak
knyttet til eierstyring og selskapsledelse, samt bistå kommunens representanter i eierorganene
med å avklare kommunens mål og strategier for eierskapet i det enkelte selskap, jf.
kommunens eierskapspolitikk og selskapsspesifikke eierstrategier. Opplæringstiltak tilpasset
ulike målgrupper vil vektlegges framfor obligatorisk opplæring.

Rådmannen/kommunedirektører representert på kontaktmøter mellom den politiske
ledelsen og kommunale selskap. Ordføreren og rådmannen representerer også kommunen
på eiermøter.

Rådmannen/kommunedirektørenhar ikke instruksjons-og omgjørelsesmyndighet overfor
styret eller den daglige ledelsen i interkommunale selskap og aksjeselskap. Eierstyring utøves
gjennom eierorganene. Rådmannens/kommunedirektørenrolle overfor de kommunale
foretakene reguleres av kommuneloven § xx.

Rådmannen/kommunedirektøren skal samarbeidemed administrasjonen i de øvrige
eierkommunene. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskap
med flere eiere og bidrar til kompetanseoverføring knyttet til rammene for kommunenes
eierstyring.

4.1.4 Kontrollutvalget
Rådmannen/ kommunedirektørskal påse at den kommunale forvaltningen er gjenstand for en
betryggende egenkontroll. Kontroll av kommunale foretak og selskaper ligger imidlertid
utenfor rådmannens myndighetsområde.

Kommunestyret har detøverste tilsyns-og kontrollansvaret knyttet til den kommunale
forvaltningen. Kommunestyretstilsyns-og kontrollfunksjon er delegert til
kontrollutvalget. Utvalget påser at det utøves tilsyn/kontroll gjennom
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroller mv.

Kontrollutvalgetsoppgaver reguleres av kommunelovens kapitel23 med tilhørende
forskrifter for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Fauske kommunestyre
velger selv et kontrollutvalg som skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kommunestyretavgjør selv om kommunen skal
ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med
annen revisor. Fauske kommune er tilknyttet Salten kommunerevisjon IKS. Vedtaket
treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har en bestillerfunksjon overfor valgt revisor.
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Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Utvalget skal også påse at
kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon som skal godkjennes av kommunestyret. Utvalget skal avgi rapport til
kommunestyretom hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatene av
disse. Utvalget skal også påse at kommunestyretsvedtak følges opp, herunder rapportere til
kommunestyretom oppfølgingen.

Revisjonens oppgaver og plikter ved regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon reguleres i for
skrift av
15. juni 2004 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Forskrifteneregulerer også
innholdet
i regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper m.m. gjennom bestilling av selskapskontroller. I det følgende redegjøres
det nærmere for selskapskontroller.

4.1.5 Eierskapskontroll

Eierskapskontroll reguleres av kommuneloven § 23-4 og forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide
en plan for gjennomføring av eierskapskontroll. Planen vedtas av kommunestyret, som kan
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

(sitat kommuneloven) § 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll,
fra

a)interkommunale selskaper etter IKS-loven
b)interkommunale politiske råd
c)kommunaleoppgavefellesskap
d)aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte
revisoren for selskapet.

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig.

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med
forvaltningen avkommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd,
og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende
organer og harrett til å være til stede i disse møtene.
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Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder
på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller
fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å
undersøke om kontrakten blir oppfylt.

(sitat slutt)

IKS, § 27 (selvstendige rettssubjekt) og AS der en kommune alene eller sammen med andre
kommuner eier alle aksjene, og heleide datterselskaper til slike selskaper, omfattes av
reglene om eierskapskontroll. I aksjeselskap med private eiere er kommunens innsynsrett
begrenset til den innsynsretten de øvrige aksjonærene har. Kontrollutvalget kan da påse at
kommunens representanter i generalforsamlingen har utøvd sin stemmerett i samsvar med
bystyrets forutsetninger og vedtak.

Kommunale oppgavefelleskap jfr. (kap 19) omfattes også nå av loven om eierskapskontroll
i motsetning til i tidligere kommunelov, vertskommunesamarbeid (kap. 20) og stiftelser vil
ikke omfattes av reglene om selskapskontroll. Kommunale foretak (KF) er en del av
kommunen som rettssubjekt og omfattes således ikke av reglene om selskapskontroll.
Foretakene vil likevel være gjenstand for ordinær regnskapsrevisjonog forvaltningsrevisjon.

Eierskapskontroll kan også omfatteforvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal påse at det
føres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskapene, herunder kontrollere om
dem som utøver kommunens eierinteresser i selskap gjør dette i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll)
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5.0 Fauske kommunes overordnede prinsipper for eierstyring
Fauske kommunes eierskapspolitikk er slik nevnt et overordnet rammeverk, som gir en guide til
kommunens forvaltning av sine eierskap og samarbeid. Kommunens prinsipper for eierstyring er
derfor et sentralt element i eierskapspolitikken. Ny kommunelov stiller krav til at kommunens
Eierpolitikk/eiermelding har prinsipper for sin eierstyring.

5.1 Bakgrunn og formålet med prinsippene
Lovgivningen fastsetter de juridiske rammene i for eierstyring og selskapsledelse. Lovverket er
ofte generelt og kan være tvetydig. Det er derfor hensiktsmessig å supplere med ulike
styringsverktøy, prinsippene har derfor til hensikt å sikre bedreeierstyring.

Staten har egne retningslinjer og prinsipper for god eierstyring. Prinsippene er utformet i tråd med
allment aksepterte prinsipper for eierstyring.

KS har også gitt 19 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse, og kontroll av kommunalt eide
selskaper og foretak. Formålet med prinsippene og anbefalingene er avklare roller og ansvar, sikre
åpenhet, ryddige beslutningsprosesser, redusere risiko, stimulere til verdiskapning mv.

Fauske kommunes prinsipper bygger på de nevnte anbefalingene. Prinsippene er likevel tilpasset
lokale forhold.

Prinsippene gjelder alle typer selskaper og for samarbeidsformer hvor det er mulig. Kommunen
skal utøve eierstyring i tråd med disse prinsippene. Prinsippene er også forventningsavklaringer til
selskaper og samarbeid vi er en del av.

Prinsippene skal styrke tilliten og omdømmet til kommunen, og selskapene, avklare roller, ansvar,
sikre åpenhet, ryddige beslutninger, redusere risiko m.m.

5.2 Prinsipper for eierstyring

Fauske kommunes prinsipper for eierstyring
1. Valg av deltagelse i og etablering av selskap, eller annen samarbeidsform skal være

begrunnet i en analyse av kommunens behov og mål for virksomheten
2. Fauske kommune skal alltid angi klare og langsiktige formål for

selskapene/foretak/samarbeid av betydning for Fauske kommune.
3. Fauske kommune skal fremme sine interesser ovenfor kommunale selskap og

samarbeider gjennom eierorganene.
4. Det skal være åpenhet knyttet til Fauske kommunes eierskap, selskapenes

virksomhet, basert på meroffentlighet. Samt at det legges til rette for interne
dialogprosesser i forkant av eierorganers møter.

5. Fauske kommune skal stille krav til samfunnsansvar til selskaper vi eiere i.
6. Styresammensetning i selskapene vi er eier i, skal være kjennetegnet av

kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart.
7. Selskapenes kapitalstruktur skal være tilpasset formålet med eierskapet og

selskapets situasjon.
8. Styret skal på et uavhengiggrunnlag være ansvarlig for selskapets drift, men

Fauske kommune har klare forventninger knyttet til styrets oppgaver, rapportering,
saksbehandling, internkontroll og risikostyring

9. Godtgjørelser til styret og daglig ledelse skal framstå rimelig ut fra arbeidsbyrden,
kompleksitet. Lønn og godtgjørelser skal være konkurransedyktig, men ikke
nødvendigvis lønnsledende innen sektoren.
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Prinsipp 1. Valget deltagelse i og etablering av selskap, eller annen samarbeidsformskal
være begrunnet i en analyse av kommunens behov og mål virksomheten

Fauske kommune vil i forkant av deltagelse og etablering av selskap, eller samarbeid vurdere
dette fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering innenfor kommunen selv. En slik analyse vil
avklare de mål som kan oppnås, og synliggjøre de begrensinger dette vil få for styring og kontroll.
Analysen er ment å styrke beslutningsgrunnlag, og danne grunnlaget for formålstjenlige
organisering. Dette gjelder også dersom kommunen ønsker å tilbakeføre deler av sin virksomhet
til ordinær etatsorganisering (eks. nedleggelse av et kommunal foretak, kommunalt aksjeselskap
mv)

Hvorfor selskap –ogsamarbeidsorganisering?

Fauske kommune har innenfor rammen av kommuneloven, og relevant særlovgivning en relativt
stor frihet i valg av hensiktsmessig organisering av tjenesteproduksjonen. Valget må være slik at
det gir en hensiktsmessighet på kort og lang sikt. Det er viktig å være bevisst i vurderingen.

Tidligere har vi nevnt at det er ulike motiver for å skille ut virksomhet. Ønske om å danne
interkommunale fellesfunksjoner er ofte en begrunnelse for selskapsdannelser. Ofte brukes
argumenter om stordriftsfordeler økonomisk, oget styrket fagmiljø. Det må likevel alltid holdes
opp mot kravene/ønskene/behovene kommunen har i forhold til styring og kontroll. Da valg av
selskapsorganisering / samarbeid vil legge muligheter og begrensinger. Størst styring har man i
etatsorganisering. I etatsorganiseringen har kommunestyre full styrings og kontroll mulighet,
mens en selskapsorganisering vil i hovedsak gi kommunestyret fullmakt til å legge ytre rammer
for virksomheten, og ikke direkte styring av daglig ledelse, og styrets arbeid.

Begrensinger i styring i alternativer til etatsorganisering omtales ofte som et ”demokratisk
underskudd”. Det er ofte en feilslutning, da man ofte vurderer at det kan være hensiktsmessig og
et ønske om å gi en armlengdes avstand eller gi en forretningsmessig frihet.

Styringsbehovet vil helt avhenge av virksomhetens karakter, og gjerne hvor nært innbyggerne er
tjenesten. Lovpålagte tjenester (helse, skole, barnevern mv) er mer krevende enn oppgaver som
kommunen f.eks har et frivillig forhold til (skiløyper, idrettanlegg, mv). Det er likevel mulig å
også utøve kommunale kjernetjenester gjennom annen organisering, ved hjelp av systemer og med
en aktiv eieroppfølging.

Det viktigste er å analysere organiseringen, og ha et bevisst forholdi valg av selskap /
samarbeidsformer, som er grunntanken i prinsipp nummer 1.

Valg av selskap –samarbeidsorganisering

Kommunen har som nevnt stor valgfrihet. Det eksisterer likevel begrensinger i valg av samarbeid
og selskapsform i selvskapslovgivning, og andre særlover. Kommuner kan eksempelvis ikke delta
i ansvarlige selskaper, eller kommandittselskaper. Derfor bør man gjøre en rekke avveininger som
bør inngå i grunnlaget for beslutning om selskap og samarbeidsformer. Disse er presentert
nedenfor:

1. Økonomiske forpliktelser
Hvilke økonomisk ansvar/risiko er det ønskelig og forsvarlig å påta seg. Kommunen vil for
eksempel hefte ubegrenset for samtlige forpliktelser i et kommunalt foretak (KF), og
ubegrenset for sin andel i et IKS. Kommunen har et begrenset ansvar i et AS ovenfor
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kreditorer. I ulike samarbeid, vil de økonomiske forpliktelsene være regulert gjennom avtaler,
og er ofte andelsmessig somfor IKS.

2. Skatte og avgiftsmessige forhold(selskaper ikke samarbeid)
Etablering av selskaper / deltagelse i selskaper kan ha betydning for momskompensasjon
(kompensasjonsloven). Selskapsform kan også være av betydning ved vurdering av
begrensinger i skatteplikt.

3. Fleksibilitet på eiersiden (selskaper ikke samarbeid)
Er det behov å tenke at det vil være fordelaktig å ha med andre aktører? AS modellen gir
størst fleksibilitet, mellom offentlig og privat eierskap. IKS vil være begrenset til kommuner,
mens et KF vil være en del av kommunen og ikke ha noen fleksibilitet på eiersiden.

4. Behov og mulighet for styring
Styringsbehov må kartlegges nøye i forkant. Selv vertskommune organiseringsmodeller gir
innskrenkinger i kommunens styringsmulighet i forhold til etatsorganisering, selv om det
finnes klageadgang mv. I et KF vil kommunestyret, være generalforsamlingen, og således
utstrakt mulighet å utøve eierstyring. Kommunens mulighet til styring av et AS vil være langt
mer begrenset. Må vurderes opp mot selskapenes behov for forretningsmessig frihet, og
kommunens ansvar for forpliktelser.

5. Delegering av myndighet
Selskap / samarbeid kan påvirke muligheter / begrensinger i forhold til delegering av
myndighet. Eks. i vertskommune overtar formelt sett kommunedirektøren i en annen
kommune driftsansvaret, selv om forvaltningsansvaret for tjenesten fortsatt ligger i
samarbeidskommunen.

6. Forholdet til lover / forskrifter og overordnede kommunale planer og strategier
Valg av selskap- og samarbeidgir ulike begrensinger i forhold til sentrale lover og forskrifter
(forvaltningslov, lov om offentlige anskaffelser, miljø og klima lover mv). Kommunestyret
kan direkte under hindereksempel pålegge et KF å gjennomføre forventninger til
bærekraftsmål, som klima og miljø. Dette vil ikke man direkte kunne pålegge et selskap man
er eier i –dersom man ikke er majoritetsaksjonær. Der må det søkes samarbeid med andre eier
for å gjøre det samme.

7. Vurdering av risiko
Valg av selskap / samarbeidsform bør foretas med bakgrunn av en vurdering av ulike typer
risiko. Risikoen kan ha mange ulike fasetter. Det kan være risikovurderingeri forhold til
kvalitetsforventninger, arbeidstakerforhold, økonomisk risiko m.m. Selskapsorganisering og
samarbeid erofte være begrunnet med å redusere kommunens økonomisk risiko.

Illustrasjonen nedenfor oppsummer alternativer til selskap / samarbeidsformer som kan
anvendes i kommunal tjenesteproduksjon, men også annen oppgaveløsning. Kommunen er
ofte en part i mange aktiviteter og oppgaver som kommuneloven i utgangspunktet ikke
definerer som en del av kjerneaktiviteten. Den gir en oversikt over bl.a. styringsmuligheter,
skillene mellom forvaltning og forretning, og økonomisk risiko. IKS eksempelvis kan ofte ha
utydelige skillelinjer mellom forvaltning, og øvrig næringsvirksomhet.
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Prinsipp 2 – Fauske kommune skal alltid angi klare og langsiktige mål for
selskapene/foretak/samarbeid av betydning for Fauske kommune.

Fauske kommune må angi klare, realistiske, og etterprøvbare mål for
selskapene/foretakene/samarbeidene gjennom å godkjenne vedtekter, samarbeidsavtaler,
selskapsavtaler, aksjonæravtaler mv. Målangivelsen i de ordinære styringsdokumentene er ofte
generell, og liten grad gjenstand for revidering. Derfor har Fauske kommune et eget dokument,
som er omtalt som Selskapsspesifikkeeierstrategier”. Disse revideres årlig av eierutvalget, med
godkjenning i kommunestyret.

Selskap-foretaksnavn/beskrivelse av samarbeid, organisasjonsnummer/vertskommune
Formåletmed deltagelsen i selskapet/foretaket/samarbeidet
Omfang eierskap/aksjer/andeler
Målformuleringerog resultatforventninger
Kommunens forhold til styrende organer
Beskrivelse samhandling med selskapet/foretaket/samarbeidet
Beskrivelse for ivaretagelse av samfunnsansvar
Andre selskapsspesifikke/samarbeids anmerkninger

Det viktig for kommunestyret og akseptere at selskapene/foretakene og samarbeidene har sin
unike forhold når det gjelder begrensinger og muligheter for eierstyring (se kapitel x ). Styretog
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daglig ledelsei selskapene/samarbeidenehar det fremste ansvaret for årealisere mål, krav og
forventninger kommunen har uttrykt gjennom sine «Selskapaspesifikke strategier».

Eierstyringen skali utgangspunktetutøves på overordnet nivå, og ikke gripe inn i styrets
myndighetsområde, og i den daglige ledelsen av selskapene. Fauske kommune skal uttrykke sitt
formål med eierskapet/deltagelsen, og angi målsetninger, prioritereringer, resultatkrav-og
forventninger. Det skal også fastslå kommunes forhold til styrende organer, og stadfeste hvordan
kommunen legger opp eier/deltager dialogen.

Eierstrategiene for selskapene/foretakene/samarbeideneskal legge til rette for en aktiv, forutsigbar
eierstyring og legge forholdene til rette for forutsigbare rammevilkår for
selskapene/foretakene/samarbeidene.

Prinsipp 3 - Fauske kommune skal fremme sine interesser ovenfor kommunale selskap og
samarbeider gjennom eierorganene.

Styringslinjene i Fauske kommune følger hovedsakelig av kommuneloven. Kommunestyret er det
formelle eierorganet til kommunen. Kommunestyret kan delegere myndighet til andre politiske
organ og rådmann/kommunedirektør innenfor rammene av loven.

Kommunen kan som nevnt flere ganger velge å skille ut virksomhet, eller ta del i selskaper hvor
det er motiver og nytte for kommunen. Den daglige styringene i selskaper og samarbeider er slik
beskrevet tidligere knyttet til lovgivningen som regulerer selskaper og samarbeider.

Lovgivningen legger begrensinger på hvordan kommunestyret som eier kan intervenere og utøve
direkte styring av virksomheten i selskapene / samarbeidene. Dette gjelder både styrer og daglig
ledelse.

Kommunestyret vil i all hovedsak utøve styring gjennom å oppnevne representanter til
eierorganene, og skal gjennom sine strategier gi føringer for representantens opptreden i
eierorganene.

Eierorganenes, oppgaver, ansvar og myndighet er ofte regulert av selskapets / samarbeidets art.

I tillegg til at kommunen er representert i eierorganene gjennom valgte representanter, er det
aktuelt for kommunen og ta initiativ tildialogmøter / eiermøter, og kontaktmøter med selskapene
og samarbeidene. Dette vil ikke være møtepunkter av bestemmende karakter (altså ikke mulig å
gjøre bindende beslutninger). Dette vil være møter primært for å sikre tilfredsstillende
informasjonsutveksling. Selskapets styrende organer kan også ta initiativ til slike møter. Det er
vanlig at slike møter omfatter styreleder og daglig leder. Fra kommunen det normalt være ordfører
og rådmann/kommunedirektør. Selskapene og samarbeidene skal bestrebe om mest symmetrisk
informasjon til alle eiere / samarbeidsparter.

Når det gjelder eierorganene selv (generalforsamling, representantskap mv) er disse normalt
delegert av kommunestyret til personer eller andre politiske organer. Kommunens representanter
trenger ikke å være folkevalgte. Det kan likevel være hensiktsmessig når kommunestyret får
eierbeslutninger på sine bord. Det er ikke kjønnsbalanse krav i forhold til eierorganer som for
styrer. Det bør likevel bestrebes.

Kommunestyret styrer derfor indirekte gjennom sin valgte representanter. Disse skal følge de
utarbeide prinsipper for eierstyring og evt. egen eierstrategi for nevnte selskap/samarbeid/foretak.
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Det må være en ambisjon om at representantene i eierorganene på vegne av kommunen kan
representere flertallet i kommunestyret.

Det påhviler derfor representantene et selvstendig ansvar å innhente informasjon, og avklare
kommunens mål og strategier i sin ivaretagelse av eierskapet på vegne av fellesskapet. Dette kan
også omfatte behovet for politiske drøftingsmøter i forkant av eierorganenes møter, slik at
representanten kan benytte sitt eierskap til å fremme kommunens interesser. Det betyr at man skal
opptre og ivareta eierstyringen i selskapet/foretaket/samarbeidet med utgangspunkt i
kommunestyrets vedtak/intensjon.

Prinsipp 4 - Det skal være åpenhet knyttet til Fauske kommunes eierskap, selskapenes
virksomhet, basert på meroffentlighet. Samt at det legges til rette for interne dialogprosesser
i forkant av eierorganers møter.

Allmenhetens lovfestede innsyn i forvaltningens arbeid, og saksdokumenter anses å være et
grunnleggende demokratisk prinsipp. Dette reguleres i både offentlighetsloven og kommuneloven.

Offentlighetsloven har til hensikt at saksdokumenter, journaler, og skriftlige registre skal være
åpne dersom ikke annen lov forhindrer dette. Alle kan kreve innsyn.

Loven er gjeldende for selskap med over 50 % offentlig eierandel eller innflytelse i eierorganet
(§2);
«a) staten, fylkeskommunane og kommunane, b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer
enkeltvedtak eller utferdarforskrift, c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune
eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av
røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og d) sjølvstendige rettssubjekt der stat,
fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten
av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet.”

Punktene c) og d) gjelder ikke for rettssubjekt som hovedsakelig driver med næring i konkurranse
og på samme vilkår som private. Unntakene skal likevel tolkes strengt.

Prinsippet til kommunen skal være meroffentlighet. Offentlighetsloven definerer dette som: «”
Nårdet er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis
innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for
unntak”,». Det er likevel grunnlag til fravike, spesielt knyttet til det som kan defineres å være av
forretningsmessig karakter, som kan skade selskapets konkurransesituasjon.

Åpenhet skal praktiseres, for å sikre allmenhetens tillit til kommunen. Fauske kommune skal blant
annet gjøre følgende for å praktisere åpenhet:

1. Denne eierskapspolitikk/eierskapsmelding, revideres og vedtas hvert 4 år, med oversikt
over eierskap, og prinsippene for styring

2. «Selskapsspesifikke eierstrategier», som nevnt i prinsipp 2 i forhold til formål og
målsetninger

3. Årsberetninger fra våre eierskap legges frem for å gi innsyn i
selskapene/samarbeidene/foretakene

4. Behandle prinsipielle ogsaker av stor strategisk / prinsipiell betydning i offentlige
politiske saker.

5. Gjøre relevant informasjon lett tilgjengelig på digitale flater (hjemmeside mv)
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Prinsipp 5 Fauske kommune skal stille krav til samfunnsansvar til selskaper vi eiere i.

Fauskekommune skal være pådriver å stiller tydelige krav og forventninger omsamfunnsansvar i
selskaper/foretak/samarbeidvi er eiereeller deltageri. Det skal bidra til samfunnsansvarlig
forretningsdrift, tjenesteproduksjon og bidrag i en bærekraftig samfunnsutvikling. Dette skal
uttrykkes både i overordnet eierpolitikk, og i spesifikke forventinger i” Selskapsspesifikke
strategier» og øvrig planverk i kommunen.

Et bevisst og uttrykt samfunnsansvar skal bidra til å styrke tilliten og omdømmet til både
kommunen og de eierskapene vi er deltager i.

Dette bør fremkomme i selskapenes strategier og i deres praktiske forretningsutøvelse, men det er
også viktig i eks. i vertskommune samarbeid som innkjøp, hvor vi forventer det stilles krav om
samfunnsansvar i anbudskonkurranser, valg av leverandører m.v.

Likestilling og mangfold

Forventninger til kjønnsbalanse i styresammensetning. Krav til rapportering om den faktiske
tilstanden knyttet til likestilling, og mangfold i selskapet. Krav til tiltak for å bedre disse
faktorene.

Etiske retningslinjer

Fauske kommune har etiske retningslinjer. Kommunen forutsetter at kommunalt eide selskaper
har eller utarbeider etiske retningslinjer for sin virksomhet. Styret har et ansvar for dette.
Retningslinjene må være forankret og implementert i selskapet.

FNs bærekraftmål –klima og miljø

FNs 17 bærekraftmål eller et utvalg av disse bør holdes frem å være viktig for kommunens
eierskap, og deltagelse. Våre forventninger skal væredokumentert i” Selskapsspesifikke
strategier”. Spesielt i forhold til klima og miljøpåvirkninger selskapet kan representere.
Selskapene vi er eiere i må gi opplysninger i årsberetningen hvordan forhold ved virksomheten
som

Prinsipp 6 Styresammensetningen i selskapene/foretak/samarbeidvi er eier i, skal være
kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart

Sammensetning av styret har betydning dets evne til å drive forsvarlig forvaltning på vegne av
selskapet selv og kommunen. Fauske kommune skal være en pådriver for at det oppnevnes et styre
med kompetanse, kapasitet, og mangfold ut fra selskapets egenart.

Nye habilitetsregler medfører at folkevalgte som har styreverv blir inhabile ved behandlingen av
saker, i folkevalgte organer der selskapet er part. Folkevalgt representasjon bør derfor dreies over
tid fra styrene i selskapene til å utøve roller i eierorganene (generalforsamling, representantskap
mv). Medlemmer i eierorganene blir ikke automatisk inhabile.

Styresammensetning

Fauske kommune skal møte gjeldende lovkrav og i tråd med vedtekter, selskap, og
aksjonæravtaler. Fauske kommune skal bestrebe å oppnevne styrerepresentanter, som har god
kompetanse, erfaringer, kapasitet, og egenskaper som bidrar til at styret som fellesskapetkan
forvalte selskapet på en best mulig måte. En «profesjonalisering» av styrearbeidet er en
målsetning.



30

Kompetanse

Fauske kommune skal bestrebe å ha et styre med kompetanse som utfyller hverandre, herunder
både generalist og fagspesifikk kompetanse. Kompetanse og tilstrekkelig mangfold i denne vil gi
et bredere beslutningsgrunnlag, som igjen vil heve kvaliteten. Kompetansevurderingen skal
avhenge av bl.a. selskapets formål, fasen selskapet er inne i, og de utfordringene selskapet har
fremover. Det bør derfor utarbeides forventningsavklaringer til kompetansen når styremedlemmer
vurderes oppnevnt.

Kompetanse om kommuneloven, offentlig forvaltning og forståelse av politiske
beslutningsprosesser
Bransjekunnskap –forståelse om konkurransesituasjonen, og trender
Spesialkompetanse –faglig om selskapets kjernevirksomhet, juss og økonomi
Organisasjons og ledelseserfaring
Kompetanse om styrearbeid

Representasjon av begge kjønn i styret

Fauske kommune forventer at det arbeides for at styrene sammensettes etter gjeldene lovkrav om
kjønnsbalanse, sammensetning. Bestemmelsene krever at begge kjønn er representert tilnærmet
40% der det offentlige minst 2/3 eier. Styrer i IKS likeså.

Folkevalgte og offentlige tjenestemenn

Det var praksis for å velge en stor andel av styrerepresentanter fra den politiske ledelsen. Det var
ønskelig ut fra hensyn til samordning, og styring. Interessekonflikter har mer sjelden vurdert å
være en utfordring i styrer i kommunalt eide selskaper. Utfordringer kan være knyttet til habilitet.
Det kan være utfordrende at sentrale politikere blir inhabile i behandling av saker som berører
selskapet. Styring og kontroll bør derfor først og fremst søkes gjennom eierorganene. I den
sammenhengen bør det arbeides for å vitalisere funksjonen til eierorganene.

Rekruttering fra administrasjonen bør vurderes opp mot habilitetsreglene i forvaltningsloven. En
offentlig tjenestemann som er styremedlem i et selskap vil være ugild til å tilrettelegge grunnlaget
for en avgjørelse i saker innenfor forvaltningen, og kan få uheldige dobbeltroller ovenfor
rådmann/kommunedirektør.

Styresammensetning datterselskaper

I konserner bør styremedlemmer i morselskap ikke inngå i styret i datterselskaper, siden styret er
generalforsamlingen til datterselskapet. Dette for å forhindre rolleblanding, og bidra til å ivareta
eierorganets kontrollfunksjon over styret. Konsernledelse kan inngå i styret i datterselskaper.

I selskaper der enheter både produserer i egenregi –eks. selvkost tjenester –
husholdningsrenovasjon, og enheter som er i konkurranse med andre aktører i et marked skal
styret påse at det ikke foregår kryss- subsidiering. KS anbefaler at det for datterselskap som yter
monopoltjenester tileier bør det vurderes om flertallet av styremedlemmer skal være uavhengig
av konsernstyret-/ledelsen. For å skape tilstrekkelig avstand.

Oppnevningav styretog valgkomiteer
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Oppnevningen skal foregå etter lover regler, vedtekter, selskapsavtaler, eller aksjonæravtaler. Det
er gjerne fornuftig å bruke valgkomiteer. Eierorganet utpeker valgkomite. Valgkomiteen bør være
uavhengig av styret og ansatte. Valgkomiteer kan gjerne være vektet ut fra eierandel.
Valgkomiteen fremmer en skriftlig innstilling til eierorganet. Dersom folkevalgte organ fremmer
forslag til en valgkomite bør det omfatte flere kandidater enn det som reelt skal velges inn for å gi
komiteen en valgsituasjon.

Prinsipp 7- Selskapenes kapitalstruktur skal være tilpasset formålet med eierskapet og
selskapets situasjon.

Fauske kommune skal ha et ansvarlig forhold til, og bidra til atselskapene vi er eier i har en sunn
kapitalstruktur tilpasset selskapets formål, og situasjon. Kommunen kan bidra til dette gjennom
klare prinsipper omutbytteforventninger. Det vil si at man har en formålstjenligbalanse mellom
utbytte og tilbakeholdt overskudd.

Utbytteforventninger skal avhenge av formålet og vår strategi med eierskapet. Dersom våre
eierstrategier sier det er hensiktsmessig å være eier i selskaper med kommersielle formål, har
kommunen en plikt til å vurdere avkastning og utbytte. Da finansreglementet og lovgivningen
legger føringer om at man skal arbeide for en rimelig avkastning på aktiva. Kommunestyret bør
derfor alltid vurdere om det finansielle, eller politiske motiver for eierskapet. I et finansielt
perspektiv vil det være snakk om man ønsker å høste fra eller utvikle selskapet. Og i enda større
grad dersom man velger å ha en politisk eierstrategi med et kommersielt selskap (arbeidsplasser,
samfunnsnytten, regional betydning mv)

Dette betyr også at kommunestyret løpende bør vurdere om det hensiktsmessig og i tråd med våre
strategier å ha eierposter i kommersielle selskaper, og heller vurdere å løse ut aktiva gjennom
avhendelse av eierposisjonen.

Fauske kommune investerer gjennom innskudd, eller tilbakeholdt overskudd. Et engasjement
representerer derfor en økonomisk risiko for kommunen. Engasjementet bør derfor legitimeres i
utgangspunktet med avkastningskravog finansielle mål. Kommunen bør forvente utbytte og
verdiøkning på den innskutte kapitalen tilsvarende som en alternativ plassering med samme risiko.
For selskaper i en ren konkurransesituasjon bør det stilles krav om markedsmessig avkastning for
å hindre konkurransevridning. Det bør være en prosentvis avkastning fra regnskapsmessig
resultat. Disse må uttrykkes klart og tydelig slik at styret og ledelse kan forholde seg til dette i sin
planlegging og daglig drift.

Fauske kommune skal likevel vise ansvarlighet i forholdet til kapitalstrukturer ut fra
markedsmessige nå-og fremtidsutfordringer, modenhet til selskapet, investeringsbehov,
konkurranse, likviditetssituasjon, egenkapitalkrav mv.

Dersom resultatkravene omfatter parameter som kvalitet i tjenestene, og andre
samfunnsbetraktninger må dette være uttrykte resultatforventninger i våre spesifikke
eierstrategier. Fellesnevneren for både finansielle og samfunnsmessige mål bør være langsiktig
verdiskapning.
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Prinsipp 8 – Styret skal på et uavhengig grunnlag være ansvarlig for selskapets drift, men
Fauske kommune har klare forventninger knyttet til styrets oppgaver, rapportering,
saksbehandling,internkontroll og risikostyring

Rapportering og forventninger til saksbehandling

Styret skal sikre en tilfredsstillende rapportering og informasjonsflyt til eierne. Fauske kommune
skal til enhver tid ha relevant, oppdatert og korrekt informasjon om selskapenes virksomhet,
organisering og resultater. Rapporteringen fra selskapene danner grunnlaget for en aktiv og
forutsigbar eieroppfølging.

Selskaper skal rapportere i tråd med gjeldende lovkrav. Regnskapsloven regulerer innholdet
i den økonomiske rapporteringen i årsregnskapet og årsberetningen, samt stiller krav til
rapportering om arbeidsmiljø, antall ansatte, ytelser til ledende personer, likestilling,
diskriminering, miljøvirkninger mv. Årsrapportene danner et viktig grunnlag for styring,
resultatoppfølging og kontroll av selskapene.

Selskapene skal også rapportere i årsberetningen om iverksatte/planlagte tiltak knyttet til
utøvelsen av samfunnsansvaret. Det er etablert flere nasjonale og internasjonale standarder
som kan ligge til grunn for selskapers rapportering om utøvelsen av samfunnsansvaret.

Årsregnskap og årsberetninger skal oversendes til både ordfører og
rådmann/kommunedirektørieierkommunene. Årsregnskap og årsberetning for
kommunale foretak (KF) behandles av bystyret som en del av kommunens
årsregnskap/årsberetning. Årsrapportene skal også oversendes fra stiftelser der Fauske
kommune er oppretter, oppnevner representanter til styret eller yter tilskudd.

Sakslister, saksdokumenter og protokoller for eierorganene skal oversendes ordfører,
representantene i eierorganet og rådmannen/kommunedirektør. Tidsfrister for utsendelse av
saksliste og saksdokumenter reguleres av selskapslovgivningen. Selskapene bør uavhengig av
de lovfestede tidsfristene, oversende dokumentene til eierne uten ugrunnet opphold og senest
30 dager før møtet skal avholdes. Dette for å muliggjøre politisk behandling av enkeltsaker i
forkant av møtet i eierorganet.

Styrets oppgaver

Styret har i henhold til selskapslovgivningen det overordnede ansvaret for forvaltningen av
selskapet og for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet. Fauske
kommune har følgende forventninger til styrets arbeid:

Fastsette instruks for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på en klar intern
ansvars og oppgavefordeling.
Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.
Foreta en egenevaluering hvert år med hensyn til både kompetanse og utført arbeid.
Gjennomføre egne styreseminarer med fokus på roller, ansvar og oppgaver.
Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.
-Vurdere behovet for styreforsikring.
Registrere verv i styrevervregisteret.
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Ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne
Sikre likebehandling av eierne.
Styrets leder har et særlig ansvar for å sikre at styret fungerer godt og at det oppfyller sine
forpliktelser.

Internkontroll og risikostyring

Internkontroll kan defineres som et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter
utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt,
feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser Et slikt formalisert kontrollsystem skal
bl.a. bidra til;

- en målrettet og kostnadseffektivdrift,
- å sikre kvaliteten på selskapets interne/ eksternerapportering,

å sikre at selskapet forvaltes i tråd med eiernesvedtak/intensjoner, å sikre at
selskapet opererer i samsvar med relevante lover, forskrifter og interne
retningslinjer for virksomheten,
- å forhindre misligheter ogkorrupsjon

Oversikten er ikke uttømmende, men den viser at både eierne og selskapet har en
egeninteresse knyttet til etableringen av gode systemer for internkontroll.

Selskap kan være omfattet av lov/forskrift om offentlige anskaffelser, og må følgelig avklare
sitt forhold til det aktuelle regelverket. Styret skal påse at det avklares hvorvidt selskapet er
omfattet av regelverket, herunder påse at det eventuelt etableres et kontrollsystem som sikrer at
anskaffelser av varer og tjenester til enhver tid gjennomføres i tråd med regelverket.49

Fauske kommune har anledning til å tildele oppdrag til selskap i egenregi. Disse oppdragene
omfattes ikke av regelverket om offentlige anskaffelser.

Kryss-subsidiering kan være i strid med reglene om offentlig støtte, dersomdet medfører at
den konkurranseutsatte delen av virksomheten får økonomiske fordeler fra offentlige
midler. For å dokumentere at det ikke forekommer kryss-subsidiering skal styret påse at det
iverksettes effektive tiltak, herunder etableres regnskapsmessig eller organisatorisk skille
mellom de ulike delene av virksomheten.
De ovennevnte problemstillingene illustrerer at risikoen som skal håndteres gjennom
intern- kontrollen i stor grad vil avhenge av selskapets virksomhet. Det er derfor
viktig at selskapene tilpasser omfanget og innholdet i internkontrollen til egen
virksomhet.

Risiko kan forstås som summen av sannsynligheten for og konsekvensen av en hendelse.
Risiko kan bl.a. knyttes til uønskede hendelser eller realiseringen av mål. Risiko er et
sentralt element i internkontrollen. Formålet med risikostyring og internkontroll er bl.a. å
identifisere, estimere og

håndtere ulike typer risiko.
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- endringer i forhold til forrige års gjennomgang knyttet til art og omfang av risikoer
av betydning, og selskapetsevne til å tilpasse seg virksomhetsendringer og eksterne
endringer;

- -omfanget av og kvaliteten på ledelsens løpende oppfølging av risikoer
og intern-kontrollsystem;

- omfang og hyppighet av ledelsens rapportering til styret om resultatene av denne
oppfølgingen, som gjør det mulig for styret å foreta en samlet vurdering av
kontrolltilstanden i selskapet og hvordan risikoenehåndteres;

- tilfeller av betydelig kontrollsvikt eller svakheter som er avdekket i løpet av året,
og om de har hatt, kunne ha hatt eller vil kunne ha betydelig innvirkning på
selskapets økonomiske resultat eller stilling, og hvordan selskapets eksterne
rapporteringsprosessfungerer.

Organiseringen av arbeidet knyttet til risikostyring/internkontroll bør imidlertid tilpasses
selskapets virksomhet. Styret skal i tillegg til å ivareta en kontrollfunksjon ha en aktiv rolle
i strategiarbeidet i selskapet. Det er derfor nødvendig for styret å ha en god oversikt over
risiko på et strategisk og operasjonelt nivå.

Systemene for interkontroll/risikostyring som etableres i et selskap kan anses som et element i
kommunenes egenkontroll. Egenkontrollen overfor foretak og selskap ivaretas hovedsakelig
gjennom forvaltningsrevisjon og selskapskontroller. Egenkontrollen gjennomføres med
utgangspunkti vesentlighets-og sårbarhetsanalyser. Virksomheten til kommunaleselskap
kan også være omfattet av ulike former for statligtilsyn.

Prinsipp 9 - Godtgjørelser til styret og daglig ledelse skal framstå rimelig ut fra
arbeidsbyrden, kompleksitet. Lønn og godtgjørelser skal være konkurransedyktig, men ikke
nødvendigvis lønnsledende innen sektoren.

Nivå på godtgjøring/lønn

Fauskekommunes representanter i eierorganene skal bidra til å holde styrenes godtgjøring på et
moderat nivå. Nivået på godtgjøringen skal være høyt nok til at eierne kan rekruttere
styremedlemmer som besitter den nødvendige kompetansen. Godtgjøringen skal imidlertid
framstå som rimelig med henblikk på ansvar, tidsbruk, kompetanse/erfaring, virksomhetens
kompleksitet og nivået på godtgjøring til styrene i sammenlignbare selskaper.

Styrets leder bør godtgjøres særskilt. For styremedlemmer som deltar i styreutvalg, bør det
vurderes ekstra godtgjøring. Godtgjøringen til styret bør ikke være resultatavhengig siden dette
vil kunne svekke styrets uavhengighet. Et styremedlem bør ikke påta seg særskilte oppgaver
for selskapet utover styrevervet, for å sikre uavhengighet overfor den daglige ledelsen.

Fauske kommuneuttrykker også forventninger til styrenes fastsetting av lønnsnivået for
ledere. Forventningene skal bl.a. forhindre at det oppstår urimelige lønnsforskjeller mellom
ledere og de øvrige ansatte, eller mellom ledere i sammenlignbare selskap. Lønnsnivået for
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ledere skal være konkurransedyktig og stimulere til verdiskapning for eierne, men skal
nødvendigvis ikke være ledende til enhver tid innenfor
sektoren/virksomhetsområdet/bransjen.

Styret bør fastsette hovedprinsippene i selskapets lønnspolitikk, herunder kriterier for
fastsetting av lederlønninger. Prinsippene børbidra til sammenfallende interesser mellom
eierne og ledere.
Resultatavhengig avlønning bør anvendes med aktsomhet. En slik avlønning skal
knyttes til verdiskaping for eierne eller resultatutviklingen for selskapet over tid, for å
unngå kortsiktige disposisjoner som kan være skadelige for både eierne og selskapet.
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Bakgrunn: 



Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Salten, er en samarbeidsform mellom Saltenkommunene 
hvor kompetanseheving og utviklingsarbeid rettet mot de ansatte i kommunene er formålet. I henhold 
til ny kommunelov skal § 27 samarbeidsformen videreføres, men i endret form innen en fireårs- periode. 
Den nye organisasjonsformen kalles «Kommunalt oppgavefellesskap» og er regulert i kommunelovens 
kap. 19. Endringen fra tidligere § 27 selskap til Kommunalt oppgavefellesskap krever nye vedtekter som 
må vedtas av det enkelte kommunestyret i oppgavefellesskapet. Samtidig ønsker man å ta med to nye 
kommuner, Rødøy og Hamarøy, i oppgavefellesskapet.  
 
 
Vurdering: 
I henhold til ny kommunelov er Kommunalt oppgavefellesskap, jf. § 19, det som skal overta for den 
tidligere § 27 organiseringen i gammel kommunelov. For RKK-samarbeidet er oppgaven 
kompetanseheving av kommunalt ansatte, en driftsorientert oppgave som etter ny kommunelov ligger 
under rådmannen.  For å løse oppgaven, samtidig som lovkrav innfris, er det hensiktsmessig at 
organisering gjøres enklest mulig og ut fra allerede vedtatte eierstrategier for regionen. 
 
Oppgavefellesskapet RKK Salten løser en oppgave og tilbyr en tjeneste rettet mot kompetanseheving av 
de ansatte i kommunene. Dette er en oppgave rådmannen i den enkelte kommune er ansvarlig for 
jamfør kommuneloven § 13-1. Rådmannen er ansvarlig for at personer med rett kompetanse blir ansatt 
og at de ansattes kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet.  
 
Det er med andre ord ikke lenger en politisk oppgave.  
 
Det ville derfor være naturlig at rådmennene i de deltakende kommunene også hadde ansvaret for å 
styre dette oppgavefellesskapet, slik det har vært i samarbeidet som Salten kommunene har hatt i 
nærmere 30 år. Imidlertid er det regler i kommuneloven om folkevalgte og hvem som kan være 
folkevalgt. I henhold til § 7-3 pkt b er kommunedirektøren (rådmannen) ikke valgbar til 
representantskapet i et oppgavefellesskap. Følgelig vil dagens ordning i § 27 selskapet ikke kunne 
videreføres. 
 
For løse dette har rådmennene i de deltakende kommunene på sitt møte i september 2019 drøftet 
dette og kommet til at man ville foreslå en organisering tilsvarende den man finner i Salten regionråd. 
Det betyr at ordførerne i de deltagende kommunene utgjør representantskapet, som er det høyeste 
organet i oppgavefellesskapet og at representantskapet velger et arbeidsutvalg (tidligere het dette 
styret i RKK) bestående av ansatte i kommunene, hvorav minst tre rådmenn, til å forestå den daglige 
styringen av oppgavefellesskapet. Dette vil oppfylle lovens krav til hvem som kan velges og samtidig gi 
rådmennene muligheten for å oppfylle sitt ansvar for de ansattes kompetanseutvikling.  
 
Rådmennene mener at ordførerne kan utøve sin myndighet som representantskap i RKK Salten når de 
allikevel møtes i regionrådet 4 ganger per år. Rådmennene mener at dette vil bidra til å redusere 
belastningen for ordførerne, samtidig som de har 4 møtepunkter per år der oppgavefellesskapet kan tas 
opp til drøfting/beslutning. All saksbehandling for representantskapet vil bli utført av daglig leder i RKK 
Salten og behandlet i arbeidsutvalget før det legges frem for representantskapet, på samme måte som 
vi kjenner fra Salten regionråd. 
Ordførerne må som et minimum gjennomføre et møte per år der de behandler og godkjenner 
årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, årsplaner og budsjettramme for virksomheten 
de påfølgende 4 år. 
  
 
Rødøy og Hamarøy kommuner ønsker også å bli med i dette samarbeidet. De er allerede i Salten 
regionråd, men har tidligere vært knyttet til andre regionale kompetansekontorer.  
 



Jamfør kommunelovens § 19-4 skal det inngås skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i 
oppgavefellesskapet. Ved å endre samarbeidsavtalen kan disse to kommunene bli med i samarbeidet. 
Gyldig samarbeidsavtale forutsetter et likelydende vedtak i alle deltakerkommunene.  
  
Samarbeidsavtalen er utviklet av styret i RKK Salten, behandlet av rådmennene og gjennomgått av 
juridisk rådgiver advokat Thomas Bentson. Samarbeidsavtalen er vedlagt denne saken 
 
 
Konklusjon: 
Selskapets navn foreslås til Regionalt kompetansekontor i Salten, kommunalt oppgavefellesskap, 
heretter kalt RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap. 
 
Videre foreslås det at selskapet organiseres ved et overordnet organ, representantskapet i henhold til 
kommunelovens § 19-3. Representantskapet er bestående av de til enhver tid valgte ordførere fra de 
deltakende kommuner, som møtes en gang per år, basert på signalene i eierstrategiene til Regionrådet.  
Dette innfrir krav om overordnet politisk styring.  
 
Representantskapet velger så et underordnet organ, selskapets arbeidsutvalg som skal støtte og sikre 
den daglige ledelse av selskapet. Arbeidsutvalget rapporterer til representantskapet. For å ivareta 
rådmannens ansvar for ansattes kompetanseutvikling foreslås det  
at arbeidsutvalgets medlemmer består av minst 3 rådmenn.  
 
 Jamfør kommunelovens § 19-4 skal det inngås skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i 
oppgavefellesskapet.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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SAMARBEIDSAVTALE FOR RKK SALTEN 
 
Samarbeidsavtale mellom Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold 
kommuner om regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Salten. 
 
 
 
§ 1 Navn. 
1. RKK Salten er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 

27. 
 
§ 2 Deltakere. 
1. Beiarn kommune, Fauske kommune, Gildeskål kommune, Meløy kommune, Saltdal kommune, 

Steigen kommune, Sørfold kommune. Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner 
opptas i RKK Salten. 

 
§ 3 Hovedkontor. 
1. RKK Salten har kontor i Fauske kommune. 
 
§ 4 Formål og ansvarsområde. 
1. RKK’s hovedoppgave er å samordne kompetanseutvikling og stimulere til utviklingsarbeid der 

dette er hensiktsmessig i forhold til kvalitet, omfang og/ eller økonomi. 
2. I arbeidet med kompetanseutvikling skal RKK være et bindeledd mellom de enkelte kommuner, 

Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, høgskoler og andre samarbeidsparter når 
det gjelder etter- og videreutdanning og utviklingsarbeid. 

3. Samarbeidet skal legge til grunn deltakelse fra likeverdige parter og det skal være et supplement 
og en støtte til kommunens egen virksomhet. 

 
§ 5 Innskudd og eierandel. 
1. RKK Salten eier registrert inventar/ utstyr. 
 
§ 6 Økonomi – fordeling av utgifter. 
1. De samlede driftsutgifter fordeles mellom kommunene etter følgende prinsipp: Beiarn, Fauske, 

Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner fordeler utgiftene etter innbyggertall etter 
følgende prosentvise fordeling: 

 
Beiarn kommune: 4 % 
Fauske kommune: 33 % 
Gildeskål kommune: 7 % 
Meløy kommune: 23 % 
Saltdal kommune: 16 % 
Steigen kommune: 9 % 
Sørfold kommune: 7 % 

 
2. Kommunene betaler sine andeler av driftsutgiftene med en halvpart 1. april og den andre 

halvparten 1. oktober hvert år. 
3. Fordelingsnøkkelen justeres hvert fjerde år. 
4. RKK Salten har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte kommunene ut over de 

budsjettrammer som bevilges til driften. 
5. Kommunene er ansvarlige for RKK Salten´s forpliktelser i forhold til den prosentvise 

utgiftsdekningen den enkelte kommune har påtatt seg i h.h.t. § 6. 
  
§ 7 Styret. 
1. Styret er RKK Salten´s høyeste myndighet. 
2. Styret består av en representant fra hver av kommunene med personlig vararepresentant, alle 

oppnevnt av vedkommende rådmann. 
3. Fylkesmannen deltar med en representant med møte- og talerett. 
4. Arbeidstakerorganisasjonene deltar med to representanter. 
5. Styret har ansvar for at RKK Salten´s formål oppfylles etter lov, forskrifter, denne 

samarbeidsavtalen, og innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger.  
6. Styret behandler godkjenning av årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, 

virksomhetsplaner og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år. Det forutsettes at 



kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan. Forslaget skal ikke gå ut 
over budsjettrammene som ligger i den fireårige rammeplanen, med mindre samtlige kommuner 
samtykker. 

7. Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme og eventuelle prosjektmidler/ 
tilskudd. Styret tilsetter daglig leder og øvrige stillinger ved RKK Salten i henhold til 
bemanningsplan, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og ser til at gjeldende tariff- og 
avtaleverk blir fulgt. 

8. Styret vedtar delegasjon av myndighet til daglig leder. 
9. Styret i RKK Salten er arbeidsgiver i forhold til arbeidsavtalen med de ansatte, og i forhold til 

arbeidsrettslig lovgivning. 
10. Styret velger leder for to år. 
11. Daglig leder skal utarbeide forslag til virksomhetsplan, og har ansvar for at pålagte oppgaver 

utføres i henhold til lov, forskrifter og avtaler. 
 
§ 8 Styrets møter. 
1. Møtene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er 

tilstede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved 
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

2. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 
3. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder. 
4. Eierne dekker selv sine egne representanters utgifter i forbindelse med styremøtene. 
 
§ 9 Daglig leder. 
1. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. 
2. Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 

overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
3. Daglig leder rapporterer til styret og er styrets sekretær og saksbehandler.  
4. Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige 

arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter. 
5. Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal anvises av den 

som styret utpeker. 
 
§ 10  Regnskap og revisjon. 
1. Regnskapet for RKK Salten føres av Fauske kommune. 
2. Salten kommunerevisjon fungerer som revisor for RKK Salten. 
 
§ 11 Endringer og oppsigelse av avtalen. 
1. Avtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra styret 

eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom samarbeidspartnere om endringer, 
skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan iverksettes når 
det er enighet. 

2. En kommune kan ensidig si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret med 
1 års oppsigelsestid, regnet fra 31.12. det året avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er 
enige, kan det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid. 

3. Hefter for økonomiske forpliktelse skal fordeles mellom kommunene ut fra bestemmelsene om 
generell utgiftsfordeling i § 6. 
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Årsmeldingens 3 hoveddeler

Hensikt
Hensikten med årsmeldingen er å:

Synliggjøre hvordan RKK Salten arbeider med fokus på drift og arbeidsmiljø.
Gi en oversikt over virksomhetens arbeid og utvikling.

Dette skal bidra til:
God kommunikasjon mellom RKK Salten og eierne.

Årsmeldingen har 3 hoveddeler

1. Drift og arbeidsmiljø Side 2
2. Virksomhetens utvikling og resultat Side 3
3. Virksomhetens arbeidsområder Side 4
4. Fokusområder Side 5

Innledning
Årsmeldingen er utarbeidet med bakgrunn i samarbeidsavtalen for RKK Salten, § 7.6. og omfatter de viktigste, felles
interkommunale tiltak med en resultatbeskrivelse og vurdering.
Årsmeldingen sendes alle eierkommunene i RKK Salten (Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold)
ved medlemmene i RKK Saltens styre. Den sendes også til de viktigste samarbeidspartnerne.
Årsberetningen behandles som egen sak i styret våren 2020 etter at dette er revisjonsgodkjent. Her beskrives derfor
kun hovedtallene.

1. Drift og arbeidsmiljø

RKK Salten skal være en pådriver for å videreutvikle og bistå det interkommunale samarbeidet.
RKK Salten skal bistå til at kommunene har ansatte med tilstrekkelig kompetanse til å utvikle gode, effektive
tjenester, samhandling og verdiskaping.
RKK Salten skal jobbe for å bli oppfattet som profesjonell, utviklingsorientert og pålitelig.

Resultatbeskrivelse
RKK-styret

Styret er RKK Saltens øverste myndighet (§ 7.1) og er
arbeidsgiver for de ansatte.
Styret har hatt 6 møter, hvor 3 har vært avviklet som e-
postmøter. Styret har behandlet 25 saker.

RKK-kontoret
RKK Salten holder til i Storgata 52 på Fauske og hadde 4 ansatte i hel stilling.
Det er Fauske kommune som fører regnskap og revisjon utføres av
Salten kommunerevisjon.

Arbeidsmiljø og likestilling
Arbeidsmiljø: Det legges vekt på å ha et godt arbeidsmiljø. Det er ikke
sykefravær ved kontoret. Det er lagt vekt på likebehandling. Lønns- og
personalpolitiske forhold reguleres av Hovedtariffavtalen og
Hovedavtalen for KS-området.
Likestilling: I 2019 var det 4 kvinner fast ansatte, derav ingen menn ved kontoret. Styret består av 6 kvinner og 3
menn. 7 styremedlemmer utpekes av rådmennene fra deltakerkommunene, 2 medlemmer velges av fagforeningene.

Navn Funksjon

Sharon Karlsen Daglig leder

Hege B. Sollund Kontormedarbeider

Monica Sundsfjord Fagstilling

Linn N. Godtfredsen Fagstilling
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Arbeidsgiverpolitikk
Arbeidsgiverpolitikken hviler på de verdier eierne selv har lagt til grunn.

Etikk
RKK Salten har en bedriftskultur som skal kunne varsle om kritikkverdige forhold. Det er eiernes etiske normer og
etiske problemstillinger som legges til grunn for arbeidet.
RKK Saltens verdier ligger som basis for atferd og arbeidsutførelse.

Korrupsjon
RKK Salten har nulltoleranse for korrupsjon.

Miljø
RKK Saltens påvirkning på miljøet er begrenset. Egne systemer og interne rutiner er derfor ikke omfattende.

Kompetanse, samhandling og samarbeid med andre
De ansatte har en komplementær fag-, veilednings- og utviklingskompetanse.
RKK Salten etterstreber åpne, kollektive prosesser med likeverdighet i samarbeidet.

Vurdering:
1. Styret: RKK Salten har et styre som gir tillit til RKK-kontoret gjennom retning og rammer, noe som

fører til et utviklende handlingsrom.
2. Drift: RKK Salten er tilfredsstillende bemannet ut fra nåværende oppgaver og har en grei

driftsøkonomi. Kontorlokalene er tilfredsstillende. Arbeidsmiljøet er svært godt.
3. Kompetanse, samhandling og samarbeid med andre: Samarbeidet mellom RKK Salten og eksterne

aktører fungerer svært tilfredsstillende og det oppfattes som at RKK Salten har et godt
omdømme, er pådriver for innovasjon og utvikling og tydeliggjør resultatoppnåelse og ansvar.

2. Virkomhetens utvikling og resultat

Hovedtall i forhold til oppgaver og økonomi
Årsregnskapet behandles som egen sak i styret våren 2020 etter at dette er revisjonsgodkjent. Her beskrives derfor
kun hovedtallene.

Utviklingstrekk, sentrale styringssignaler, rammebetingelser
Utviklingstrekk:

Forholdet mellom eksterne kompetansemidler og
kommunenes totale innbetalinger til RKK Salten viser
fremdeles hovedvekt avekstern finansiering. Dette blant
annet fordi RKK tilrettelegger for større interkommunalt
samarbeid mellom flere kommuner. Jo flere som
samarbeider, desto større blir tilskuddene fra staten og
desto mer aktivitet kan gjennomføres.
Eksterne midler er knyttet til sentrale satsingsområder.
Alle eksterne midler er søknadsbaserte og bygger på
samarbeid/ samhandling mellom kommunene.
Generell aktivitet varierer fra «konferansepreg» til arbeid i fagnettverk/ mindre grupper samt prosessarbeid og
veiledning.
Gjennomførte utdanninger/aktiviteter bestilt/ finansiert gjennom RKK Salten viser en økning siste år. Dette kan
forklares med økt interkommunalt samarbeid.

Sentrale styringssignaler
Det oppfordres og inviteres ofte til interkommunalt samarbeid. I noen sammenhenger settes det som forutsetning
for å motta kompetansemidler. Det er i tillegg sterke føringer for at planlagte kompetanseheving- og utviklingstiltak
skal forankres i lokale overordnede planer.

Rammebetingelser
Driftstilskuddet ble iht. samarbeidsavtalen § 6.3 justert i 2016 etter fordelingsnøkkel. Neste justering skulle skje i
2020. I påvente av prosess med ny organisering av kontoret jf. ny kommunelover dette utsatt til prosessen er mer
avklart.
Kompetanseutvikling finansieres i all hovedsak gjennom eksterne midler fra stat, fylkeskommune, OU midler fra KS
og kursavgift.
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Eksterne finansieringskilder er mange. Tilgangen på disse er avhengig av tydelige kommuner og ønske om samarbeid.

Virksomhetens økonomiske stilling
Driftsmidlene er tilpasset de forventninger styret setter til RKK Saltens aktivitet og deltakelse.
RKK Salten har ca. 13 millioner i bundne fondsmidler. Disse er øremerkede midler til søkte tiltak spesielt innenfor
oppvekst, helse og omsorg. All bruk av fondsmidler er bundet opp mot søknad og skal rapporteres i etterkant.

Vurdering:
Administrasjon: RKK Salten har et godt inntektsgrunnlag knyttet til drift av kontoret. Hovedtyngden av
inntektene kommer fra eierkommunene, noe som sikrer stabilitet. I tillegg henter administrasjonen
inntekter fra samarbeid med eksterne partnere gjennom kompetansehevingsoppdrag, eks fra
Fylkesmannen.

Utviklingstrekk: Skal RKK Salten øke sitt aktivitetsgrunnlag og sin omsetning må dette knyttes til
interkommunale prosjekter/samarbeid. De viktigste forutsetningene for å ha en rolle her ligger
hos eierkommunene selv.
Anbefalinger videre: RKK Salten bør forsterke innsatsen knyttet til det interkommunale
utviklingsarbeidet i dialog med UH sektoren, Fylkesmannen, fylkeskommunen, KS og andre
aktuelle aktører.
Styremøtet til høsten behandler føringer for økonomien for neste år. En eventuell
budsjettregulering gjøres ut fra økonomisk rapport.

3. Virksomhetens arbeidsområder

Resultat, måloppnåelse og vurdering

Deltakelse i utdanninger, kurs og nettverk
Både antall utdanninger, kurs/ nettverk og
antall deltakere er totalt sett gått ned de
siste årene, men vi ser nå en økning. Dette
kan forklares med større interkommunale
samarbeid og høy aktivitet.
Utfordringer i den enkelte kommune kan
synes å ha innvirkning på
ressursbruk/prioritering av
kompetanseheving/nettverksarbeid.
Detaljerte aktivitetsoversikter for hver
kommune oversendes styremedlemmene
og kommunene ut fra behov.
Aktiviteter i den enkelte kommune
kommer i tillegg til denne oversikten.
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Fra arrangørrolle til prosessrolle
En stadig større del av RKK Saltens arbeid
er knyttet til nettverk, prosesser,
utviklingsarbeid og veiledning i
kommunene.
Nettverkene er lærende nettverk, der det
legges opp til forarbeid, underveisarbeid
og etterarbeid. Målet for RKK Salten er at
dette skal bidra til endring av praksis og
utvikling på den enkelte
avdeling/arbeidsplass.

4. Fokusområdene

RKK Salten skal være en pådriver og sentral bidragsyter for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet gjennom
dialog, veiledning, kompetansebygging og utvikling.
Kompetanseaktivitetene i 2019 bygger på RKK Saltens langtidsplan og årsplanen for 2019.
For å lykkes med dette er det noe som er gittsærskilt oppmerksomhet. Det er disse som er nevnt i sammenheng med
fokusområdene.

Mål
1. Atkommunene har ansatte med

tilstrekkelig kompetanse for å utvikle
gode, effektive tjenester og samhandling.

Resultat
1. Hentet inn og kartlagt kommunene kompetansebehov, med

anmodning om å melde inn ut fra lokale overordnede
strategiske planer.

2. Gjennom fagnettverk har det vært prosessarbeid, hvor felles
kompetansetiltak er definertmed utgangspunkt i statlige
føringersamt kommunale behov. Fokus på hva man kan gjøre i
lagog felles prioriteringer.

3. Gjennomført 3 av totalt 4 utviklingsverksted, med Strategisk
Kompetanseplanlegging, et opplegg i samarbeid Nord
Universitet, KS og RKK Salten. Ferdigstilles vår 2020.

Kriterier for å lykkes
1. Tett samarbeid med kommunene knyttet

til strategier for kompetanse og
rekruttering.

2. Tydelighet i oppgaver, roller og
forventninger i forhold til samhandling om
felles oppgaver på kommunal-, fylkes-og
regionsnivå.

3. At strategier og kompetansemål er godt
forankret på ledelsesnivå og at det jobbes
systematisk.

4. At vedtatte strategier og planer er
formidlet i egen organisasjon/kommune.

1. Gjennomført arbeidet i de regionale fagnettverksgruppene.
Fast tema på styremøter.

2. Gjennom prosessarbeidi interkommunale nettverksgrupper,
tilbakemeldesbetydningen av helhetlig tenkning og
samhandling på tvers av kommune, nivå og sektor.

3. Gjennom gode prosesser i ledergrupper/nettverk jobbes det
med felles strategi og mål, med utgangspunkt i gode lokale
prosesser.

4. RKK oppmuntrer til og etterspør hvordan dette gjøres i
nettverksmøter med kommunale ledere.
RKK legger vedtatte planer på hjemmeside.



Side - 6 - 
 

Fokusområder innen oppvekst 
 
Prioriterte tiltak 

  
Resultat 

Kompetanseplanarbeid, med mål om å 
jobbe systematisk med kompetanse i tråd 
med lokale og sentrale føringer. Gjelder for 
alle sektorer. 
 

  Kommunene har meldt inn kompetanse/utviklingsbehov, 
gjennom ulike leder, - og fagnettverk. I nettverkene har det 
gjennom prosessarbeid så blitt gjennomført vurderinger og 
prioriteringer av innmeldte behov som igjen har dannet grunnlag 
for felles kompetanseplan for interkommunalt kompetanse, - og 
utviklingsarbeid.  

OPPVEKST OG KULTUR   

Barnehagene 
1. Ny kompetansemodell Kompetanse 

for fremtidens Barnehage (2018-2022). 
Barnehagebasert kompetansefokus og 
organisasjonsutvikling. 

 
 
 
2. Rammeplan 

 
 

 
3. Kvalitet i barnehagen (KIB). 

 
 
 

4. Lederopplæring i barnehagen (LIB) 
 

 
SFO 
1. Kvalitet i SFO 

 
 

2. Profesjonalisering 
 

3. Livsmestring 
 

 
  
SKOLE 
1. Desentralisert kompetanseutvikling i 

skolen (St. mld. 21, 2017) 
 
 
 

2. Fagfornyelsen  
 
 

 

  
1. RKK Salten har lagt til rette for interkommunale møter, samt 

deltatt i det regionale forumet i Nordland, der det er 
utarbeidet en strategisk plan for kompetanseutvikling i 
Nordland. RKK Salten har etablert et godt samarbeid med 
Nord Universitet.  
 

2. RKK har lagt til rette for prosessarbeid med Rammeplan som 
tema i regional ressursgruppe for barnehageledere.  

 
 

3. RKK Salten har lagt til rette for veiledning og evaluering av 
prøveordningen med kommunale veileder. RKK Salten har 
også deltatt på møter sammen med KS og Bodø kommune.  
 

4. RKK Salten har bidratt til og lagt til rette for gjennomføring 
av fagdager med Prestasjonshjelp og positivt lederskap som 
tema.  
 

1. RKK Salten har lagt til rette for prosessarbeid med ulike tema 
i nettverket.  

2. Tema på ledernettverk, med erfaringsdeling og 
prosessarbeid.  

3. RKK Salten har lagt til rette for fagdager og nettverksmøter 
med tema som: Pedagogisk bruk av lek, Bærekraftig 
utvikling og livsmestring mm.  
 
 
 
 

1. RKK Salten har lagt til rette for regionale nettverk med 
innhold innmeldt fra nettverkene. Det er gjennomført en 
rekke interkommunale fagdager, workshop og kursrekker ut 
lokale og felles regionale behov.  
 

2. Fagfornyelse har vært et gjennomgående tema gjennom alle 
aktiviteter og alle aktiviteter og tiltak har en direkte link til 
dette.  

         HELSE OG OMSORG  
 

 

1. Velferdsteknologi 

 Bidra til interkommunalt 
samarbeid/opplæringsprogram om 
bruk av velferdsteknologi - 
(Velferdsteknologiens ABC) 

 1. Lagt til rette for og bidratt til gjennomføring av en rekke 
fagsamlinger for gjennomføring av 
opplæringsprogrammet, som teknisk arrangør for 
kommunene. 
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 Nasjonalt program for 
Velferdsteknologi.  

 
2. Kognitiv terapi 

 
 
 

3. Ledersamling, endringsledelse 
 
 
 
 
4. Psykisk helse og rus  
 
 
 
5. Leve hele livet 

Kvalitetsreform for eldre 
 

6. Fagdager  
 
 
 
 
 
 

7. Nettverk 
 
 

 
 

 
2. RKK Salten har lagt til rette for og bidratt til 

gjennomføring av lokal utdanning innen Kognitiv Terapi, 
med avsluttende eksamen høst 2019. 
 

3. Ikke gjennomført som planlagt, da behov endret seg. 
RKK Salten er nå i gang med å rigge for Lederprogram i 
samarbeid med Helse og omsorgslederne ut fra 
innmeldt behov. Oppstart høst 2020.  

 
4. Gjennomført nettverksmøter med dette som tema, med 

vekt på erfaringsdeling og refleksjon mellom 
kommunene.  

 
5. Gjennomført nettverksmøter med dette som tema, med 

vekt på erfaringsdeling og refleksjon mellom 
kommunene.  

6. RKK Salten har gjennomført fagdager innen flere  
innmeldte temaer, deriblant BPA, Habiliteringsdagene – 
en meningsfull hverdag, Vederlagsberegning mm.  
Etter behov er det opprettet læringsnettverk innen: 
- Vederlagsberegning 
- Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (ProAct) 

. 
7. RKK Salten har lagt til rette for interkommunalt 

fagnettverk mellom Helse og omsorgsledere, med vekt 
på erfaringsdeling og læring.  
RKK Salten har bidratt til å etablere et nettverk for 
kommunalledere innen helse- og omsorgssektoren.  

.  

TEKNISK, PLAN OG UTVIKLING   

1. Saksbehandling og forvaltningsrett 
Plan og bygningsloven 
 
 
 

2. Avvik og avvikshåndtering 
 

3. Nettverk 

 1. Gjennomført fagdag/kurs innen Dokumentasjon og 
varslingsteknologi (tverrfaglig). RKK Salten vil i løpet av 
2020 vil vurdere gjennomføring av kurs/fagdager med 
saksbehandling og lovverk.  

 
2. Ikke gjennomført.  

 
3. RKK Salten har lagt til rette for og bidratt til 

interkommunalt nettverk for ledere innen teknisk sektor. 
Der har fokus vært på erfaringsdeling og å finne felles 
kompetanseutfordringer.  
Etter innspill fra ledernettverket har RKK Salten 
gjennomført studietur til Oulu i Finland, med tema: 
Digitalisering.  
 
Etter innspill fra kommunene har RKK Salten iverksatt 
Byggdrifterkurs høst 2019, med avsluttende eksamen  
vår 2020. 

FLERFAGLIGE   

1. Flerfaglige kurs, fagdager, 
utviklingsverksted, nettverk med fokus 
på samarbeid på tvers, erfaring- og 
kunnskapsdeling.   
 

 1. Gjennomført en rekke flerfaglige kurs/fagdager og 
workshops med tema/faginnhold som berører flere 
fagfelt.  
- Ivaretakelse av akuttpersonell etter alvorlige hendelser 
- Strategisk kompetanseplan arbeid 
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2. Nordlandsløftet 
 
 

- Kompetanse for mangfold 
- Til barns beste 
- Familiemøte 
- Forebygging vold og trusler 
- Dokumentasjon og varslingsteknologi 
- m. fl.  

 
 

2. Gjennomført to samlinger med ulike aktører som jobber 
med felles problemstillinger: 
- Tema: Rekruttering til helse- og omsorgssektoren.   

 

 
 



 

 

SAMARBEIDSAVTALE 
 
Samarbeidsavtale mellom Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold 

kommuner om Regionalt kompetansekontor i Salten kommunalt oppgavefellesskap, heretter kalt RKK Salten 

kommunalt oppgavefellesskap. Kommunene er også enige om at denne samarbeidsavtalen er å anse som vedtekter 

for RKK Salten kommunalt oppgavefellesskap. 

 

 § 1 Navn. 

RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap, er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 19.  

 

§ 2 Deltakere. 

Beiarn kommune, Fauske kommune, Gildeskål kommune, Meløy kommune, Hamarøy kommune, Rødøy 

kommune, Saltdal kommune, Steigen kommune, Sørfold kommune. Med samtykke fra alle deltakere kan andre 

kommuner opptas i RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap.  

 

§ 3 Hovedkontor.  

RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap har kontor i Fauske kommune. 

 

§ 4 Formål og ansvarsområde.  

• RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap formål er å være en pådriver og sentral bidragsyter til økt 

kompetanse og innovasjon i deltagerkommunene. Dette gjøres gjennom å skape arenaer for samarbeid, 

opplæring og kunnskapsformidling på en mest mulig effektiv og kvalitetsmessig måte. 

Kompetanseutvikling skjer i samarbeid med kommunene og ut fra deres behov.  

• RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap kan bistå kommunene med implementering av nasjonale 

satsinger, aktuelle utviklingsprosjekt og kompetanseheving.  

• Samarbeidet i deltakerkommunene er basert på likeverdighet mellom partene og skal være en støtte til 

kommunenes eget arbeid med kompetanseutvikling. 

• RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap skal være et bindeledd mellom deltakerkommunene og aktuelle 

samarbeidspartnere. 

 

§ 5 Økonomi – fordeling av utgifter.  

De samlede driftsutgifter fordeles mellom kommunene etter følgende prinsipp: Beiarn, Fauske, Gildeskål, 

Hamarøy, Meløy, Rødøy Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner fordeler utgiftene prosentvis etter innbyggertall. 

Fordelingsnøkkelen justeres hvert fjerde år: 

 

Beiarn kommune: 3,4 %  

Fauske kommune: 30,7 %   

Gildeskål kommune: 6,4 %  

Hamarøy kommune: 5,7 % 

Meløy kommune: 20,6 %  

Rødøy kommune: 3,9 % 

Saltdal kommune: 15,1 %  

Steigen kommune: 8 %  

Sørfold kommune: 6,2 %  

 

Kommunene betaler sine andeler av driftsutgiftene med en halvpart 1. april og den andre halvparten 1. oktober 

hvert år. 

RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte kommunene ut over de 

budsjettrammer som bevilges til driften.  

Kommunene er ansvarlige for RKK Salten kommunalt oppgavefelleskaps forpliktelser i forhold til den prosentvise 

utgiftsdekningen den enkelte kommune har påtatt seg i henhold til § 6.  

RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap eier registrert inventar/ utstyr.  

 

§ 6 Innskudd og eierandel.  

Deltakerkommunene gjør ikke innskudd i RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap. 

  

 

 

§ 7 Representantskap 

 Representantskapet er selskapets øverste styrende organ.  

 Representantskapet består av de til enhver tid valgte ordførere fra de deltakende kommuner.  



 

 

 Representantskapet velger selskapets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av 5 representanter med 

personlig vara, minst 3 av medlemmene velges blant rådmenn.  

 Representantskapet skal behandle og godkjenne årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, 

årsplaner og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år. 

 

§ 8 Arbeidsutvalg 

 Arbeidsutvalgsmedlemmer velges for en funksjonsperiode på fire år. Ved fratreden i funksjonsperioden 

skal suppleringsvalg gjøres for resten av funksjonsperioden.  

 Arbeidsutvalget velger leder og nestleder.  

 Arbeidsutvalget har ansvar for at RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap formål oppfylles etter lov, 

forskrifter, denne samarbeidsavtalen og innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger.  

 Arbeidsutvalget ansetter daglig leder.  

 Arbeidsutvalget er daglig leders nærmeste overordnede.  

 Arbeidsutvalget utarbeider en lederavtale med daglig leder. 

 

§ 9 Arbeidsutvalgets møter.  

 Møtene ledes av arbeidsutvalgets leder. Arbeidsutvalget er vedtaksført når minst halvparten av 

arbeidsutvalgsmedlemmene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i 

arbeidsutvalget skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.  

 Arbeidsutvalgets leder sørger for at det blir ført protokoll fra arbeidsutvalgsmøtene.  

 Eierne dekker selv sine egne representanters utgifter i forbindelse med arbeidsutvalgsmøtene.  

 

§ 10 Daglig leder.  

 Daglig leder har ansvaret for at driften av RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap utøves i 

overensstemmelse med gjeldende lov, avtaleverk og i henhold til vedtak fattet av arbeidsutvalget.  

 Daglig leder rapporterer til arbeidsutvalget og er arbeidsutvalgets sekretær og saksbehandler. 

 Daglig leder utarbeider forslag til årsplan som rulleres årlig.  

 Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal godkjennes av 

arbeidsutvalgsleder. 

 

 § 11 Regnskap og revisjon.  

 Regnskapet for RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap føres av Fauske kommune.  

 Salten kommunerevisjon foretar revisjon av regnskap. 

 

§ 12 Endringer og oppsigelse av avtalen.  

 Avtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak. Forslag om dette må komme fra 

representantskapet eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom samarbeidspartnere om 

endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan iverksettes når 

det er enighet.  

 En kommune kan ensidig si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til representantskapet 

med 1 års oppsigelsestid, regnet fra 31.12. det året avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er enige, 

kan det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid.  

 Hefter for økonomiske forpliktelse skal fordeles mellom kommunene ut fra bestemmelsene om generell 

utgiftsfordeling i § 6. 
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Sak nr.   Dato 
034/20 Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020 
082/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur, 2020 - 2024 
Temaplan - Laget rundt barnet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Temaplanen «Laget rundt barnet» vedtas i henhold til kommunens planstrategi som gjeldende for 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur for perioden 2020 – 2024. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 034/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Temaplanen «Laget rundt barnet» vedtas i henhold til kommunens planstrategi som gjeldende for 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur for perioden 2020 – 2024. 

 
Vedlegg: 
15.09.2020 Samhandlingsplan ferdig versjon 01 07 20 1452087 

27.08.2020 Meld. St. 6 1449948 

27.08.2020 Laget rundt barnet 1449947 
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommunestyre vedtok i 2014 en samhandlingsplan for oppvekst og kultur med virketid fra 2014 
– 2019. Planen ble som forutsatt rullert i 2016 i KOM-sak 172/16, og skal i utgangspunktet rulleres hvert 
4. år. 
 
Samhandlingsplanen hovedmål var å bidra til å skape et trygt oppvekstmiljø for barn og unge i 
kommunen og sette krav til kommunen som tjenesteyter i sitt samspill med innbyggerne. 
 
Planens virketid var ut 2019, og samhandlingsområdet har fra 2019 til 2020 jobbet med en ny temaplan 
for området. Lederne i samhandlingsområdet har vært involvert i utarbeidelsen av planen, og planen er 
ført i pennen av folkehelserådgiver. 
Styringsgruppen for oppvekst- og kultur har ledet arbeidet med planprosessen på overordnet nivå og 
har hatt ansvaret for gjennomføringen. 
 
Saksopplysninger: 
 
Det kommunale plansystemet er bygd opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som er 



bestående av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Plansystemet revideres på 
bakgrunn av planstrategien. 

  
Figur: Framstilling av rulleringskravet til de ulike type planene i plansystemet.  
Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Den skal brukes strategisk, og gi rammer for 
virksomhetens planer og tiltak. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen med årsbudsjett kobler 
oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel til den økonomiske planleggingen. Fra kommuneplanen springer det 
ut kommunedelplaner (tematiske/samfunns- eller arealdelplaner) for spesifikke områder eller fag. Gjennom 
tematiske planer (fag/temaplaner) utvikles strategier og tiltak som grunnlag for prioritering i handlings- og 
økonomiplan.  
 
Meld. St. 6 (2019-2020) om «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og 
SFO» legger føringer for et enda sterkere lag rundt barna, og rundt lærerne, for å kunne gi et enda bedre 
og mer helhetlig tilbud til barn og unge. 
 
Formålet med temaplanen er å angi retning for prioriteringer i samhandlingsområdet gjennom de tre 
fokusområdene: 
 

· Folkehelse og folkehelsearbeid 
· Foreldrestøtte 
· Tidlig innsats/intervensjon 

 
Planen skal dermed bidra til at de ansatte i samhandlingsområdet har god nok kunnskap om hvilke 
områder som skal prioriteres, og hvordan tjenestene kan løse felles urfordringer på tvers av, og ved 
hjelp av, lov- og planverk. Planen skal være et styringsdokument i det daglige arbeidet og også bidra til å 
oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel (2011-2025). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Å møte utfordringene til barn og deres foresatte hver for oss er ikke et alternativ. Barns oppvekst er vårt 
felles anliggende, og kun gjennom samarbeid og samhandling kan vi gjøre kommunen vår til et godt sted 
å vokse opp for alle barn og unge. 
 
Denne type samhandling krever gode planer, forankrede strategier og nødvendige arenaer for å kunne 
utføres i det daglige. Familiens hus er et godt eksempel på en slik arena. Foreldrestøtte en annen. 



 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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D E L A: B AK G R U N N OG F OR AN KRI N G

1. Innledning
Fauske kommune har siden 2014 hatt en kommunalt vedtatt samhandlingsplan for oppvekst-og kulturområdet.
Forrige temaplan hadde en varighetfra 2014 –2019. Det er nå klartfor en ny temaplan for perioden 2020 –
2024.

Meld. St. 6 (2019-2020) om «Tett på –tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO»
legger føringer for et sterkere lag rundt barna,ogrundt lærerne, for å kunne gi et enda bedre og mer helhetlig
tilbud til barn og unge.

FNs barnekonvensjon og norsk lovsierat alle barn og unge i Norge i dag skal ha de samme muligheter til
utvikling uavhengig av foreldrenes og familiens utgangspunkt. Barnekonvensjonen er en internasjonal
menneskerettighetskonvensjon som gir barn en spesiell juridisk status. Den sørger for at verden anerkjenner at
barn har krav på spesiell beskyttelse. Noen eksempler på barns rettigheter er rett til skole, fritid og lek, til hvile,
og rett til å si sin mening i alt som angår dem selv.

For å nå målet om at Fauske kommune skal være folkehelsekommunen der alle trives, må enhetene/tjenestene
innenfor samhandlingsområdet oppvekst og kultur gå sammen og gjøre barns oppvekst til et felles anliggende.
Gjennom god samhandling kan vi best lykkes i å gjøre kommunen vår til et godt sted å vokse opp.

Samhandling, forebyggende tiltak og tidlig innsats skal bidra til at beskyttelsesfaktorer stimuleres og styrkes, og
at risikofaktorer reduseres.

Foreldrestøtte har vært ei folkehelsesatsing i Fauske kommune siden 2011. I 2018 utga regjeringen en nasjonal
strategi for foreldrestøtte; Trygge foreldre –trygge barn. Dette harmonerer godt med kommunens egen
foreldrestøttestrategi; Robuste foreldre = robuste barn.

Mangelfull kunnskap om samarbeidspartnere og hva de faktisk gjør, kan føre til tvetydige og noen ganger feil
forventinger til hverandres arbeidsoppgaver. For å kunne samhandle godt og ofte nok, må det skapes arenaer
hvor de ulike tjenestene kan møtes og bli kjent med hverandre. Opprettelsen av Familiens hus er et godt
eksempel på en slik arena. Her vil det gis mulighet for å oppfylle nyere krav i de ulike tjenestenes lovverk om
samhandling.

Åmøte utfordringene hver for oss er ikke et alternativ. Vi skal sammen utgjøre …

Terje Valla,
Kommunalsjef for oppvekst og kultur
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1.1 Formål (hensikten med samhandlingsplanen)
Formålet med samhandlingsplanen er å angi retning for prioriteringer i samhandlingsområdet som påvirker
barn, unge og deres familier. Dette gjøres gjennom tre fokusområder som skal være gjennomgående i
enhetenes virksomhetsplaner;

- Folkehelse - folkehelsearbeid
- Foreldrestøtte
- Tidlig innsats/intervensjon

Samhandlingsplanen skal bidra til at samhandlingsområdets ansatte har kunnskap om hvilke områder som skal
prioriteres, og hvordan tjenestene kan løse felles utfordringer på tvers av, og ved hjelp av, lov- og planverk.

Planen skal være et styringsdokument og ligge til grunn for daglig arbeid. Herunder forankring av satsinger, og
for saker til politisk behandling som påvirker barn, unge og foreldre. Videre skal samhandlingsplanen bidra til å
oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel (2011-2025).

1.2 Mål
Samhandlingsplanen skal resultere i at

- tverrfaglig samhandling mellom tjenester øker
- kvaliteten på samhandling heves
- samhandlingsrutiner implementeres

Uavhengig hvilken tjeneste familier tar kontakt med i Fauske kommune, så skal man oppleve å få rett hjelp og
støtte til rett tid. Ved behov for et helhetlig og samordnet tjenestetilbud så skal familiene slippe å ta ansvar for
å koordinere samarbeidet.

1.3 Forankring
Styringsgruppe oppvekst/kultur er initiativtaker til utarbeiding av samhandlingsplanen, og har ansvar for
utvikling og implementering av planen. Styringsgruppen ledes av kommunalsjef for samhandlingsområdet, og
samtlige enheter er representert med enhetsleder. I tillegg deltar folkehelserådgiver og
foreldrestøttekoordinator. Gjennom styringsgruppen sikres tverrfaglig samhandling på systemnivå.

Samhandlingsplanen er bygd på kommunens styrende planverk, som er felles for alle enhetene i
samhandlingsområdet.

Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanen 2011 –2025 har visjonen «Fauske –
folkehelsekommunen der alle trives». Denne beskriver hvordan kommunen skal videreutvikles gjennom
målbevisst satsing.
Folkehelsa i Fauske: Oversiktsdokumentet over helsetilstander og påvirkningsfaktorer ble behandlet av
kommunestyret 14.12.16. Dokumentet beskriver situasjonen i Fauske og hvilke folkehelseutfordringer
vi har.
Økonomiplanen er kommunens strategi-/handlingsplan, og har mål og rammer for
samfunnsperspektivet, tjenesteperspektivet, medarbeiderperspektivet og økonomiperspektivet.

Planen følges opp i forbindelse med den årlige behandlingen av økonomiplan (handlingsplan) og årsbudsjett.
Planen skal utgjøre grunnlag for samtlige virksomhetsplaner i samhandlingsområdet.
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D E L B: G E N E R E LL D E L - G R U N N M ATE RI ALE

2. Gjennomgående perspektiv
Gjennomgående perspektivskal sikre felles prioritering av områder vi vet er avgjørende for barns oppvekst.
Gjennom felles fokus på folkehelse, foreldrestøtteog tidlig innsats/intervensjon skal enhetene i Oppvekst og
Kultur dra veksler på hverandre til beste for samhandlingsområdets målgruppe. Perspektivene er
sektorovergripende og hører dermed naturlig hjemme i alle tjenestene/enhetene.

2.1 Folkehelse - folkehelsearbeid
Folkehelsehandler om befolkningens
helsetilstand og hvordan helsen
fordeler seg i befolkningen.
Folkehelsearbeid handler om å legge til
rette for å fremme befolkningens helse
og trivsel, og redusere faktorer som har
negativ innvirkning (jf. Folkehelseloven
§ 3). Folkehelsearbeidet baseres på
kunnskapen om hvordan miljø og
samfunn påvirker befolkningens helse.

Et kjennetegn ved folkehelsearbeid er
den tverrsektorielle innsatsen og
forståelsen av hvor viktig det er at hele
samfunnet gjør en innsats for å fremme
helse og trivsel i befolkningen.

Skal vi lykkes med å nå målet om god
livskvalitetog like muligheter for alle, må vi starte tidlig. Forskning viser at det betyr mye hvilken familie barn
vokser opp i, og at forskjeller gjerne viser seg tidlig i livet. Gjennom kommunens satsing på folkehelse, blant
annet gjennom foreldrestøtte-strategien, skal vi bidra til at alle barn i Fauske gis de beste forutsetningene for
en god og trygg oppvekst.

1

1 Modellen illustrerer hvordan en rekke forhold påvirker befolkningens helse og livskvalitet. Man kan se på modellen som
en årsakspil fra den ytterste til den innerste ringen.

Hver av ringene i modellen viser ulike forhold som påvirker folkehelsen. Disse kommer i tillegg til de biologiske og
genetiske faktorene hvert menneske er født med. Den ytterste ringen illustrere at befolkningens helse påvirkes av
overlappende årsakskjeder som kan være blant annet sosiale forhold, økonomi og miljø. Den nest ytterste ringen
fremhever faktorer som oppvekst-og arbeidsmiljø, nærmiljø og bolig, kultur og fritid, helse og omsorgstjenester og så
videre. Deretter kommer sosial støtte, nettverk og medvirkning, som også er faktorer som kan påvirke folkehelsen. Den
innerste ringen viser levevaner og mestring.

Figur 1 Whitehead og Dahlgrens sosiale helsemodell (1991), her videreutviklet av
Nasjonalforeningen for folkehelse
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2.2 Foreldrestøtte
Med foreldrestøtte mener vi alle typer støtte som kan bistå og styrke foreldre i
foreldrerollen. Støtte kan komme i mange former. Det kan for eksempel være det
å trygge og motivere foreldre i rollen som mamma eller pappa. Eller gjennom
veiledning og avklaring av hva som forventes av foreldre. Det er viktig at vi som
tjenesteytere og som samfunn er med på å bevisstgjøre foreldre det ansvaret som
følger med rollen.

Foreldrestøtte er en av Fauske kommunes viktigste folkehelsestrategier. Satsingen
har som overordnet mål å fremme barnets beste ved å styrke relasjonen mellom
foreldre eller mellom foreldre og barn. Målrettet støtte til foreldre med særlige
behov, reduserer sjansen for at barn blir utsatt for vold, overgrep og
omsorgssvikt2

Trygge foreldre bidrar til en god og trygg oppvekst for barn og unge. Når
omsorgsgiveren blir sikrere og mer kompetent, øker det sjansen for at barna
utvikler mer selvtillit, et naturlig følelsesliv, en bedre evne til å takle motgang, og
gode sosiale ferdigheter. Motsatt kan en barndom preget av foreldrenes utrygghet og stress, ha alvorlige
konsekvenser for barns helse og personlige utvikling.

Hjelp til foreldre skal settes inn så tidlig som mulig; tidlig i svangerskapet, i foreldreskapet og tidlig i barnets liv.
Dette for å forebygge at problemer oppstår. Forebygging er samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi det reduserer
behovet for mer kostbare tiltak på et senere tidspunkt.

Alle kommunale tjenester forventes tilby foreldre ulike former for støtte til/i å mestre foreldrerollen. Hvordan
dette gjøres (omfang og form) vil i stor grad være opp til den enkelte tjeneste.

2.3 Tidlig innsats/tidlig intervensjon
I nasjonale føringer vektlegges tidlig innsats for barn og unge som avgjørende for god folkehelse. Tidlig innsats
forutsetter at tjenestene samarbeider om å forebygge utfordringer, samt hjelper hverandre med å identifisere
barn med utfordringer. I samhandlingsområdet vil det være barn som av ulike årsaker skaper grunnlag for
bekymring, og som befinner seg i risiko. Koordinert innsats på tvers av tjenesteområder kan være avgjørende
for å lykkes i målet om å oppdage og tilby hjelp så tidlig som mulig.

Innenfor frivilligheten (lag og foreninger) finnes et stort potensiale når det kommer til forebygging og
helsefremming. Private og frivillige aktører er viktige for å skape arenaer for mestring og mening, ikke minst når
det kommer til motarbeiding av utenforskap. Frivillige og kulturinstitusjoner kan utgjøre signifikante voksne for
barn i risiko, og kan på ulike måter supplere øvrige hjelpetjenester.

I tidlig innsats inngår all forebyggende aktivitet som på et tidlig stadium av barnets liv stimulerer og
fremmer læring, mestring og utvikling, både på dagtid og ettermiddags-/kveldstid. Gjennom tidlig
innsats fra flere instanser skal kommunen sikre en god utviklingsprosess hos alle barn.
Tidlig intervensjon handler om å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at
problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats.

2 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment

Figur 2 Fauske kommunes egen
foreldrestøtte-logo: Robuste
foreldre = robuste barn

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
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3. Det du trenger å vite om samhandlings-strategien
Med samhandling menes at de ulike tjenester koordinerer sin innsats i et helhetsperspektiv, med barnet i
fokus. Et samspill kan være mellom personer som samarbeider om å løse konkrete oppgaver, men også
innebære kommunikasjon, informasjonsutveksling og deling av kunnskap.

Bedre samordning av tjenestetilbud innebærer ikke at
fagfolk skal gjøre hverandres oppgaver, men at vi skal
utfylle hverandre og nyttiggjøre oss hverandres
kompetanse og erfaring. I dette ligger det at
samarbeidet må bygge på innsikt og respekt for
hverandres faglige og organisatoriske ståsted.

Når barn har behov for et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud, skal familiene slippe å ta ansvar for å
koordinere den kommunale innsatsen.
Tjenesteområdene skal bruke lovverket på en slik måte
at det gagner barnet og deres familier. Gjennom å
handle sammen skal vi gi barn og foreldre en opplevelse
av helhetlig innsats som strekker seg utover det enkelte
tjenesteområde. På tvers av tjenester og enheter skal
vi sammen utgjøre laget rundt barnet.

3.1 Mål for samhandling; helhetlig innsats
Kommunen har følgende mål for samhandlingen i oppvekst/kultur:

Barn og unge som trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder
lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.
Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger.
Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at alle barn opplever en god og inkluderende oppvekst
Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.
Vi skal fremstå som et tjenestenettverkmer enn en tradisjonell tjenestekjede.

(…dessuten skalvil være større, sterkere, klokere og god)

Figur 3 Fauske kommunes egen logo "Laget rundt barnet",
basert på figur utarbeidet av 0-24 samarbeidet.
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3.2 Hvem planen gjelder for
Samhandlingsplanen gjelder for alle ansatte i samhandlingsområdet Oppvekst og kultur 3. Det vil si:

3.3 Hvem det skal samhandles om, og hvorfor
Enhetene/tjenestene i Oppvekst og kultur forventes å samhandle omkring alle barn og foreldre der dette er
hensiktsmessig for barnets utvikling, oppvekst og levekår.

Barn og unge som har behov for det må få hjelp så tidlig som mulig. Hvis ikke er risikoen stor for at
utfordringene deres utvikler seg og blir større og mer komplekse. Ofte vet vi tidlig hvilke barn som kan ha behov
for ekstra oppmerksomhet, og deres utfordringer kan være både sammensatte og kompliserte. Vi må derfor få
til en tidlig, samordnet innsats fra ulike forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner.

Det finnes mange og spesialiserte tilbud og tjenester til barn, unge og familier. Likevel er det for mange som
ikke får den hjelpen de har bruk for. En viktig årsak til dette kan være at de ulike tjenestene definerer
hovedproblemet til å ligge utenfor sitt prioriterte område. Dette kan igjen føre til svikt i samordningen og
samarbeidet mellom de ulike tjenestene, og at hjelpen kommer for sent4.

Å fortsette å møte utfordringene hver for oss er ikke et alternativ. Et barn er aldri bare en elev, en pasient eller
en klient. Derfor skal vi ha felles fokus på samhandling.

3 Familiens hus består av skolehelsetjeneste og helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjeneste.
Kultur består av kulturskole, fritidsklubb, bad, bibliotek, kino og frivilligsentral. Integrering består av voksenopplæringen og
flyktningkontoret.
4 Riksrevisjonen 2007, Helsetilsynet 2009, NOU 2009:1, NOU 2009:18, NOU 2009:22¸ NOU 2010:7, NOU 2011:14, KS 2011,
Thorshaug og Svendsen 2014, Riksrevisjonen 2015-2016, NOU 2017:12, Riksrevisjonen 2018

Sa
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r Enhet barn og familie

(Familiens hus + enhet
barnehage)

Enhet skole og integrering

Enhet kultur og idrett
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D E L C: SAM H AN D LI N G I P R AK SI S

4. Hvordan vi kan samhandle
Samhandling kan finne sted på ulike nivåer i kommunen, både på individ-, gruppe- og/eller systemnivå.
Samhandlingsflatene vil variere utfra hvor du jobber. Felles for god samhandling er at vi er med å bygge et lag
rundt barnetsom inkluderer foreldre, pedagoger, helsetjeneste –ja, hva enn slags kompetanse som er
tilgjengelig og nødvendig.

Jobber vi sammen så kan vi bidra til helhetlige innsatshvor barnet står i fokus uavhengig av tjeneste. Noen
ganger jobber vi samtidig, andre ganger itur og orden. Uansett rekkefølge, så må hver og en av oss sjekke ut
hvem andre som har bidratt, som bidrar i dag, eller som kan bidra videre fremover.

Figur 4 Basert på figur utarbeidet av 0-24 samarbeidet

TIPS: Hva medå inkludere en kulturarbeider i samarbeidet? Eller fotballtreneren? Barnet har
gjerne flere i livet sitt som kan tilføre samarbeidet viktige verdier/perspektiv.
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4.1 Når er samhandling ditt ansvar?
Ulike enheter og tjenester kan ha ansvar for eller eierskap i å sikre barn nødvendig hjelp og støtte. Ofte kreves
det innsats fra flere hold for å kunne løse utfordringer barn og familier står i. Det er ikke alltid gitt hvem som
bør ha et overordnet ansvar, noe som kan være en utfordring. Uavklart rollefordeling kan åpne for glippsoner
og ansvarsfraskrivelse, og føre til at barn faller mellom flere stoler. Dette er noe alle må være oppmerksomme
på.

Hvilken kjennskap man har til hverandres rolle og tidligere involvering kan i stor grad variere. Dette gjelder både
for kommunens ansatte og barns foreldre. Noen ganger vil det være du som står utfordringen nærmest, eller
har best oversikt. Da må også du ta initiativ til å sikre nødvendig samhandling.

Er det uavklart hvem som har ansvar for koordinering av samhandling? Drøft med nærmeste leder, og sørg
for ei avklaring.

4.2 Koordinering av samhandling; hva innebærer det?
Når du som ansatt bekymrer deg for et barn, så er du forpliktet til å ta initiativtil handling. I samråd med egen
leder og barnets foreldre, må du undersøke om noen allerede koordinerer innsats rettet mot barnet. Oppdraget
som koordinator handler i første omgang om å skaffe oversikt. En annen viktig oppgave er å innhente informert
samtykke slik at tverrfaglig samarbeid kan finne sted (se punkt 4.3 og vedlegg 3). Felles for all koordinering er å
sikre at aktuelle parter følger opp avtalte oppgaver for å nå et felles mål.

Hvem som innehar koordinator-rollen, og hvilke oppgaver som følger med rollen vil variere ut fra utfordringens
omfang og alvorlighetsgrad.

Koordinator forventes ta initiativ til å etablere en stafettlogg.

Se punkt 4.4 hva som forventes av deg som stafettholder.

4.3 Informert samtykke
Vi er avhengige av tillatelse for å kunne samarbeide på tvers av tjenester. Ofte tenker foreldre at tjenester
automatisk samarbeider og utveksler informasjon seg imellom. Slik er det ikke i praksis.

Et informert samtykke skal sikre at barnets foreldre vet hvilke opplysninger som blir utvekslet, i hvilken
tidsperiode, mellom hvem, og hva opplysningene skal brukes til. Samtykket må være informertog skriftlig, eller
nedtegnes etter at det er gitt muntlig.

Det er den eller de som har foreldreansvar for barnet som har rett til å samtykke på vegne av barnet. Når
barnet er fylt 7 år skal barn høres, og det skal legges økende vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet.
Fra 12 år skal barnets mening tillegges stor vekt. Dette i hht. Lov om barn og foreldre, § 30-33.

Samtykkeskjema, se vedlegg.
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4.4 Elektronisk stafettlogg eller individuell plan
For å sikre helhetlig og målrettet innsats benytter vi oss av stafettlogg fra Visma Flyt SamPro. Stafettlogg kan
være til nytte dersom barn ikke har rett på individuell plan, men likevel har behov for koordinert hjelp.

Formålet med stafettlogg er å sikre at det ikke blir brudd i hjelpetilbudet fra kommunen og å samordne
kommunens tjenestetilbud. Det betyr at loggen følger brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid tilbyr
tjenester. Stafettlogg kan opprettes av stafettholder/koordinator, og fungerer som en kortfattet oversikt over
ansvarsfordeling, målsetting og tidsfrister, med mer. Foreldre (eventuelt ungdommen) må samtykke til hvem
som gis tilgang til loggen. Stafettloggen kan når som helst avsluttes, og et samtykke kan trekkes tilbake.

Den elektroniske stafettloggen er utformet med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter, og er utformet i
henhold til datatilsynets krav om behandling av personopplysninger. Eventuell utskrift av logg må oppbevares
etter de samme reglene.

Oppgavene for stafettholder kan være å:

koordinere den samlede innsatsen for det enkelte barn
innkalle til tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøter
sette dagsorden for møtene
innkalle til ad hoc-møter ved uforutsette eller plutselig oppståtte behov
ha ansvaret for å lede de tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøtene
ha ansvaret for å introdusere nye parter i samarbeidet
ha ansvaret for å gi beskjed til den/de som ikke lenger er nødvendige i innsatsen
ha ansvar for å involvere barn og foreldre i det tverrfaglige samarbeidet
fungere som sentral kontaktperson og koordinator
loggføre (eller har ansvar for at en annen gjør det)
peke ut en som følger med på utviklingen til den loggen gjelder

Før du går i gang med å etablere statfettlogg; sjekk ut om dette allerede er gjort. Foreldrestøttekoordinator
kan bistå deg med dette.

TIPS: Se eksempel fra Skaun kommune HER (https://youtu.be/YR31UJTEAdU)

Elektronisk individuell plan: Gjennom det nettbaserte verktøyet Visma Flyt SamPro går man i Fauske vekk fra
det tradisjonelle papirformatet på individuelle planer. Slik kan vi alltid ha en oppdaterte plan lett tilgjengelig.
Med få tasteklikk kan man få oversikt over hva som tidligere har skjedd, hva som er planlagt framover, og hvem
det er som har ansvaret for gjennomføringen. Det er planeier sammen med koordinator som styrer hvem som
skal få tilgang til planen og til hvilken informasjon.

I Fauske kommune er det koordinerende enhet (tildelingskontoret) som kan innvilge søknad om individuell
plan.

https://www.visma.no/helse-og-omsorg/sampro/
https://youtu.be/YR31UJTEAdU
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5. N år samarbeidet ikke fungerer
Det er ikke alltid samarbeidet fungerer. Det kan være uklart hvem som har ansvaret, hvem som skal koordinere
innsatsen, og hvem som skal gjøre de ulike oppgavene knyttet opp til barnet og/eller familien. Noen ganger er
målet uklart eller man ser ikke hvorfor det i det hele tatt skal samarbeides. I verste fall tar oppfølgingen slutt
fordi samhandlingen ikke fungerer.

Fragmentert innsats og oppfølgingsbrudd kan oppleves frustrerende og vanskelig for deg som ansatt, men det
er barnet som blir sviktet. Om samhandling mangler eller ikke er god nok, så er vi nødt til å snakke om det som
ikke fungerer og finne ei løsning. Samtidig som at alle ansatte har et individuelt ansvar, så er det ledere på alle
nivå som har et særskilt ansvar for å sikre tverrfaglig samhandling.

Fungerer ikke samarbeidet? Snakk med leder.

Ta a den ring og la den vandre

Fra den ene til den andre

Ringen er skjult, den sees ei

Nå er ringen … IKKE HOS MEG!
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6. Samahandlingsnivå
Samhandling må foregå i ulike kontekster og på ulike nivå. I Fauske ønsker vi at det samhandles så tidlig som
mulig, og på lavest mulig nivå.

6.1 Tiltakstrappa
For å gjøre det enklere for ansatte og
for familier å orientere seg i
hjelpeapparatet så er det utarbeidet
ulike rutiner og prosedyrer. Gjennom
tiltakstrappa kan vi belyse
«hovedstrukturen» i hvordan sikre
tidlig innsats og samhandling.

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som blant annet skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide,
barn og ungdommer. Tilbud rettet mot barn og deres familier samordnes og samlokaliseres i ett og samme hus.
Fra høsten 2020 vil Familiens hus bestå av helsestasjon og skolehelsetjeneste, barneverntjeneste og PPT.

Tiltakstrappa belyser «hovedstrukturen» i hvordan sikre tidlig innsats og samhandling.

Figur 5 Tiltakstrappa er tuftet på BTI-
modellen , og må sees i sammenheng med
TIMS-handlingssirkel. TIMS-handlingssirkel
utgjør nivå 0 og nivå 1 i tiltakstrappa.
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6.2 TI M S-Fauske; kommunens egen samhandlingsmodell
- TIMS-handlingssirkel
- TIMS-teamet

o TIMS- tverrfaglig team (Barnehage)
o TIMS-minoritet

Som ledd i modellkommunesatsingen (2007-2014) ble det utviklet en kommunal samhandlingsmodell for
systematisk og langsiktig oppfølging av barn i risiko: TIMS-Fauske (Tidlig Intervensjon –
Målrettet Samhandling). Den lokale modellen har alle barn i alderen 0- 20 år som målgruppe.

TIMS-modellen består av ulike komponenter. Den mest omfattende komponenten er kommunens
tverrfaglige team; TIMS-teamet. Teamets deltakere representerer ulik kompetanse, og utfyller hverandre slik at
man oppnår ønsket effekt i forhold til både kunnskap og utøving. Team-ressursene (6 deltakere) hentes fra ulike
tjenester i barne- og familieenheten, samt enhet skole. TIMS-teamet skal være en ressurs for både ansatte i
samhandlingsområdet, og for foreldre direkte.

Teamet skal ha fokus på samarbeid og refleksjon, og selv utgjøre en andel av tiltakene som kommunen tilbyr.
Formål med TIMS-Fauske:

- Fremme undring og refleksjon
- Oppdage barn i risiko
- Tidlig intervensjon; oppdage tidlig, håndtere tidlig
- Trygge ansatte i å handle
- Kompetanseheving
- Systematisere innsats

Er det noe du lurer på knyttet til TIMS-Fauske? Ta kontakt med Foreldrestøttekoordinator, Familiens hus -
Fauske

6 TIMS-teamet, 2020: Psykiatrisk sykepleier Merethe, familieveileder Trine, pedagogisk-psykologisk rådgiver Lisbet, skolefaglig rådgiver
Erik, foreldrestøttekoordinator og helsesykepleier Mariell ogforeldreveileder Merete.
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7. Begrepsavklaring:

Styringsgruppe oppvekst/kultur: Kommunal gruppe som skal arbeide for sammenhengende og helhetlige
tjenester til barn, unge og familier i kommunen. Styringsgruppen ledes av kommunalsjeffor oppvekst og kultur.

TIMS-Fauske: Kommunens samhandlingsmodell utviklet i forbindelse med modellkommuneforsøket (2007-
2014). TIMS er forkortelse for Tidlig innsats –målrettet samhandling.

TIMS-handlingssirkel utgjør ett av elementene i TIMS-modellen. Handlingssirkelen skisserer opp forventet
handlingsløp når det kommer til systematisk innsats rettet mot barn og deres familier.

TIMS-teameter et supplement til kommunens øvrige støttetjenester, og har som formål å sikre tidlig hjelp og
samhandling. TIMS-teamet er et lavterskeltilbud til foreldre og ansatte i kommunen.

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som blant annet skal ivareta psykisk og fysisk helse hos
gravide, barn og ungdommer. Tilbud rettet mot barn og deres familier samordnes og samlokaliseres i ett og
samme hus.

Skolehelsetjeneste og helsestasjon er kjent som Fauske Familiesenter.

Tiltakstrappa belyser «hovedstrukturen» i hvordan sikre tidlig innsats og samhandling.

VEDLEGG
Vedlegg 1: Lover og plandokumenter som ligger til grunn for oppvekstområdet:

Vedlegg 2: Beskrivelse av tjenesteområder/enheter

Vedlegg 3: Samtykkeskjema

Vedlegg 4: TIMS-handlingssirkel

Vedlegg 5: Virksomhetsplan, mal

Vedlegg 6: Laget rundt barnet –illustrasjon

Vedlegg 7: Bakgrunn for kommunens modell «Laget rundt barnet»

Vedlegg 8: Samhandlingsarenaer i Fauske kommune
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Vedlegg 1: Lover og plandokumenter som ligger til grunn for oppvekstområdet:

Nivå Plandokument
Overordnet Kommuneplanens samfunnsdel

Økonomiplan (strategi-/handlingsdel)

Andre styringsdokumenter
Oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske
Boligsosial handlingsplan
Familiens hus
Rammeplan for barnehagen

Lovverk

Nasjonale
føringer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om barn og foreldre (barnelova)
Lov om barnehager (barnehageloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
FNs barnekonvensjon
Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturloven)
Lov om folkebibliotek (Folkebiblioteksloven)

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108
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Vedlegg 2: Beskrivelse av tjenesteområder/enheter

Familiens hus består av helsestasjon og skolehelsetjenest, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og
barneverntjeneste. Tjenestene er samlet i ett og samme bygg, og skal utfylle hverandre i forhold til tiltaksnivå.

Huset er primus motor for folkehelsestrategien Foreldrestøtte, og skal være en møteplass for voksne, barn og
ungdom.

Avdeling Beskrivelse Målgruppe Merknad
Helsestasjon og
skolehelsetjeneste

Lavterskeltilbud til barn, ungdom,
deres familier og øvrige nettverk.

- Svangerskapsomsorg
- Helsestasjon
- Skolehelsetjeneste
- Helsestasjon for ungdom
- Foreldrestøtte
- Familieveileder

Universelt
nivå; for alle!

Pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT)

PPT skal være sakkyndig instans i
spørsmål om behov for
spesialundervisning og
spesialpedagogisk hjelp.

Selektert
nivå; for
noen

Barneverntjeneste Barneverntjenesten skal ivareta de
mest utsatte barna –herunder søke
å avdekke omsorgssvikt/vansker så
tidlig at varige problemer kan
unngås, og sette inn tiltak i forhold til
dette.

Indikert nivå;
for noen få

Barnehage: Fauske kommune har i 2020 fem kommunale og fem ikke-kommunale barnehager. Kommunen
tilbyr full barnehagedekning for barn med rett til barnehageplass. Driften bygger på felles verdigrunnlag og
rutiner i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle barn skal gis like muligheter for en trygg og god
oppvekst, og barnehagen skal videreutvikle et tett og godt samarbeid med hjemmet. Barnehagen skal ivareta
barnas og foreldrenes behov for et godt tilbud preget av omsorg, lek, læring og danning.

Skole: Fauske kommune består av tre skolesentre med en skole i Sulitjelma, to skoler i Fauske sentrum og en
skole i Valnesfjord. Fauskeskolene bygger på et felles verdigrunnlag som skal sikre alle elevene like muligheter
til en trygg og god oppvekst, opplæring og sosial utvikling. Skolene skal jobbe helsefremmende, forebyggende
og utviklende. Den kulturelle skolesekken driftes av kulturskolen i samarbeid med grunnskolene.

Skolefritidsordning (SFO): Det kommunale SFO-tilbudet bygger på kommunens felles verdigrunnlag og
tjenesten sikres gjennom vedtekter for SFO. Skolefritidsordningen legger til rette for lek, kultur- og
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. SFO gjelder for 1. –4. års trinn
og barn med særskilte behov til og med 7. års trinn. Barna skal lære å utvikle basiskompetanse for sosialt
samspill med barn og voksne gjennom lek og læring. Kulturskolen tilbyr gratis kulturskoletilbud på skolene i
SFO-tiden.

Skolehelsetjeneste i videregående skole

Fauske videregående skole har ca. 500 elever, herav ca. 100 elever som er hybelboere. Skolen har
landsdekkende linjer som gjør at mange ungdommer kommer til kommunen vår som elever. Dette utfordrer
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kommunen i forhold til aktivitetstilbud og inkludering i et forebyggende perspektiv. Inkludering er viktig for at
både den lokale og tilflyttede ungdom opplever Fauske som et godt sted å være.

Samarbeid mellom videregående skole, kommunale tjenester og frivillige organisasjoner skal bidra til å gjøre
ungdomstiden trygg og god for elever. Rutiner formaliseres gjennom samarbeidsavtaler. Målrettet miljøarbeid
skal forebygge frafall i skolen, mistrivsel blant elever, og stimulere til trygg og god ungdomstid. Frivillige lag og
foreninger spiller en sentral rolle i å tilby fritidstilbud for de unge.

Ungdommen er en ressurs og er viktige for utviklingen av Fauskesamfunnet. For å få disse til å etablere seg på
Fauske må det legges til rette for arbeidsoppgaver, godt kulturtilbud, en trygg kommune og inkluderende
holdninger.

Kultur er av stor betydning for innbyggerne i et folkehelse-, forebyggende- og holdningsskapende perspektiv.
Kultur skal kjennetegnes med tilbud, tjenester og opplevelser som gis med kvalitet, omsorg, respekt og
entusiasme. Enheten samarbeider blant annet medskolene, Nordlandsmuseet, kunstnere, Frivilligsentralen og
frivillige organisasjoner for å gi barn og unge en utviklende og skapende tilværelse.

Avdeling Beskrivelse Målgruppe
Kulturskolen Et ressurssenter som gir opplæring i kunstfag, og

som gir barn, unge og voksne mulighet til å ta i
bruk og å utvikle skapende og kreative evner ut fra
sine forutsetninger

Universelt nivå; for alle

Fritidsklubb Legger til rette for at alle barn/ungdommer skal få
ei meningsfull fritid

Universelt nivå; for alle

Bibliotek Folkebiblioteket skal fremme opplysning,
utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom
aktiv formidling og ved å stille bøker og andre
medier gratis til disposisjon for alle som bor i
landet. Folkebiblioteket er en uavhengig
møteplass og arena for offentlig samtale og debatt
og skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt
på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Universelt nivå; for alle

Kino Skal gi alle barn og unge mulighet til å oppleve
filmens magi både som en ren
underholdningsfaktor og som et middel til
opplevelse og læring

Universelt nivå; for alle

Tilrettelagte idrettsanlegg Idrettshaller, svømmehaller, baner og anlegg er
viktig både for organisert og uorganisert aktivitet
for barn og unge.

Universelt nivå; for alle

Frivilligsentralen Organiserer aktiviteter for både unge, voksne og
eldre. Aktivitetene organiseres enten alene,
gjennom samarbeid med andre eller ved å sluse
frivillige til andre organisasjoner.

Universelt nivå; for alle

Frivilligsentralen er organisert som en autonom del av Fauske kommune. Styret handler på vegne av vedtak i
årsmøte. Sentralens ansatte er en del av enhet kultur, der enhetsleder kultur har arbeidsgiveransvar.
Frivilligsentralen er et samarbeidsorgan for frivillig arbeid i Fauske, og et ressurssenter for lag og foreninger i
hele kommunen. Frivilligsentralen er først og fremst et tilbud til de som ønsker å delta i et frivillig
nærmiljøarbeid. Frivilligsentralen organiserer aktiviteter for både unge, voksne og eldre. Aktivitetene
organiseres enten alene, gjennom samarbeid med andre eller ved å sluse frivillige til andre organisasjoner.
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Vedlegg 3: Samtykkeskjema
SAMTYKKE-ERKLÆRING

Underskrift av denne samtykkeerklæringen innebærer at det kan utveksles relevant og nødvendig informasjon
vedrørende (barnets navn): ______________________________________________

Det skal bare gis informasjon og opplysninger som har betydning for behandlingen og oppfølgingen i en gitt
periode. Det er samtidig et krav at informasjonen og opplysningene holdes innenfor de instanser som det er
nødvendig å ha samarbeid med. Hensikten er å bidra til best mulig bistand og oppfølging fra hjelpeapparatet og
andre instanser involvert.

Misbruk av informasjon og opplysninger om enkeltpersoner er straffbart. Brudd på ovennevnte samtykke og
på gjeldende lovverk er straffbart.

Kryss av her for samtykke til samarbeid med alle nødvendige, eller kryss / spesifiser nedenfor:

Kryss Evt. navn på personer:
Nav
Psykisk helsetjeneste
Barneverntjeneste
Skolehelsetjeneste
Helsestasjon/Familieveileder
Legetjeneste
Hjemmetjeneste/Hj.sykepleie
Kulturenheten
Skole
Barnehage
Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP)
Barne-og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk (BUP)
Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)
Sosiallærer
Flyktningtjenesten
Andre

Samtykket gjelder fra _____________til _____________

Underskrift: ___________________________________________________Dato: __________________

Evt. foresattes underskrift: ______________________________________________________________

Denne samtykkeerklæringen er klargjort/innhentet av : ______________________________________

Tjenestested: _________________________________________________________________________

Kopi av dette samtykket kan sendes involverte/samarbeidende parter. (Stryk om det ikke passer)
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Vedlegg 4: TI M S-handlingssirkel

TIMS-Fauske, Tidlig Intervensjon – Målrettet Samhandling
Kommunal samhandlingsmodell for tidlig innsats i Fauske
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Vedlegg 5: Virksomhetsplan, mal

En virksomhetsplan definerer formål, hovedmål og tiltak i en virksomhet. Den tydeliggjør virksomhetens formål
internt og eksternt, og gjør det lettere å prioritere. Med andre ord er en virksomhetsplan et verktøy for
organisering og handling. Hver enheti oppvekst og kultur skal ha sin egen, fellesvirksomhetsplan.

Følgende punkter skal som et minimum være med i enhetensvirksomhetsplan:

1) Om enheten
2) Interne og eksterne planer og lovverk som forplikter enheten
3) Overordnet målsetting/satsningsområder for perioden åååå-åååå
4) Visjon for enheten
5) Verdier/verdigrunnlagfor enheten
6) Status og utfordringer for kommende år

a. Bemanning
b. Sykefravær
c. Samarbeid

d. Modellen har sitt utspring i 0-24-samarbeidet som er et statlig samarbeidsprosjekt. Det finnes
flere ulike illustrasjoner som forsøker vise hvor helthetlig det kan tenkes i forsøk på å hjelpe
barn og barnas familier.

e. Resultater
f. Kompetanseheving
g. Bygningsmasse

7) utviklingsmål og tiltaksplan for kommende år (årshjul)
a. Mål og delmål/satsningsområder (i tråd med egne/vedtatte planer)
b. tiltak for å nå mål og delmål
c. måleindikatorer, målemetode, ambisjonsnivå
d. tidsrom, frist for gjennomføring
e. ansvarsfordeling

8) evaluering
a. beskrivelse av når planen skal evalueres og hvordan tiltak og mål skal vurderes oppnådd,

rapportering, oppfølging av planen
9) oppsummering
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Vedlegg 6: Laget rundt barnet - illustrasjon
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Vedlegg 7: Bakgrunn for kommunens modell «Laget rundt barnet»
Modellen har sitt utspring i 0-24-samarbeidet som er statlig samarbeidsprosjekt. Det finnes flere ulike
illustrasjoner som forsøker vise hvor helthetlig det kan tenkes i forsøk på å hjelpe barn og barnas familier.

Eksempel hentet fra 0-24-samarbeidet.no
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Vedlegg 8: Samhandlingsarenaer i Fauske kommune
Her finner du eksempel på arenaer som kan utgjøre starten på eller være fortsettelsen av et samarbeid mellom
tjenester.

Tiltak/arena Deltakere Formål Nivå*
Familien hus – Fauske Et hus for alle

foreldre/omsorgsgivere, og for
særskilte brukergrupper

Sikre tidlig innsats og
tverrfaglig hjelp til barn,
ungdom og familier.

0-1-2-3

S-team skole/Tverrfaglig
team skole

PPT
Kontaktlærer
Spesialpedagog
Foreldre
Helsesykepleier
Barnevern

Å bidra til tverrfaglig refleksjon
rundt elevers utvikling og
læringsutbytte, generell
tilpasset opplæring, tiltak og
vurdering for elever i
risikosonen.

1-2

TIMS-tverrfaglig
barnehage

Barnehagestyrer
Pedagogiske ledere
TIMS-teamet

Å bidra til tverrfaglig refleksjon.
Å øke handlingskompetansen
ute i barnehagene.

1

TIMS-teamet, ordinære
møter

TIMS-teamet
Foreldre
Ansatt (den som eier
undringen/bekymringen)

Å finne gode løsninger
sammen med familiene
gjennom tverrfaglig refleksjon.

1-2-3

Samarbeidsmøter Barnets/familiens representant
Ulike fagpersoner som er aktive i
arbeidet rundt barnet

Å koordinere arbeidet på
systemnivå, samt avklare
hvem gjør hva

2-3

Ansvarsgruppemøter (Barnet selv)
Foreldre
Ulike fagpersoner som har
kontakt med plan-eier

Å koordinere arbeidet med
individuell plan (IP)

3

Tiltaksråd Kommunalsjef
Enhetsledere i samhandlingsomr.
Aktuell avdelingsleder

Å sikre nødvendig koordinering
og disponering av ressurser og
tjenester i særskilte saker.

3

Digital arena:
Stafettlogg

Alle plan-eier ønsker med Å koordinere innsats 2-3

«Rett på sak» NAV
Ledende helsesykepleier
(Fam.hus)
Fauske vgs (OT)
Rektor grunnskole
Rus- og psykisk helsetjeneste
Miljø/habilitering

Å koordinere innsats, sikre
dialog og raskt finne støttende
tiltak for ungdom mellom 15-25
år.

3
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(Regjeringen Solberg)

1  Mot en mer inkluderende barnehage, skole og SFO

1.1 Innledning

Alle barn fortjener en god start. Barn og unge 
skal oppleve å lære, leke, utvikle seg og mestre. 
Trygge rammer er viktig. Trygge barn som trives,
lærer bedre. 

Kunnskap gir den enkelte muligheter til å 
utvikle sine evner på best mulig måte og til å 
kunne leve et selvstendig liv. Kunnskap er også 
avgjørende for samfunnsutviklingen, og det er 
selve grunnlaget for demokrati, verdiskaping og 
velferd. Gode barnehager og skoler som løfter alle 
barn uavhengig av bakgrunn, er de viktigste 
bidragene for å skape et samfunn med små for-
skjeller og like muligheter for alle.

Et bærekraftig velferdssamfunn forutsetter at 
flere deltar i arbeidslivet, og at flere står lenger i 
arbeid. Derfor satser regjeringen på utdanning og 
kunnskap for alle. Tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap er avgjørende for å sikre at alle barn og 
unge kan nå sine drømmer og ambisjoner. Regje-
ringen har som mål at alle barn og unge skal ha 
like muligheter til allsidig utvikling og læring, uav-

hengig av bakgrunn og forutsetninger. Vi skal ha 
et utdanningssystem som bidrar til at alle kan opp-
leve mestring og verdien av kunnskap og felles-
skap.

Barnehagen og skolen skal tenne gnisten som 
trengs for at barn og unge skal utvikle seg og 
lære, få et godt liv og bli godt rustet til utdanning 
og jobb. Læreplanverket definerer fem grunn-
leggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, 
muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. 
Målet er at alle elever skal mestre de grunn-
leggende ferdighetene når de går ut av grunn-
skolen. Vi vet at dette har stor betydning for om 
de gjennomfører videregående opplæring. Regje-
ringen har som mål at innen 2030 skal 90 prosent 
av elevene som begynner i videregående opp-
læring, fullføre og bestå.1 For å nå dette målet er 
et viktig skritt på veien at 5 000 flere skal fullføre 
videregående opplæring hvert år innen 2025. 

1 Tall fra SSB 2019 viser at av de som begynte i videregående 
opplæring i 2013, fullførte 75,3 prosent innen fem år.
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Barnehagen og skolen skal bidra til at barn og 
unge blir trygge og trives. Barn og unge tilbringer 
en stor del av oppveksten i barnehage, skole og 
skolefritidsordning (SFO). Der erfarer de opp-
turer og nedturer. De faller og slår seg, krangler 
og strever. De lærer seg å klatre øverst i treet, 
knekker lesekoden, opplever mestring og får 
venner for livet. Barnehagen, skolen og SFO skal 
gi en god ramme for allsidig utvikling. Barna og 
elevene skal møte tydelige forventninger og få 
hjelp til å takle både medgang og motgang. Barna 
og elevene må ha voksne rundt seg som gir støtte 
og omsorg, enten de må ha hjelp til å finne seg en 
venn, delta i lek eller lære seg å lese, skrive og 
regne og forstå samfunnet vi lever i. Barn og 
elever får det beste grunnlaget for å utvikle seg 
sosialt og faglig, hvis de opplever at de er en verdi-
full del av fellesskapet og blir godtatt som de er. 
De skal føle at de hører hjemme i samfunnet, og at 
det er bruk for dem og de perspektivene og 
meningene de har.

Staten har særlige forpliktelser til å trygge 
samiske barns oppvekstsvilkår og deres religiøse, 
kulturelle og språklige rettigheter. Samisk og 
norsk er likeverdige språk. Opplæringsloven 
regulerer retten til samisk opplæring. Loven gir 
rettigheter til opplæring i lulesamisk, sørsamisk 
og nordsamisk.2 

Barn som har behov for det, har rett til å få 
spesialpedagogisk hjelp, uavhengig av om de går i 
barnehage eller ikke. Elever som ikke har eller 
som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 
ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesial-
undervisning. Elever som har tegnspråk som 
førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering 
har behov for slik opplæring, har rett til opplæring 
i og på tegnspråk. I tillegg er det egne rettigheter 
for barn og elever fra nasjonale minoriteter, mino-
ritetsspråklige barn og elever, og barn og elever 
som trenger alternativ og supplerende kommuni-
kasjon.

Ansatte med god kompetanse og nære relasjo-
ner til barna og elevene er avgjørende for at vi får et 
inkluderende og godt utdanningsløp for alle. Barne-
hager og skoler skal, i samarbeid med det lokale 
støttesystemet, være rustet til å møte mangfoldet 
blant barn og elever. Et lokalt støttesystem kan 
bestå av for eksempel pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og skole-
helsetjenesten. Barnehage, skole og støttesystemet 
skal samarbeide om å yte tjenester til barn og unge 
med ulike behov. Et fellestrekk for de viktigste til-
takene i meldingen er å bringe kompetansen nær-

mere barna og elevene. For å få til dette vil regje-
ringen blant annet satse på kompetanseutvikling i 
barnehager og skoler og i PP-tjenesten, og på å 
bedre samarbeidet mellom barnehager, skoler, 
SFO og det lokale støttesystemet. 

Tidlig innsats, inkludering og et godt tilpasset 
pedagogisk tilbud er bærende prinsipper for 
regjeringens arbeid med å forbedre utdannings-
systemet vårt. Regjeringen har de siste årene tatt 
betydelige grep for å legge til rette for at vi skal ha 
barnehager og skoler som gir muligheter for alle, 
jf. blant annet Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek 
og læring – Bedre innhold i barnehagen og Meld. 
St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kva-
litet i skolen:
– Ny rammeplan for barnehagen tydeliggjør 

barnehagenes forpliktelser, ansvar og roller og 
foreldres rettigheter.

– Ny bemanningsnorm for barnehager stiller et 
minimumskrav om at barnehagene har en 
bemanning som tilsvarer minimum én voksen 
per tre barn under tre år og én voksen per seks 
barn over tre år.

– Skjerpet pedagognorm for barnehagene inne-
bærer at det skal være minst én pedagogisk 
leder per syv barn under tre år og minst én 
pedagogisk leder per fjorten barn over tre år. 
Barn skal regnes som tre år fra 1. august det 
året de fyller tre år. 

– Moderasjonsordninger og ordninger med 
gratis kjernetid gir flere mulighet til å sende 
barna i barnehagen.

– Regional ordning for kompetanseutvikling i 
barnehagen og desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i skolen bidrar til å styrke 
det lokale arbeidet med kvalitetsutvikling.

– Oppfølgingsordningen sørger for at kommu-
ner som over tid har svake resultater på 2 Jf. opplæringsloven § 6-2 første ledd.

Boks 1.1 Mål for bærekraftig 
utvikling

Utdanning er et prioritert område for regjerin-
gen både nasjonalt og i utviklingspolitikken. 
Sammen med alle FNs medlemsland har 
Norge vedtatt 17 mål for bærekraftig utvikling 
frem mot 2030, og vi har lagt en arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene. En inkluderende, 
rettferdig og god utdanning for alle er en 
viktig del av denne planen. 
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sentrale områder i opplæringen, får tilbud om 
støtte og veiledning.

– Forskningsrådet har fått i oppgave å lyse ut 
midler til forskning på effekter av tiltak for økt 
kvalitet i barnehage og skole. 

– Kommunene har fått plikt til å tilby intensiv 
opplæring til elever som henger etter i lesing, 
skriving eller regning på 1.–4. trinn.

– Flere lærerspesialiststillinger bidrar til flere 
karriereveier i skoler og styrker det profesjo-
nelle læringsfellesskapet.

– Plikt til samarbeid mellom barnehager og 
skoler og plikt til samarbeid mellom skoler og 
andre kommunale tjenester gir bedre sammen-
heng mellom tilbudene.

– Grunnskolelærerutdanningene har blitt fem-
årige masterutdanninger.

– Det har blitt satset stort på å videreutdanne 
lærere.

– Lærernormen fastsetter at det maksimalt skal 
være 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og mak-
simalt 20 elever per lærer på 5.–10. trinn. 

Regjeringen mener at disse, og en rekke andre 
igangsatte tiltak, vil bidra til å forsterke den posi-
tive utviklingen i barnehager og skoler. Denne 
meldingen bygger videre på og forsterker den 
politikken som regjeringen har ført. Den bygger 
også videre på kunnskapsgrunnlaget i de nevnte 
stortingsmeldingene. Derfor er det i hovedsak 
kunnskapsgrunnlaget fra nye rapporter som 
omtales i denne meldingen. Det gjelder særlig 
rapportene Inkluderende fellesskap for barn og 
unge fra ekspertgruppen for barn og unge med 
behov for særskilt tilrettelegging (Nordahl-
rapporten) og NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre 
læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og 
utdanningsløp fra Stoltenberg-utvalget. I arbeidet 
med meldingen har vi vurdert Nordahl-rapporten 
i sin helhet og enkelte av forslagene i Stoltenberg-
utvalgets rapport. Øvrige forslag fra Stoltenberg-
utvalget følges opp i andre prosesser. Den nasjo-
nale evalueringen av SFO Lek, læring og ikke-peda-
gogikk for alle, er også et viktig grunnlag, særlig 
for delen om SFO. Rapporten fra FN-komiteen for 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjons-
evne (CRPD)3, fra første evaluering av Norges 
samlede innsats på inkluderingsområdet, er også 
et kunnskapsgrunnlag for meldingen, se boks 1.2.

Denne meldingen handler først og fremst om 
barnehager, grunnskoler og SFO, men flere tiltak 
gjelder også videregående opplæring. Støtte-
systemene som samarbeider med barnehager og 

skoler, er også omfattet av meldingen. Flere tiltak 
i meldingen vil dessuten ha betydning for voksne 
med rett til opplæring. Meldingen omhandler 
barnehage- og opplæringstilbudet til alle barn og 
unge, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger 
for å lære. 

1.2 For store kvalitetsforskjeller

Mange barnehager og skoler har inkluderende 
fellesskap og følger opp barn og elever på en god 
måte. Mye har gått riktig vei i barnehager og sko-
ler de siste årene. Vi har likevel store utfordringer 
å ta tak i. Ikke alle barn og elever får den hjelpen 
de trenger. Mange får hjelp for sent og møtes med 
for lave forventninger. Det betyr at mange barn og 
elever har en hverdag der de ikke blir sett og for-
stått, og der de utvikler seg og lærer mindre enn 
de kunne gjort med et bedre tilrettelagt peda-
gogisk tilbud. Det er alvorlig. Disse barna og 
elevene kan oppleve at de ikke har det godt og 
trygt i barnehagen eller på skolen, og at de ikke 
er en verdifull del av fellesskapet.

Nordahl-rapporten peker på at for mange barn 
og unge med behov for særskilt tilrettelegging 
ikke får den hjelpen de trenger, og at de for ofte 
blir tatt ut av barnegruppen og klassefellesskapet 
for å få et eget tilbud. Noen er alene med en vok-
sen, mens andre er i mindre grupper. Nordahl-
rapporten fremhever også at barn og elever med 
vedtak om spesialpedagogiske tiltak for ofte opp-
lever at de møter voksne uten relevant kompe-
tanse. Rapporten er klar på at PP-tjenesten bruker 
for lite tid sammen med barna og elevene. 
Nordahl-gruppen foreslår store endringer i 
utdanningssystemet for å oppnå at kompetansen 
kommer nærmere barna og elevene.4 

Stoltenberg-utvalgets rapport viser at det er 
tydelige forskjeller mellom hvordan jenter og gut-
ter presterer på alle nivåer i utdanningssystemet. 
Gutter er overrepresentert i statistikken over 
spesialpedagogiske tiltak, de har i gjennomsnitt 
færre grunnskolepoeng enn jenter, og flere gutter 
enn jenter fullfører ikke videregående opplæring. 
Stoltenberg-utvalget foreslår tiltak som skal for-
bedre tilbudet til alle, både gutter og jenter. De 
mener tiltak som rettes mot hele elevgruppen, vil 
gi bedre tilrettelegging for alle elevene.5 

Samiske barn og elever med behov for sær-
skilt tilrettelegging har ikke god nok tilgang til 
læremidler, læringsressurser og kartleggings-

3 FN 2019.

4 Nordahl et al. 2018.
5 NOU 2019: 3.
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materiell på samisk. I tillegg er det mye som tyder 
på at det er store variasjoner i støttesystemets 
(PP-tjenestens) kunnskap om samisk språk og 
kultur, noe som er viktig for å kunne gi samiske 
barn et godt tilrettelagt og spesialpedagogisk 
tilbud.

Det er for store kvalitetsforskjeller mellom 
barnehagene, mellom skolene og mellom SFO-
ene. Vi har mange gode barnehager, men det er 
også for mange som ikke gir et godt nok tilbud.6

Hvilken kommune elevene bor i, og hvilken 
skole de går på, har betydning for hvor mye de 
lærer på skolen.7 Det er også store forskjeller 
mellom SFO-ene. En del SFO-er har klare peda-

gogiske planer og fyller ordningen med godt inn-
hold for barna, mens andre har satset mindre på 
innhold. Mange SFO-er er for dårlige til å til-
passe tilbudet for barn med behov for særskilt til-
rettelegging.8

For mange elever har et for høyt fravær fra 
grunnskolen, og det fortsetter for mange når de 
starter i videregående opplæring.9 Noen utvikler 
også skolevegring. Høyt fravær kan få store 
konsekvenser for elevene det gjelder, og det kan 
bli vanskelig å fullføre videregående opplæring.10

Selv om en stadig større andel av elevene fullfører 
videregående opplæring, er det fremdeles én av 
fire elever som ikke fullfører i løpet av fem år. Det 
er også store forskjeller mellom fylkene.11 Elever 
og lærlinger som fullfører videregående, får bedre 
muligheter i arbeidslivet senere i livet. 

1.3 Tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap

I denne meldingen presenterer regjeringen kon-
krete tiltak for å bedre utdanningssystemet. 
Regjeringens tiltak vil ikke i seg selv være nok 
for å lykkes med tidlig innsats og en mer inklude-
rende praksis i barnehager og skoler. Kunn-
skapsgrunnlaget for meldingen viser at praksis 
ikke er tråd med regelverket alle steder. Vi er 
helt avhengige av at kommuner og fylkes-
kommuner arbeider målbevisst for inkludering 
og tidlig innsats, og at de innfrir kravene som 
ligger i regelverket. Til slutt i hvert kapittel har 
meldingen derfor en liste over forventninger til 
kommuner, fylkeskommuner og andre aktører 
som viser hva regjeringen mener er særlig viktig 
for at vi sammen skal nå målet om tidlig innsats 
og et inkluderende tilbud til alle. Kommuner og 
fylkeskommuner styres gjennom lov og forskrift 
slik det fremgår av kommuneloven § 2-1. For-
ventningspunktene som er rettet mot kommuner 
og fylkeskommuner, innebærer dermed i seg 
selv ingen nye rettslige forpliktelser. 

Nøkkelord for innholdet i meldingen er:
– kvalitet
– kultur
– kunnskap
– kompetanse
– kapasitet

6 Bjørnestad og Os 2018, Bjørnestad et al. 2019, Bjørnestad 
2019, Rege et al. 2018.

7 Utdanningsdirektoratet 2019c, Utdanningsdirektoratet 
2018b.

Boks 1.2 FNs konvensjon om 
rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)

FNs konvensjon om rettighetene til menne-
sker med nedsatt funksjonsevne – CRPD – ble 
vedtatt av FNs generalforsamling i 2006, og 
Norge forpliktet seg til å følge konvensjonen i 
2013. Konvensjonens formål er å sikre at men-
nesker med funksjonsnedsettelser får oppfylt 
sine rettigheter, og den skal bidra til god inklu-
dering og til å hindre diskriminering. 

Komiteen for rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne behandlet Norges 
første rapport i Genève 25. og 26. mars 2019. I 
sin endelige rapport har komiteen løftet frem 
positive utviklingstrekk og områder de er 
bekymret over. På utdanningsområdet er de 
for eksempel særlig bekymret for at en stor 
andel av spesialundervisningen tilbys av per-
sonale uten tilstrekkelig kompetanse. De løf-
ter videre frem behovet for å sikre inkludering 
av høy kvalitet og å styrke universell utfor-
ming av skolebygg. 

Norge skal innen medio 2023 rapportere 
om hva som er gjort for å følge opp rapporten 
fra komiteen. Status for gjennomføringen av 
tiltakene i denne stortingsmeldingen og andre 
relevante tiltak regjeringen vil utarbeide de 
nærmeste årene, vil være viktig for denne rap-
porteringen. 

8 Wendelborg et al. 2018.
9 Utdanningsdirektoratet 2019f.
10 Bratholmen 2018.
11 Skoleporten.udir.no. 
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Det er et overordnet mål å videreutvikle kvaliteten 
i barnehager og skoler, slik at alle barn og elever 
får lære, mestre og utvikle seg i inkluderende 
fellesskap. Bedre kvalitet på det ordinære tilbudet 
kan gi mindre behov for særskilte ordninger for 
enkeltbarn. Samtidig kan bedre kvalitet på den 
spesialpedagogiske innsatsen sikre at barn og 
unge får en bedre utvikling og lærer mer. Skal 
kvaliteten bli bedre, er kultur, kunnskap, kompe-
tanse og kapasitet sentrale faktorer.

For det første er det helt grunnleggende at 
alle barnehager og skoler har en kultur for inklu-
dering og tidlig innsats. En viktig forutsetning 
for dette er god ledelse på alle nivåer i kommu-
nen, fylkeskommunen og hos private barnehage- 
og skoleeiere. Regjeringen vil dessuten at stat-
lige mål og tiltak for barnehage- og skoleutvik-
ling skal ha inkludering som et grunnleggende 
premiss.

For det andre er det behov for mer kunnskap 
om hva som skal til for å lykkes med å endre prak-
sis og gi et godt tilbud til alle barn og elever. Regel-
verket gir alle barn og unge viktige rettigheter. 
Flere rapporter og statlige tilsyn viser at barne-
hager, skoler og kommuner ikke alltid ivaretar 
sine forpliktelser og oppfyller barnas og elevenes 
rettigheter. Regjeringen vil styrke forskningen og 
legge til rette for at erfaringer kan deles på en mer 
systematisk måte. I denne meldingen har vi med 
flere eksempler på hvordan kommuner arbeider 
med tidlig innsats og inkludering. Disse eksem-
plene kan brukes som inspirasjon for andre 
kommuner, fylkeskommuner og private barne-
hage- og skoleeiere i deres arbeid med å utvikle en 
mer inkluderende praksis. 

For det tredje er kompetanse avgjørende. Det 
er allerede mye god kompetanse i barnehager og 
skoler og i støttesystemene, men det er for store 
variasjoner rundt i landet. Vi trenger et kompe-
tanseløft for å sikre et bedre tilpasset og mer 
inkluderende pedagogisk tilbud til alle barn uav-
hengig av hvor de bor. Regjeringen vil sette i gang 
en stor og langsiktig satsing for å heve kompe-
tansen i kommuner og fylkeskommuner. Satsin-
gen vil være særlig rettet mot barnehager, skoler 
og PP-tjenester. 

For det fjerde kan vi øke kapasiteten i utdan-
ningssystemet ved å organisere arbeidet bedre og 
bruke kompetansen der den gir størst nytte. 
Regjeringen vil styrke samarbeidet på tvers av fag-
områder og sektorer slik at kompetansen blir mer 
tilgjengelig for barna og elevene som trenger den. 
Med et sterkere lag rundt barna, elevene og 
lærerne kan vi få til gode helhetlige tilbud for alle 
barn og unge. 

1.3.1 Hva er inkludering?

Inkludering i barnehage og skole handler om at 
alle barn og elever skal oppleve at de har en natur-
lig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og 
kunne erfare at de er betydningsfulle, og at de får 
medvirke i utformingen av sitt eget tilbud. Et inklu-
derende fellesskap omfatter alle barn og elever. 

Av og til er det nødvendig å gi et tilbud utenfor 
den vanlige barnehagegruppen eller utenfor den 
ordinære opplæringen for at det enkelte barn skal 
lære og utvikle seg på en måte som passer nettopp 
det barnet best. Det handler om fleksible løsninger 
for å oppnå inkludering. Det avgjørende er at barna 
og elevene opplever å få være seg selv i et inklude-
rende fellesskap og å få like muligheter som alle 
andre til å utvikle seg ut fra sine forutsetninger.

Barn og unge er forskjellige. De har ulik bak-
grunn og ulike interesser, erfaringer og forutset-
ninger, og de utvikler seg i ulikt tempo. Noen barn 
og unge har utfordringer som gjør at de trenger 
ekstra hjelp og støtte. Andre har spesielle evner 

Boks 1.3 Forpliktelser om 
inkluderende utdanning 

FNs barnekonvensjon slår fast at barnets 
utdanning skal bidra til å utvikle barnets per-
sonlighet, talenter og psykiske og fysiske 
evner så langt det er mulig. 

FN-konvensjonen om rettighetene til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
slår fast at alle har krav på en utdanning som 
er uten diskriminering og som gir alle de 
samme mulighetene. 

UNESCOs Salamanca-erklæring av 1994 
(Salamanca Statement and Framework for 
Action on Special Needs Education) legger 
vekt på at utdanningssystemene må ta hensyn 
til den store variasjonen i barnas egenskaper, 
forutsetninger og behov. Erklæringen vekt-
legger at utdanningen skal gis i inkluderende 
miljøer uavhengig av elevenes fysiske, intel-
lektuelle, emosjonelle og språklige bakgrunn, 
og uavhengig av sosial, kulturell og etnisk 
bakgrunn.

Norge har, med bakgrunn i urfolks særlige 
rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta 
samiske barns og samiske foreldres inte-
resser, jf. Grunnloven § 108, barnekonven-
sjonen artikkel 30 og ILO-konvensjon nr. 169 
om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.
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eller høyt læringspotensial innenfor ett eller flere 
fag. Det innebærer at barnehager og skoler må til-
passe tilbudet slik at det ivaretar barn og elevers 
ulike forutsetninger.

I en tid preget av stadig raskere endringer og 
økende mangfold i samfunnet er barnehagene, 
skolene og SFO de viktigste fellesarenaene for 
barn og unge. Mangfold er en berikelse for barne-
hagene, skolene og SFO. Det gir barna og elevene 
mulighet til å utvikle toleranse og respekt for at vi 
er forskjellige, og til å lære om andre språk og 
kulturer. Inkluderende fellesskap i barnehager og 
skoler gir grunnlag for å ta vare på mangfoldet og 
videreutvikle demokratiet.

Noen barn og elever får i dag tilbud i spesial-
klasser eller spesialskoler. Mange som får et slikt 
tilbud, opplever større sosial tilhørighet med 
andre barn og elever der enn i et ordinært tilbud. 
Det er likevel et mål at alle barn og elever skal 
kunne oppleve god tilrettelegging og et inklude-
rende fellesskap i ordinære tilbud.

1.3.2 Hva er tidlig innsats?

Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra 
tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler 

arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak 
settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. 
Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordi-
nære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte 
tiltak. 

Grunnlaget for utvikling og læring blir lagt i 
barnas første leveår. Dersom barna utvikler et 
godt fundament disse årene, øker sannsynlig-
heten for en god utvikling videre. Det tilbudet 
barna får i barnehagen og de første årene i grunn-
skolen, legger grunnlaget for hvordan de lykkes 
videre i utdanning og arbeid. Det er derfor viktig 
at alle barn får tilgang til et godt tilpasset pedago-
gisk tilbud tidlig i livet. 

Når det oppstår nye behov underveis i utdan-
ningsløpet, skal barn og elever få rask hjelp og til-
rettelegging for å unngå at utfordringer vokser 
seg større. Det er viktig for at den enkelte skal 
oppleve seg som en verdifull del av fellesskapet og 
ha muligheter til utvikling og læring. Det er også 
verdifullt for samfunnet at alle får den hjelpen de 
trenger tidlig, slik at alle som har forutsetninger 
for det, kan utvikle seg til aktive samfunnsborgere 
som deltar i arbeidslivet og bidrar til verdiskapin-
gen i landet.

1.3.3 Forutsetninger for tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap

Det er et vanlig anslag at det til enhver tid er 15–
25 prosent av barn og unge som trenger særskilt 
tilrettelegging. Noen trenger særskilt tilretteleg-
ging i en kort periode, andre trenger det varig 
eller over lengre tid. Det betyr at behov for tilret-
telegging ikke er unntak, men noe som er helt 
vanlig. Inkluderende fellesskap forutsetter at 
ansatte, barn, elever og foreldre12 i barnehager, 
skoler og SFO-er har en grunnholdning om at alle 
barn og unge, med sine ulikheter, hører til i felles-
skapet. Lokaler og uteområder som er fysisk 
tilrettelagt for alle, er også en forutsetning for 
inkludering. 

Inkludering krever at barnehagene, skolene 
og SFO-ene har fleksible løsninger og setter av 
nok ressurser til å tilpasse tilbudet slik at alle blir 
ivaretatt. Barna og elevene skal oppleve et hel-
hetlig tilbud der de spesialpedagogiske tiltakene 
henger godt sammen med det ordinære tilbudet. 

Å lytte til barna og elevene og ta dem med på 
råd er grunnleggende for å lykkes med å legge til-
budet godt til rette. Når barn og elever får påvirke 
egen læring og hverdag og føler seg sett og for-

Boks 1.4 Prosjektet Country Policy 
Review and Analysis (CPRA)

I 2016 deltok Norge i prosjektet Country 
Policy Review and Analysis (CPRA) i regi av 
European Agency for Special Needs and Inclu-
sive Education. Prosjektet er en undersøkelse 
der det blant annet ses på hvor stor vekt de 
ulike landene legger på forebyggende og tidlig 
innsats fremfor kompenserende tiltak. Dette 
påvirker inkludering i praksis fordi kompense-
rende tiltak gir større fare for segregering enn 
forebyggende tiltak og tidlig innsats. For 
Norges del er hovedbildet at forebygging og 
tidlig innsats dominerer i utdanningspoli-
tikken. Norge har imidlertid også enkelte 
kompensatoriske ordninger, som egne enhe-
ter ved nærskolen og egne spesialskoler for 
elever med særlig omfattende behov. 

På nasjonalt nivå gir dette prosjektet og til-
svarende undersøkelser grunnlag for å disku-
tere om prioriteringene og styringssignalene 
våre er i tråd med målet om inkluderende 
utdanning, og hvordan dette blir håndtert i 
praksis i kommuner og fylkeskommuner. 

12 I denne meldingen omfatter begrepet foreldre både foreldre 
og andre foresatte. 
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stått, kan de blir tryggere og mer motiverte. Det 
gir et godt utgangspunkt for utvikling og læring. 
En god dialog med foreldrene er også avgjørende. 
Det er som regel de som kjenner barna sine best. 
Sammen med barna kan foreldrene gi viktig kunn-
skap til barnehagen og skolen om hvordan barna 
har det, og hva de trenger. 

For at alle barn og elever skal få et godt tilbud, 
er det viktig at tilbudet er kunnskapsbasert og blir 
gitt av kompetente fagfolk. Ansatte med høy 
kompetanse må jobbe tett på barna og elevene 
slik at de raskt kan fange opp behov og tilrette-
legge tilbudet på en god måte. Det er viktig at de 
som arbeider tett på barna og elevene, har kunn-
skap om hvordan mangfold kan brukes som en 
ressurs, og om hvordan de kan støtte, styrke og 
følge opp barn og unge ut fra deres individuelle 
forutsetninger. Lærerutdanningene og videre-
utdanningene må inneholde det lærerne trenger 
av grunnleggende kompetanse. Det er også nød-
vendig at barnehager og skoler har tilgang til fag-
personer med ulik kompetanse som sammen med 
lærerne kan danne et lag rundt barna og elevene. 
Barnehagene, skolene og det lokale støtte-
systemet må samarbeide godt slik at barna og 
elevene får et helhetlig tilbud og rask tilgang til 

relevant kompetanse. På noen områder er det 
nødvendig med et nasjonalt støttesystem. Statped 
skal bidra med spisskompetanse innenfor små og 
spesialiserte fagområder eller svært komplekse 
saker, slik at kommuner og fylkeskommuner får 
hjelp til å gi et tilrettelagt tilbud til barn og elever 
med varige og/eller omfattende behov.

Den teknologiske utviklingen gir barnehager 
og skoler nye muligheter til å tilrettelegge tilbudet. 
Digitale verktøy kan være til stor hjelp for mange 
barn og unge med for eksempel synshemninger, 
hørselshemninger eller lese-, skrive- eller mate-
matikkvansker. Digitale verktøy kan bidra til at 
barn og elever får et tilrettelagt tilbud innenfor ram-
mene av fellesskapet. Barnehage- og skoleeiere må 
sørge for at barnehager og skoler har oppdatert 
kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy på en 
god måte, og kommuner og fylkeskommuner har 
ansvar for at det lokale støtteapparatet har kompe-
tanse til å bidra i dette arbeidet. Nasjonale myndig-
heter må bidra med veiledning og støtteressurser. 

Målet om at alle barn og unge skal få et inklu-
derende barnehage- og skoletilbud som gjør at de 
trives, utvikler seg, opplever mestring og lærer, 
krever innsats både fra nasjonale og kommunale 
myndigheter og i den enkelte barnehage og skole. 
Internasjonalt pekes det i mange sammenhenger 
på betydningen av å ansvarliggjøre alle forvalt-
ningsnivåer i systemet for å realisere inkludering i 
praksis. European Agency for Special Needs and 
Inclusive Education har utarbeidet et verktøy som 
de ulike nivåene i systemet kan bruke i dette 
arbeidet, jf. boks 2.2 i kapittel 2. 

Nasjonalt må det blant annet legges til rette for 
et godt kunnskapsgrunnlag, relevante studietil-
bud og kompetansetiltak, god veiledning og 
støtte, hensiktsmessige regelverk og andre struk-
turelle tiltak. Kommunale myndigheter og kom-
munale og private barnehage- og skoleeiere må ta 
et overordnet ansvar for å drive et systematisk 
kvalitetsutviklingsarbeid i alle barnehager, skoler 
og SFO-er. Barnehager, skoler og SFO-er må ta 
utgangspunkt i prinsippet om inkludering når de 
planlegger og gjennomfører det pedagogiske til-
budet. Lærerne kan ikke stå alene i dette arbeidet. 
Ledere på alle nivåer må bidra til å utvikle gode, 
profesjonelle fellesskap. Det må legges til rette for 
at lærerne evaluerer egen praksis, deler og drøf-
ter hverandres praksis, videreutvikler arbeidet sitt 
på grunnlag av aktuell forskning og møter utfor-
dringer sammen. Lederne må gi de ansatte støtte 
og veiledning, følge opp kompetansebehov hos 
ansatte, legge til rette for at flere yrkesgrupper 
samarbeider og sørge for at ressursene brukes på 
best mulig måte. 

Boks 1.5 Barns rett til medvirkning

Barns rett til å bli hørt i spørsmål som berører 
dem, følger av barnekonvensjonen og er slått 
fast i Grunnloven § 104:

Barn har krav på respekt for sitt menneske-
verd. De har rett til å bli hørt i spørsmål 
som gjelder dem selv, og deres mening skal 
tillegges vekt i overensstemmelse med 
deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som 
berører barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige 
integritet. Statens myndigheter skal legge 
forholdene til rette for barnets utvikling, 
herunder sikre at barnet får den nødven-
dige økonomiske, sosiale og helsemessige 
trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

Barns rett til å medvirke er også integrert i 
formålsparagrafene i barnehageloven og opp-
læringsloven.
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1.4 Sammendrag

De kommende kapitlene i meldingen går nær-
mere inn på utfordringer i dagens barnehager, 
skoler, SFO-er og støttesystemer og regjeringens 
tiltak. Nedenfor er et kort sammendrag av de 
ulike kapitlene.

Kapittel 2 Tidlig innsats og kvalitet i hele barnehage- 
og skoleløpet

Regjeringen mener at det viktigste grepet vi kan ta 
for å fremme og styrke en inkluderende praksis i 
barnehage og skole, er å forbedre kvaliteten på det 
ordinære, allmennpedagogiske tilbudet. Regjerin-
gen er opptatt av at det er elevenes innsats, engasje-
ment og talent som skal avgjøre hvor godt de gjør 
det på skolen, ikke kjønn, bosted, foreldrenes 
utdanning og inntekt eller hvilket land foreldrene 
er født i. De siste årene har regjeringen derfor gjort 
betydelige grep for å styrke kvaliteten i barnehager 
og skoler, og det er mye som går riktig vei. 

Hvilken barnehage eller skole barna eller elev-
ene går i, har likevel fremdeles betydning for til-
budet de får. Regjeringen forventer at barnehager, 
skoler, kommuner og fylkeskommuner arbeider 
målrettet med tidlig innsats for at alle barn og 
elever kan delta i fellesskapet og utvikle seg, 
mestre og lære ut fra egne forutsetninger. Barn 
skal få oppleve en god overgang fra barnehagen til 
skolen og SFO og gode overganger videre i 
utdanningsløpet.

Regjeringens tiltak:
– lovfeste at barnehagen skal arbeide forebyg-

gende med det psykososiale barnehagemiljøet, 
og innføre en aktivitetsplikt for de som arbei-
der i barnehagen som skal sikre at alle barna 
har det trygt og godt 

– utrede mulige tiltak for bedre informasjons-
overføring mellom utdanningsnivåer og tjenes-
ter for å gi barn og elever best mulige over-
ganger

– innføre en plikt for kommunen til å vurdere alle 
barns norskkunnskaper før skolestart for å 
identifisere barn som har behov for nærmere 
kartlegging av sine norskkunnskaper

– gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle 
et gratis, kvalitetssikret verktøy for språkkart-
legging med veiledningsmateriell 

– nedsette et ekspertutvalg som, basert på skole-
bidragsindikatorene, skal komme med anbefa-
linger om hvordan skoler som bidrar mindre til 
elevenes læring enn det vi kan forvente, kan bli 
bedre 

– ta sikte på å utarbeide og gjennomføre en årlig 
undersøkelse om trivsel og læringsmiljø for 1.–
4. trinn

– gi kommunene mulighet til å prøve ut nye 
modeller for fleksibel skolestart

– innføre en oppfølgingsplikt for skolene til å følge 
opp elever med høyt fravær i grunnskolen

– utvikle nettbasert veiledningsmateriell for å 
spre kunnskap om hvordan lekser kan gis på 
en god måte

– endre regelverket for leksehjelp for å gi mer 
fleksibilitet til kommunene

– innføre tiltak for å bedre samarbeidet mellom 
ungdomsskole og videregående skole 

– legge frem en melding til Stortinget om videre-
gående opplæring våren 2021

Kapittel 3 Mer inkluderende praksis

Det er et stort problem at ikke alle barn og unge 
får den hjelpen de trenger, tidlig nok eller ikke i 
det hele tatt. Det tyder på at systemene som skal 
sikre dette, ikke fungerer godt nok alle steder. 

Regjeringen ønsker å innhente mer kunnskap 
om hvordan tilbudet til barn og unge i barnehage 
og skole kan bli bedre tilpasset og inkluderende 
for alle. Vi vil opprette et senter for forskning på 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis for å 
legge til rette for en langsiktig styrking av 
forskningen på dette feltet. Vi vil også sette i gang 
piloter og forskningsoppdrag som kan gi erfarin-
ger med, og kunnskap om, hvordan barnehager, 
skoler og kommuner kan jobbe for å forebygge at 
problemer vokser seg store, og hvordan den spe-
sialpedagogiske kompetansen i større grad kan 
komme barna til gode. Erfaringene fra piloter og 
forskningsoppdrag kan danne grunnlag for videre 
politikkutvikling. 

Regjeringens tiltak:
– vurdere å utvide bestemmelsen om intensiv 

opplæring i lesing, skriving og regning for 1.–4. 
trinn til flere trinn 

– vurdere hvordan det statlige tilsynet og den stat-
lige veiledningen bedre kan bidra til at barn og 
elever får et godt tilpasset og inkluderende tilbud

– vurdere å foreslå endringer i opplæringsloven 
for elever med stort læringspotensial i opp-
følgingen av innstillingene fra opplæringslov-
utvalget og Lied-utvalget 

– bedre veiledningen om universell utforming av 
barnehage- og skolebygg

– innhente mer kunnskap gjennom piloter og 
styrke forskningen for å få til mer inkluderende 
praksis
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– opprette et senter for forskning på spesialpeda-
gogikk og inkludering

– utrede mulige løsninger for å få bedre stati-
stikk og data om barnehage og skole der hen-
synet til personvern blir ivaretatt på en god 
måte

Kapittel 4 Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PP-tjenesten er både en sakkyndig instans og en 
samarbeidspart for barnehager og skoler i arbei-
det med å forebygge utfordringer og i arbeidet 
med å oppdage og følge opp barn og elever som 
trenger særskilt tilrettelegging. Disse oppgavene 
utgjør et helhetlig mandat for PP-tjenestens arbeid 
og må ses i sammenheng. Regjeringen vil legge til 
rette for at PP-tjenesten forbedrer kvaliteten på 
arbeidet med sakkyndige vurderinger. Videre vil 
regjeringen styrke PP-tjenestens evne til å arbeide 
forebyggende og bidra til at barnehager og skoler 
følger opp barn og elever med behov for særskilt 
tilrettelegging på en god måte. Vi vil satse på 
kompetanseutviklingstiltak i kommuner og fylkes-
kommuner, med særlig vekt på PP-tjenesten, jf. 
kapittel 5.

Regjeringens tiltak: 
– vurdere å endre kravet til sakkyndig vurdering 

fra PP-tjenesten i enkelte forhold slik at barne-
hagen og skolen kan gjøre vedtak i samråd 
med foreldrene, dersom saken er godt nok 
opplyst for å kunne fatte et forsvarlig vedtak

– presisere i barnehageloven og opplærings-
loven at PP-tjenesten skal arbeide forebyg-
gende og med tidlig innsats

– presisere i lovene hvilke krav til kvalitet som 
gjelder for tjenestene PP-tjenesten skal levere

– vurdere om PP-tjenesten bør kunne henvise 
direkte til barne- og ungdomspsykiatrisk poli-
klinikk (BUP) og habilitering for barn og unge 
(HABU), og om slik henvisning får betydning 
for regler om finansiering av helsetjenester 

Kapittel 5 Kompetanse i barnehager og skoler og 
i støttesystemene

Den viktigste jobben for å skape gode inklude-
rende miljøer for barn og unge er det lærerne og 
de andre ansatte i barnehager og skoler som 
gjør. Lærerne og andre som arbeider tett på 
barna og elevene må ha kompetanse til å følge 
opp alle på en god måte. Regjeringen vil videre-
føre og styrke kompetansetiltak for lærere og 
andre ansatte i barnehager og skoler. I tillegg vil 
regjeringen sette i gang et omfattende og lang-

siktig kompetanseløft innenfor spesialpedago-
gikk og inkludering, rettet mot barnehager, 
skoler og det lokale støttesystemet, med særlig 
vekt på PP-tjenesten. 

Regjeringens tiltak:
– over tid skjerpe forskriftskravet til pedagogisk 

bemanning i barnehagen til minst én pedago-
gisk leder per seks barn under tre år og én 
pedagogisk leder per tolv barn over tre år (50 
prosent barnehagelærere)

– foreslå å presisere i barnehageloven at ansatte 
som gir spesialpedagogisk hjelp, som hoved-
regel skal ha formell pedagogisk eller spesial-
pedagogisk kompetanse

– tydeliggjøre og stramme inn regelverket for 
bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk 
hjelp i barnehagen og spesialundervisning i 
skolen

– foreslå å presisere i opplæringsloven at den 
sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hvil-
ken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha

– vurdere hvordan alle barnehager og skoler kan 
få tilstrekkelig tilgang til spesialpedagogisk 
kompetanse 

– vurdere hvordan alle barnehager og skoler kan 
få tilstrekkelig tilgang til kompetanse i norsk 
som andrespråk

– nedsette en ekstern gruppe som skal foreslå 
konkrete endringer i rammeplanen for barne-
hagelærerutdanningen

– følge med på det frivillige nettverket av UH-
institusjoner som tilbyr spesialpedagogiske 
utdanninger for å fremme samarbeid om felles 
retningslinjer og utvikling av utdanningene 

– vurdere om en mastergrad i spesialpedagogikk 
med integrert undervisningsfag kan gi under-
visningskompetanse for tilsetting i skolen

– i samarbeid med partene vurdere behovet for 
egne stillingshjemler i barnehagen og skolen 
for spesialpedagoger uten undervisnings-
kompetanse

– i dialog med sektoren vurdere behovet for et til-
bud innenfor spesialpedagogikk på master-
gradsnivå som felles utdanningsløp for barne-
hage- og grunnskolelærere

– utvikle videreutdanningstilbud i spesialpeda-
gogikk og fysisk-motorisk utvikling og aktivitet 
for barnehagelærere 

– vurdere å innføre en plikt for skoleeiere til å 
tilby utdanning i pedagogisk ledelse for nytil-
satte rektorer

– samordne de desentraliserte kompetanse-
ordningene for kompetanseutvikling for barne-
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hage og skole for mer helhet og bedre 
sammenheng

– vurdere om kompetansesatsingen på det spe-
sialpedagogiske feltet, inkludert PP-tjenesten, 
kan bli en del av eller ses i sammenheng med 
de desentraliserte ordningene for kompetanse-
utvikling

– igangsette en varig kompetansesatsing på det 
spesialpedagogiske feltet, i samarbeid med KS, 
for kommuner og fylkeskommuner

– innføre en plikt for kommunene til å sørge for 
at alle skoler skal ha tilgang på lærerspesialist i 
begynneropplæring på 1.–4. trinn innen 2025

Kapittel 6 Laget rundt barna og elevene 

Barnehagen og skolen er viktige arenaer for å 
forebygge, oppdage og følge opp ulike utford-
ringer som barn og elever møter i hverdagen. Et 
godt lokalt støttesystem rundt barna og lærerne 
er viktig for å få til et inkluderende og tilpasset 
pedagogisk tilbud. Ofte er det nødvendig med 
ulik fagkompetanse for å kunne gi et godt og hel-
hetlig tilbud. Regjeringen er opptatt av å styrke 
det tverrfaglige samarbeidet i og rundt barne-
hager og skoler. 

Regjeringens tiltak:
– utrede muligheten for en ny støttetjeneste som 

blant annet skal se på hvordan PP-tjenesten og 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan sam-
ordnes bedre eller eventuelt slås sammen 

– foreslå å harmonisere og styrke bestemmel-
sene om samarbeid for barn og unge i sektor-
lovene, herunder utrede regelverksendringer 
for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 
til barn og unge

– se på hvordan de pedagogiske virkemidlene i 
direktoratene kan samordnes bedre gjennom 
prosjektet Bedre tverrsektorielt samarbeid 
(BTS) 

– kartlegge situasjonen for andre yrkesgrupper i 
barnehage, skole og SFO og vurdere hvilket 
ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner 
bør ivareta, samt foreslå tiltak for å styrke de 
ulike yrkesgruppenes situasjon i barnehage, 
skole og SFO

Kapittel 7 Det statlige støttesystemet

Kompetansen i det statlige spesialpedagogiske 
støttesystemet (Statped) skal utnyttes enda bedre i 
utdanningssystemet. Regjeringen vil gjøre Statpeds 
mandat mer avgrenset og tydelig og gjøre tjenes-
tene mer tilgjengelige for barn og elever som har 

komplekse utfordringer og/eller varige og omfat-
tende behov for tilrettelegging. Dette vil få konse-
kvenser for organiseringen av Statped. Barna og 
elevene med behov for særskilt tilrettelegging må 
bli fanget opp raskt og få hjelp når de trenger det. 
Da må kompetansen være der barna og elevene er, 
lokalt i barnehager og på skoler og i det lokale 
støttesystemet. Regjeringen vil derfor omdisponere 
ressurser fra Statped til kompetansehevingstiltak i 
kommunene.

Utdanningsdirektoratet skal styrke sitt arbeid 
for inkluderende fellesskap i barnehager og sko-
ler og bidra til bedre kunnskap og kompetanse på 
det spesialpedagogiske området. Fylkesmannen 
vil også være en viktig aktør i arbeidet med tidlig 
innsats og bedre inkludering, særlig i videreutvik-
lingen av kompetanseordningene for kommuner 
og fylkeskommuner.

Regjeringens tiltak:
– beholde Statped som en statlig virksomhet som 

skal styres direkte av Kunnskapsdeparte-
mentet 

– videreutvikle Statped slik at hele virksomheten 
blir sett under ett og gir landsdekkende, fler-
faglige tjenester med kontorer i regionene

– avgrense Statpeds mandat til å gjelde tjenester 
og kompetansespredning på små og særlig 
spesialiserte fagområder og i svært komplekse 
saker

– overføre ressurser fra Statped til kompetanse-
tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommu-
ner, med særlig vekt på PP-tjenesten

– lyse ut et oppdrag om å følgeevaluere proses-
sen for omlegging av Statped og kompetanse-
bygging i kommuner og fylkeskommuner

– utrede hvordan produksjonen av læremidler 
og læringsressurser skal organiseres 

– opprettholde Samisk spesialpedagogisk støtte 
(SEAD) som en del av Statped, og gi SEAD et 
særskilt mandat som skal utarbeides i over-
gangsperioden for endringene i Statped

Kapittel 8 En skolefritidsordning for alle

Et godt SFO-tilbud kan bidra til inkludering og til 
å jevne ut sosiale forskjeller. SFO er en viktig 
sosial arena der barna kan utvikle vennskap, leke 
og prøve seg på ulike aktiviteter. Regjeringen er 
opptatt av at det skal bli et mer likeverdig SFO-til-
bud i landet, og vil innføre en nasjonal rammeplan 
for SFO med rom for lokale variasjoner. Vi ønsker 
at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av 
bakgrunn. Vi vil derfor gi tilbud om moderasjons-
ordninger. 
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Regjeringens tiltak:
– gjøre endringer i opplæringslovens regulering 

av SFO, blant annet tydeliggjøre formålet med 
og verdigrunnlaget for SFO

– innføre en nasjonal rammeplan for SFO som er 
basert på gjeldende rett, og som gir rom for 
lokale variasjoner

– utvikle støtte- og veiledningsmateriell for kvali-
tetsutvikling i SFO som blant annet skal 
omfatte veiledning om læringsstøttende aktivi-
teter gjennom lek, gi støtte til kommuner som 
ønsker å benytte SFO som virkemiddel for 
bedre integrering, og bidra til bedre kosthold i 
SFO

– legge til rette for økt fysisk aktivitet i SFO 
gjennom rammeplanen for SFO og støtte- og 
veiledningsmateriell

– innføre en nasjonal ordning med redusert for-
eldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier

– innføre en nasjonal ordning for gratis SFO for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 
5.–7. trinn

– presisere i bestemmelsene om samarbeid med 
andre tjenester i opplæringsloven at dette også 
inkluderer SFO 

– utarbeide veiledningsmateriell til kommunen 
som skoleeier om muligheten for å gi tjenester 
etter helse- og omsorgstjenesteloven innenfor 
rammen av SFO

– oppdatere Helsedirektoratets veiledninger slik 
at de omfatter SFO der det er relevant, for 
eksempel i veiledning om barn og unge med 
habiliteringsbehov 
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2  Tidlig innsats og kvalitet i hele barnehage- og skoleløpet

Regjeringen mener at det viktigste grepet vi kan 
ta for å fremme og styrke en inkluderende praksis 
i barnehage og skole, er å forbedre kvaliteten på 
det ordinære, allmennpedagogiske tilbudet. 
Barnehager og skoler med høy kvalitet har dyk-
tige lærere, ledere og andre ansatte som sørger 
for at barn og elever mestrer, lærer og utvikler 
seg ut fra egne forutsetninger. Barnehagene og 
skolene må sammen med foreldrene legge til rette 
for at barna og elevene etablerer gode relasjoner 
og trygg tilknytning til de ansatte og andre barn 
og elever, og at de opplever anerkjennelse, til-
hørighet og trivsel. 

Regjeringen har som mål at ni av ti elever som 
begynner på videregående opplæring, skal fullføre 
og bestå innen 2030. Et viktig skritt på veien er at 
5 000 flere skal fullføre videregående opplæring 
hvert år innen 2025. Skal vi nå dette målet, er det 
viktig at barna får et godt pedagogisk tilbud alle-
rede fra de er små.

2.1 Store forskjeller i barnehage- og 
skoletilbudet

Regjeringen har de siste årene gjort betydelige 
grep for å styrke kvaliteten i barnehager og skoler,
og det er mye som går riktig vei. De fleste foreldre 
som svarer på Utdanningsdirektoratets foreldre-
undersøkelse opplever at barnet trives og føler 
seg trygg på personalet i barnehagen.1 De fleste 
skoleelever trives på skolen og opplever mestring 
og faglige utfordringer.2 Det er også positivt at sta-
dig flere elever gjennomfører videregående opp-
læring. Andelen som fullfører videregående opp-
læring innen fem år, lå lenge stabilt rundt 70 pro-
sent, men blant dem som startet videregående 
opplæring i 2013, hadde 75,3 prosent fullført i 
løpet av fem år. Andelen som fullfører har økt 
mest blant elever med lavt utdannede foreldre, 
elever med dårlige karakterer fra grunnskolen og 
elever med innvandrerbakgrunn.3 Det betyr at 

mange barnehage- og skoleeiere arbeider syste-
matisk for å gi barn og elever et godt barnehage- 
og opplæringstilbud. 

For enkelte er skolegangen langt fra tilfreds-
stillende. Ulike forhold kan føre til mistrivsel, fra-
vær og frafall. Fraværstall for tiende trinn viser at 
elevene i gjennomsnitt hadde seks dager og fem 
timer fravær i skoleåret 2018/19. Nivået har holdt 
seg stabilt over tid. Elevene i Finnmark har tre 
dager høyere fravær enn snittet for resten av lan-
det. Nesten 9 000 elever, det vil si 14 prosent av 
elevene, hadde mer enn 15 dager fravær i løpet av 
skoleåret.4 Det er bekymringsfullt. 

Andelen elever som mangler karakterer i mer 
enn halvparten av fagene fra grunnskolen, og der-
med ikke får beregnet grunnskolepoeng, har økt 
fra 2,2 prosent i 2008/09 til 5,5 prosent 2018/19. 
Blant elever som begynte i videregående opp-
læring i 2013 uten beregnet grunnskolepoeng, var 
det 30 prosent som fullførte videregående opp-
læring i løpet av fem år. Elever uten grunnskole-
poeng tilhører i hovedsak følgende elevgrupper: 
Elever som får spesialundervisning, elever med 
manglende vurderingsgrunnlag på grunn av høyt 
fravær eller minoritetsspråklige elever som nylig 
har kommet til Norge. Hovedårsaken til at ande-
len elever uten grunnskolepoeng har økt de siste 
årene, er at det har kommet flere flyktninger med 
for kort tid i grunnskolen til å ha opparbeidet seg 
et vurderingsgrunnlag.5 

For mange elever går ut av grunnopplæringen 
uten et tilstrekkelig grunnlag for videre utdanning 
og arbeidsliv. Det er fremdeles for mange som 
ikke gjennomfører videregående opplæring. De 
som har manglende ferdigheter i grunnskolen 
eller faller fra i videregående opplæring, sliter 
oftere med å beholde sin plass i arbeidslivet 
senere i livet. De har gjerne lavere inntekt som 
voksne og større risiko for å bli varig uføre.6 

1 Utdanningsdirektoratet 2019a.
2 Utdanningsdirektoratet 2018a.
3 https://ssb.no/vgogjen

4 Utdanningsdirektoratet 2019f. Det innhentes ikke nasjo-
nale tall over fravær på 1.–9. trinn.

5 SSB Statistikkbanken, Bjugstad 2016, Utdanningsdirekto-
ratet 2018c.

6 Albæk et al. 2019, Barth et al. 2019.
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Som figur 2.1 viser, varierer andelen som full-
fører videregående opplæring innen fem år mel-
lom ulike grupper. Jo lengre utdanning foreldrene 
har, desto større er sjansen for at barna fullfører. 
Jenter fullfører dessuten i større grad enn gutter, 
og Norge er her et av landene med størst kjønns-
forskjell.7 Blant elever som selv har innvandret til 
Norge, fullfører bare 57 prosent innen fem år. 
Blant de som innvandrer i ungdomsskolealder, 
fullfører kun halvparten videregående opplæring 
innen de er i slutten av tjueårene.8 Norskfødte 
med innvandrerforeldre fullfører imidlertid 
nesten i like stor grad som andre elever. 

Forskning viser at forhold tidligere i elevenes 
liv har stor betydning for hvor sannsynlig det er at 
de gjennomfører videregående opplæring.9 Barna 
som strever gjennom barnehagealder, strever ofte 
videre i skolen.10 Det er en klar sammenheng 
mellom resultater på nasjonale prøver på femte 
trinn og sannsynligheten for å gjennomføre 
videregående opplæring, jf. figur 2.2.

Forskjellene mellom ulike grupper viser seg 
også tidlig i utdanningsløpet. Barn som har for-
eldre med høyere utdanning, skårer bedre på 

nasjonale prøver, og får i mindre grad spesial-
undervisning enn barn med foreldre med lavere 
utdanning.11 Disse barna går også oftere i barne-
hage fra de er små.12 Elever med minoritetsspråk-
lig bakgrunn er også overrepresentert i spesial-
undervisningen.13

Som Stoltenberg-utvalget peker på, er det 
tydelige kjønnsforskjeller på alle nivåer i utdan-
ningssystemet: Resultater fra Stavangerprosjektet 
viser at jentene har bedre ferdigheter enn guttene 
i barnehagealder innenfor språk og matematikk, 
de er mer selvstendige, mestrer hverdagsferdig-
heter som påkledning bedre, er mer sosialt 
kompetente, leker mer med andre og har bedre 
finmotorikk. Bare innen grovmotorikk, regellek 
og mer avansert konstruksjonslek er jentene og 
guttene like gode.14 På nasjonale prøver på 
5. trinn og i ungdomsskolen gjør jentene det best i 
lesing, mens guttene gjør det best i regning. 
Nasjonale prøver i lesing viser en gradvis økende 
kjønnsforskjell gjennom grunnskolen. Ved avslut-
ningen av grunnskolen får jentene bedre karakte-
rer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving. 
Som figur 2.3 viser, er kjønnforskjellene til stede i 

7 Borgonovi, Ferrara og Maghnouj 2018.
8 Kunnskapsdepartementet 2018.
9 Markussen 2010, Lillejord, Halvorsrud et al. 2015.
10 Lesesenteret 2018, Hjetland et al. 2017.

Figur 2.1 Andel elever som hadde fullført i 2018, blant de som begynte på videregående opplæring i 2013,  
i prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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11 Nordahl et al. 2018.
12 Moafi 2017.
13 Nordahl et al. 2018.
14 Lesesenteret 2018.
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Figur 2.2 Gjennomføring av videregående opplæring etter 5 år (2013–18) etter resultater på nasjonale prøver 
på 5. trinn, fordelt på persentiler, i prosent

Resultatene på 5. trinn er delt i persentiler, der 10. persentil eller lavere er lavest mestring og over 90. persentil er høyest mestring.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 2.3 Fordeling av grunnskolepoeng etter kjønn 2019, i prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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hele fordelingen av grunnskolepoeng. I den nedre 
delen av fordelingen av grunnskolepoeng er det 
flere gutter enn jenter, mens det er flere jenter 
enn gutter som får høye grunnskolepoeng. 
Kjønnsforskjellene er like stor blant elever som 
har foreldre med lavt og høyt utdanningsnivå. 
Nær 70 prosent av de som får spesialundervisning 
i grunnskolen, er gutter.15

Forskjellene i resultater mellom ulike grupper 
viser at ikke alle barnehager og skoler klarer å 
kompensere godt nok for barnas og elevenes bak-
grunn. Vi vet at det er store forskjeller mellom 
tilbudene barna får i de enkelte barnehagene, 
skolene og kommunene. Regjeringen mener dette 
er bekymringsfullt.

Forskningsprosjektet GoBaN (Gode barne-
hager for barn i Norge) har fulgt om lag 1 200 
barn i 93 barnehager, fra barna er to år til de 
begynner på skolen, i perioden 2013–2018. For-
skerne fant at den samlede kvalitetsskåren i 
barnegruppenes omsorgs-, leke- og læringsmiljø 
var på et for lavt nivå. Småbarnsgruppene skårer 
3,9 og storbarnsgruppene skårer 4,2 på en skala 
fra 1 til 7.16 Barnehagene skårer dårligst på 
hygiene, sikkerhet, tilgjengelighet og variasjon i 
lekemateriell, mangfold, språk og samspill. Litt 
over halvparten av de ansatte har et positivt sam-
spill med barna gjennom dagen. Rundt halvparten 
av de observerte gruppene har et godt og stimule-
rende språkmiljø. Mange av barnehagene er for 
dårlige til å støtte relasjonene mellom barn på 
samme alder.17 

Resultater fra Agder-prosjektet viser at det er 
store forskjeller mellom barnehager når det gjel-
der i hvilken grad de bidrar til å utvikle barnas 
språk, matematikkferdigheter og evne til selv-
regulering. Forskerne sammenlignet barna som 
gikk i barnehagene med mest læring, med de som 
gikk i barnehagene med minst læring, og fant at 
det i gjennomsnitt var fem måneders forskjell i 
barnas utvikling når de kontrollerte for familie-
bakgrunn.18 

Skolebidragsindikatorer for grunnskolen 
viser hvor mye skolene bidrar til elevenes resul-
tater på nasjonale prøver og eksamen, når man 
tar hensyn til foreldrenes utdanning, inntekt og 
innvandrerbakgrunn og elevens tidligere resul-
tater. Tallene viser at det er klare forskjeller 

mellom skolene og mellom kommunene. 
Statistisk sentralbyrå (SSB) har anslått at for-
skjellen mellom skolene som bidrar henholdsvis 
mest og minst til elevenes læring på mellom-
trinnet og ungdomstrinnet, kan tilsvare opp mot 
ett år med læring i løpet av de tre årene på 
trinnet. Oslo bidrar mest til elevenes læring på 
barneskolen, mens Østfold bidrar mest på ung-
domsskolen. Finnmark kommmer dårligst ut på 
1.–4. trinn og 8.–10. trinn, mens Telemark 
kommer dårligt ut på 5.–7. trinn.19

Barn og elever som har psykiske vansker og/
eller er ensomme, kan ha en ekstra vanskelig 
barnehage- og skolehverdag. Forskning indikerer 
at det er en del barn i barnehagen som opplever at 
de ikke blir inkludert i lek og det sosiale felles-
skapet.20 Elevundersøkelsen viser at 6,1 prosent 
av elevene fra femte trinn og oppover opplever å 
bli mobbet. På enkelte klassetrinn og ved enkelte 
skoler er tallene høyere.21 Mellom 15 og 20 pro-
sent av alle barn og unge har psykiske plager, noe 
som går utover trivsel, læring, daglige gjøremål 
og samvær med andre.22

2.2 Forutsetninger for god kvalitet 
i barnehager og skoler

En god utdanning er vårt viktigste virkemiddel for 
at alle skal få mulighet til å lykkes, uavhengig av 
bakgrunn. Regjeringen er opptatt av at det er 
elevenes innsats, engasjement og talent som skal 
avgjøre hvor godt de gjør det på skolen, ikke 
kjønn, bosted, foreldrenes utdanning, hvilket land 
foreldrene er født i, eller deres inntekt.

2.2.1 Tidlig innsats er avgjørende

Skal vi lykkes med å nå målet om en god utdan-
ning og like muligheter for alle, må vi starte tidlig. 
I de tre første årene i et barns liv er hjernen på sitt 
mest formbare, og disse årene er avgjørende for 
videre utvikling og læring, jf. figur 2.4. I denne 
perioden utvikler hjernen seg i rekordfart, og 
barna lærer mer enn på noe tidspunkt senere i 
livet. Blir det lagt et godt grunnlag i disse årene, 
øker sannsynligheten for en god utvikling 
videre.23 

15 NOU 2019: 3.
16 Goban har benyttet seg av kvalitetsskalaene kalt ITERS-R, 

ECERS-R og CIP. På skalaen er 1 regnet som «utilstrekke-
lig», 3 er «minimal», 5 er «god» og 7 er «utmerket».

17 Bjørnestad og Os 2018, Bjørnestad et al. 2019, Bjørnestad 
2019.

18 Rege et al. 2018.

19 Utdanningsdirektoratet 2019c. Steffensen et al. 2017.
20 Lund et al. 2015, Bratterud, Sandseter og Seland 2012, 

Nordahl et al. 2017.
21 Wendelborg 2019.
22 Helse- og omsorgsdepartementet et al. 2017.
23 OECD 2017a, Caspi 2016, Knudsen 2006, Drugli 2016.
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Forskning tyder på at barns erfaringer alle-
rede fra ettårsalderen er med på å danne grunn-
laget for barnas selvregulering. Det innebærer 
blant annet evnen til å kontrollere impulsivitet, 
være oppmerksom, samarbeide og følge regler. 
Disse egenskapene er viktige for utvikling og 
læring.24

De første årene i barns liv har også stor betyd-
ning for den videre språkutviklingen. Dersom 
barna har et godt ordforråd og god begrepsforstå-
else i barnehageårene, øker sannsynligheten for 
god språkutvikling og gode skoleprestasjoner 
senere.25 

Kommunikasjonen, relasjonen og samspillet 
barna har med omsorgspersonene rundt seg i 
denne perioden, er avgjørende for hvordan de 
utvikler seg videre. Barna er avhengige av gode 
relasjoner til omsorgsfulle voksne som responde-
rer på signalene deres, og som hjelper dem med å 
takle utfordringer. De trenger å bli stimulert, få 
hjelp til å regulere følelsene sine og oppleve nær-
het, trøst og beskyttelse.26

Foreldrene er barnas viktigste omsorgs-
personer. Forskning viser at det betyr mye hvil-
ken familie barna vokser opp i, og at forskjellene 
gjerne viser seg tidlig i livet. Barn som vokser opp 
med foreldre med ulike utfordringer, som for 

eksempel økonomiske vansker, rus eller psykiske 
lidelser, får ofte mindre støtte og stimulering 
hjemme enn andre.27 Det gir barnehagene og 
skolene et stort ansvar for å gi alle barn en god 
start på livet og for å kompensere for manglede 
støtte og stimulering hjemme når det er nød-
vendig. 

2.2.2 Nok kvalifiserte ansatte

For at barnehagebarn og elever skal få den opp-
følgingen de trenger, er det viktig med nok kvalifi-
serte ansatte som kan se dem, gi omsorg og sti-
mulere til lærelyst og utforskertrang. Gode lærere 
er avgjørende for at barna og elevene skal lære og 
trives, men det er også behov for ansatte med 
annen kompetanse. Regjeringen har gjennom 
flere år satset på å styrke lærernes og de andre 
ansattes kompetanse i barnehager og skoler, jf. 
kapittel 5.

For å sikre nok kvalifiserte ansatte i barne-
hager har regjeringen skjerpet pedagognormen og 
vedtatt ny bemanningsnorm. Skjerpet pedagog-
norm innebærer at det skal være minst én pedago-
gisk leder per syv barn som er under tre år og 
minst én pedagogisk leder per fjorten barn som er 
over tre år. Regjeringen planlegger å skjerpe 
pedagognormen ytterligere, jf. omtale i kapittel 5. 
Bemanningsnormen er omtalt i boks 2.1. Regje-24 Mischel 1989, Moffitt et al. 2011, ten Braak et al. 2018, 

Goodman et al. 2015.
25 Hjetland et al. 2017, Lervåg 2010, Aukrust 2005.
26 Law 2017.

Figur 2.4 Hjernens sensitivitet de første leveårene

Kilde: OECD 2017a
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ringen har også innført lærernorm i skolen. 
Lærernormen innebærer at det maksimalt kan 
være 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og 20 
elever per lærer på 5.–10. trinn. 

2.2.3 Gode ledere og eiere

Gode ledere og eiere i barnehage og skole er 
nødvendig for å utvikle et godt tilbud til barn og 
elever. Barnehage- og skoleeier har det overord-
nede ansvaret for kvaliteten på tilbudet og for å 
sikre gode rammebetingelser for og støtte til 
arbeidet i den enkelte barnehage og skole. Det 
innebærer også ansvar for å sørge for at barne-
hagen og skolen har dyktige ledere. Det er 
barnehagestyrer og rektor som har det daglige 
ansvaret for å sørge for at alle barn og elever får 
delta i fellesskapet og utvikle seg, mestre og 
lære. Barnehagestyrer og rektor skal også sørge 
for at de ansatte har et godt og utviklende 
arbeidsmiljø. 

For å ivareta og videreutvikle kvaliteten i til-
budet til alle barn og elever finnes det mange 
ulike verktøy og metoder eiere og ledere kan 
benytte seg av. Utdanningsdirektoratet har 
utviklet rammeverk for styrerutdanning og rektor-
utdanning som gir gode beskrivelser av hvilke 
krav og forventninger som stilles til ledelse i 
barnehage og skole. Direktoratet har også 

utviklet verktøy for ekstern vurdering i barnehage 
og skole til bruk i det lokale kvalitetsvurderings-
arbeidet. Gjennom ulike satsinger som Bedre 
læringsmiljø, Ungdomstrinn i utvikling, Vurdering 
for læring og Veilederkorpset er det utviklet faglige 
beskrivelser av godt kvalitetsutviklingsarbeid, 
godt eierskap og god ledelse, og prinsipper og 
metoder for å utvikle barnehagen og skolen som 
lærende organisasjoner. 

Norge har deltatt i det EU-finansierte prosjektet 
Financing Policies for Inclusive Education System
(FPIES) som European Agency for Special Needs 
and Inclusive Education har hatt ansvar for å 
gjennomføre.28 I prosjektet er det utviklet et selv-
evalueringsverktøy som kan benyttes på ulike 

Boks 2.1 Krav til bemanning 
i barnehagen

Bemanningsnormen innebærer at det stilles 
krav om at barnehagene har en grunnbeman-
ning som tilsvarer minimum én ansatt per tre 
barn som er under tre år og én ansatt per seks 
barn som er over tre år. Barn skal regnes for å 
være tre år først fra og med august det året de 
fyller tre år. Hvis barnehagen ikke innfridde 
kravet innen 1. august 2019, måtte barnehage-
eieren søke om dispensasjon. 

Tall fra 2018 viser at 75 prosent av barne-
hagene oppfylte kravet om maksimum 6 barn 
per ansatt, en økning fra 56 prosent i 2017. På 
nasjonalt nivå er det i gjennomsnitt 5,8 barn 
per ansatt, noe som er en forbedring fra 2017, 
da det i gjennomsnitt var 6 barn per ansatt. 
Det er i gjennomsnitt 5,7 barn per ansatt i 
kommunale barnehager og 6 barn per ansatt i 
de private. 

28 https://www.european-agency.org/projects/financing-poli-
cies-inclusive-education-systems 

Boks 2.2 EU-prosjektet Financing 
Policies for Inclusive Education 

Systems 

I perioden 2016–18 deltok Norge i EU-prosjek-
tet Financing Policies for Inclusive Education 
Systems (FPIES) i regi av European Agency 
for Special Needs and Inclusive Education. 
Det overordnede målet med prosjektet var å 
bidra til å styrke elevers inkludering i skole og 
sosialt liv ved å se på finansieringssystemer og 
-modeller. I prosjektet ble det utviklet et selv-
evalueringsverktøy. Dette verktøyet kan 
benyttes på ulike nivåer i utdanningssystemet 
for å reflektere over hvor inkluderende opp-
læringstilbudet er, og om innsatsen og poli-
tikken støtter opp om inkludering. Selvevalue-
ringsverktøyet er ment å være en hjelp for 
både nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå/
skoleeiernivå for å få til en bedre inkluderende 
praksis. 

Rammefinansieringssystemet i Norge gir 
stor frihet til kommuner og fylkeskommuner 
til selv å fordele midler til de ulike kommunale 
tjenestene. Selvevalueringsverktøyet vil kunne 
bidra til at kommuner og fylkeskommuner får 
økt bevissthet om hvordan prioriteringer og 
styringsmodeller bidrar til god inkludering. 
Det kan blant annet være nyttig for å vurdere 
om fordelingen av ressurser til barnehager og 
skoler er med på å fremme eller hindre inklu-
dering.
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nivåer i utdanningssystemet, se boks 2.2.29 Regje-
ringen vil gjøre dette verktøyet kjent og tilgjenge-
lig for alle.

Ståstedsanalysene er et refleksjons- og pro-
sessverktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet til 
støtte for barnehagenes og skolenes arbeid med 
barnehagebasert og skolebasert vurdering. Verk-
tøyene skal bidra til felles refleksjon hos de 
ansatte om barnehagens og skolens praksis og 
peke ut områder det skal arbeides videre med. 
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle 
en modul om inkludering i ståstedsanalysene 
innen 1. juli 2020. Barnehagene og skolene vil 
med det få et viktig verktøy for å reflektere over 
hva som bidrar til mer inkluderende barnehager 
og skoler.

Regjeringen vil fortsette å bidra til verktøy og 
materiell som kan støtte opp om eieres og lederes 
kontinuerlige arbeid med kvalitetsutvikling. Gjen-
nom å stimulere og støtte god ledelse av barne-
hagen og skolen vil staten bidra til å øke kvaliteten 
på tilbudet til barn og elever.

2.2.4 Et trygt og godt barnehage- og 
skolemiljø

Et trygt og godt barnehage- og skolemiljø er 
vesentlig for å fremme barnas og elevenes trivsel, 
læring, utvikling og helse, og det forebygger fra-
vær i skolen. Mobbing, vold, diskriminering, tra-
kassering og andre krenkelser er uakseptabelt i 
barnehagen og skolen. Barn med funksjonsned-
settelser kan være særskilt sårbare og trenge 
ekstra oppmerksomhet. 

Stortinget vedtok i 2017 et nytt kapittel 9A om 
skolemiljø i opplæringsloven. Det er lovfestet null-
toleranse mot mobbing og innført en aktivitets-
plikt som pålegger skolene å handle raskt og 
effektivt for å stanse mobbing. Alle som arbeider 
på skolen, skal følge med, varsle og sette inn tiltak 
når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 
Ingen ansatte i skolen skal kunne snu seg vekk, si 
de ikke visste, bagatellisere elevens opplevelse 
eller la være å gripe inn og håpe at det går over. 
Det er i tillegg en skjerpet aktivitetsplikt i saker 
der det er ansatte i skolen som krenker elever. 
Skolen har også en plikt til å jobbe kontinuerlig og 
systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og 
trygghet. Fylkesmannen skal sikre at skolene og 
skoleeierne oppfyller pliktene de har etter loven. 
Elever og foreldre kan melde fra til fylkesmannen 
hvis skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten. 

Reglene gjelder for elever i grunnskoler og 
videregående skoler, både når de er på skolen, i 
skolefritidsordninger og i leksehjelpsordninger 
opprettet etter opplæringsloven. Det er kommu-
nene, fylkeskommunene og de private skole-
eierne som har ansvaret for at den enkelte skole 
oppfyller kravene i loven. 

Deloitte har evaluert nytt kapittel 9A i opp-
læringsloven. Evalueringen viser at flere elever 
blir hørt og får hjelp, og at det har skjedd tydelige 
endringer i skolenes praksis som følge av lovend-
ringen. Evalueringen viser likevel at det fortsatt er 
ulik praktisering av regelverket og utfordringer i 
dokumentasjonsarbeidet på skolene.30 

Regjeringen er i gang med å følge opp funnene 
fra evalueringen og vurdere hvilke grep vi bør ta 
for at regelverket skal virke enda bedre fremover. 
Blant annet vil vi se på hvordan vi kan gjøre veiled-
ningen til skolene og fylkesmennene bedre for å 
sikre en likere praktisering av regelverket. Som 
ledd i dette arbeidet vil vi også se nærmere på 
hvordan vi kan gi bedre og tydeligere informasjon 
om de sentrale vurderingene i saker som gjelder 
den skjerpede aktivitetsplikten, og hvilken inn-
virkning denne regelen har på lærerens rolle. I til-
legg har regjeringen bestemt at fylkesmannen 
skal få frist på fem virkedager for å gi første til-
bakemelding til eleven/foreldrene som har meldt 
inn en sak til fylkesmannen. 

Regjeringen har sendt på høring forslag om å 
lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barne-
hagebarn har et godt og trygt leke- og lærings-
miljø. Et godt og trygt leke- og læringsmiljø omfat-
ter alle deler av det psykososiale miljøet, slik som 
vennskap, inkludering og forebygging av krenkel-
ser, trakassering, vold og mobbing. Det er videre 
foreslått å innføre en tydelig aktivitetsplikt for de 
som arbeider i barnehagen, som skal sikre at alle 
barna har det trygt og godt.

2.2.5 Et tett samarbeid med hjemmet

For å kunne trives og ha best mulige forutsetninger 
for å lære og utvikle seg i barnehagen og på skolen 
trenger barna og elevene støtte fra foreldrene sine. 
Regjeringen forventer at alle barnehager og skoler 
legger til rette for et godt foreldresamarbeid og 
møter alle foreldre med respekt for og anerkjen-
nelse av hva de kan bidra med. Det er barnehagens 
og skolens ansvar å organisere samarbeidet på en 
slik måte at alle foreldre kan delta og bidra, uavhen-
gig av bakgrunn og forutsetninger. Foreldrene må 
få den informasjonen de trenger, på et språk og i et 

29 http://www.european-agency.org/sites/default/files/
fpies_self-review_tool_no.docx 30 Deloitte 2019.
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format de kan forstå. Det er også barnehagens og 
skolens ansvar å ha gode strategier når samarbei-
det blir utfordrende.

Et godt foreldresamarbeid innebærer at barne-
hager og skoler sørger for at foreldrene får med-
virke i spørsmål som angår deres barn. Barne-
hagene og skolene må dessuten legge til rette for 
at foreldrene kan bli kjent med hverandre og hver-
andres barn. Det kan bidra til å fremme et godt 
miljø og et inkluderende fellesskap og forhindre 
sosial ekskludering.31 

Ansatte i barnehager og skoler trenger kunn-
skap om hvordan de best kan tilrettelegge for et 
godt samarbeid med hjemmet. Det er derfor vik-
tig at barnehagene og skolene legger vekt på å 
utvikle lærernes kompetanse på dette området, og 
at de sikrer at lærerne som trenger det, får nød-
vendig støtte. Samarbeid med hjemmet bør også 
vektlegges i lærerutdanningene. 

Foreldre har ulike forutsetninger for å kunne 
følge opp barna sine. En del foreldre med innvan-
drerbakgrunn har dårlige norskkunnskaper og 
kjenner lite til det norske utdanningssystemet. I 
forslag til lov om integrering foreslår regjeringen 
at deltakere i introduksjonsprogrammet som har 

barn under 18 år, skal delta på kurs i foreldre-
veiledning. Det samme gjelder deltakere som får 
barn i løpet av programperioden. Formålet med å 
innføre et obligatorisk foreldreveiledningskurs 
som del av introduksjonsprogrammet er å gi nyan-
komne foreldre informasjon om, og veiledning i, 
foreldrerollen i en norsk kontekst. Dette skal 
skape trygge foreldre som kan gi barna en god 
oppvekst i Norge, og dermed fremme integrering. 

I samtaler med foreldre som har begrensede 
norskkunnskaper, kan det være hensiktsmessig 
eller nødvendig å benytte tolk eller eventuelt 
språkassistent, avhengig av hva det gjelder. 
Tospråklig ansatte uten tolkefaglige kvalifikasjo-
ner kan brukes til å gi enkle, praktiske beskjeder, 
mens kvalifisert tolk bør benyttes for eksempel i 
forbindelse med utviklingssamtaler. Ifølge forslag 
til ny tolkelov må kvalifisert tolk benyttes når det 
skal treffes enkeltvedtak. Det kan også ofte være 
nyttig å oversette skriftlig informasjon til aktuelle 
språk.

Barnehagen skal legge til rette for at for-
eldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle 
observasjoner og vurderinger knyttet til enkelt-
barnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og 
læring. Det er viktig at barnehagen begrunner 
sine vurderinger overfor foreldrene og tar hensyn 31 Drugli og Nordahl 2016.

Boks 2.3 Samarbeid med minoritetsspråklige foreldre

Sarpsborg kommune har igangsatt en tverretat-
lig arbeidsgruppe som vektlegger tettere sam-
arbeid med det somaliske miljøet i kommunen. I 
arbeidsgruppen er det også representanter fra 
det somaliske miljøet. Et tiltak i dette arbeidet er 
egne foreldremøter for somaliske foresatte ved 
Sandesundsveien barneskole. Det er også tilsatt 
en somalisk foresatt (mor) som språkassistent i 
skolen, på leksekafé og på SFO. Hun arbeider 
aktivt i skolemiljøet, blant annet med skolens 
elever med somalisk bakgrunn, som er den 
største flerkulturelle elevgruppen på skolen.

I tillegg har språkassistenten samarbeids-
møte annenhver uke med somaliske mødre på 
skolen. I praksis vil det si at mødrene blir igjen 
på skolen, etter at skoledagen har begynt for 
barna. I samarbeid med skolens ledelse og kon-
taktlærere blir det avtalt innhold for møtet. 
Dette er en delingsarena der skolen informerer, 
og foresatte får svar på eventuelle uklarheter 
mm. Eksempler på innhold er gjennomgang av 

undervisningsopplegg (ukeplaner), nyheter fra 
skolen og aktuelle gratis aktiviteter i regi av 
skolen, som nærmiljøhus. En viktig post på pro-
grammet er tid til spørsmål om smått og stort 
som de foresatte lurer på. Dette arbeidet er med 
på å knytte tettere bånd mellom skole og hjem 
og på den måten utvikle en felles forståelse for 
hvor viktig det er at barna lykkes på skolen. 
Erfaringen med somalisk språkassistent er så 
positiv at skolen har valgt å ansette ytterligere 
en språkassistent. 

Innholdet på foreldremøtene blir planlagt i 
samarbeid med de somaliske foresatte. Skolen 
har hatt kvelder med workshops og informasjon 
om blant annet vaksinering, iPad, elevens skole-
miljø, SFO, betydningen av barnehage, skolens 
tilbud om daglig gratis skolefrokost og gratis 
aktiviteter etter skoletid. Skolen opplever godt 
oppmøte og har simultantolking på foreldre-
møtene. Tilbakemeldingen fra foreldre er at 
dette er en ønsket praksis fremover.
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til foreldrenes synspunkter. Resultatene fra 
foreldreundersøkelsen for barnehagen for 2018 
viser at foreldrene er minst fornøyd med områder 
relatert til informasjon og medvirkning.32 

2.2.6 Gode overganger og sammenhenger 
i utdanningsløpet

I løpet av årene i utdanningsløpet må barna og 
elevene gjennom mange overganger. Den første 
overgangen opplever barna når de starter i barne-
hagen. Deretter er overgangen til storbarns-
avdeling i barnehagen, overgang fra barnehage til 
skole og SFO og overgangene til mellomtrinnet, 
ungdomsskolen og videregående opplæring vik-
tige milepæler i barnas og elevenes liv. 

Mange barn og elever opplever overgangene 
som spennende og fylt av forventninger med nye 
utfordringer og muligheter og nye venner. Sam-
tidig kan disse fasene være kritiske og ha stor 
betydning for barns og elevers trivsel, utvikling og 
læring.

Enkelte barn og elever strever ekstra i for-
bindelse med overgangene. De kan oppleve at det 
er lite sammenheng og kontinuitet mellom nivå-
ene i utdanningssystemet, både sosialt og faglig.33

Stoltenberg-utvalget peker på at overgangene kan 
være ekstra vanskelige for en del gutter, blant 
annet fordi de modnes senere enn jenter.34 I over-
gangene mellom utdanningsnivåene går andelen 
elever som får spesialundervisning, ned, jf. figur 
3.1 i kapittel 3. Det kan tyde på for dårlig sammen-
heng i det spesialpedagogiske tilbudet mellom de 
ulike nivåene. 

Regjeringen er opptatt av at det skal være 
bedre sammenheng ved overgangene i utdan-
ningsløpet. I 2018 fikk derfor barnehagen, skolen 
og SFO en lovfestet plikt til å samarbeide for å 
sikre barna en best mulig overgang fra barnehage 
til skole.35 Skoleeier har hovedansvaret for sam-
arbeidet og skal utarbeide en plan for overgangen. 
Regjeringen tar sikte på å innføre tiltak for å bedre 
samarbeidet mellom ungdomsskole og videregå-
ende skole også, jf. 2.4.7.

Også overgangene i grunnskolen kan være 
krevende for mange elever. I overgangen fra 
barnetrinn til mellomtrinn (femte klassetrinn) 
opplever elevene større krav til læring og presta-
sjon, og de fleste slutter på SFO i denne fasen. 

Overgangen til ungdomsskolen innebærer skole-
bytte, nye medelever, nye lærere og introduksjon 
av karakterer. I denne fasen øker forskjellene i 
mestringsnivå mellom gutter og jenter. Besøks-
dager, foreldreinvolvering, fadderordninger og 
informasjonsdeling kan være like viktig ved over-
gangen fra barneskole til ungdomsskole som ved 
overgangen fra barnehage til barneskole. 

Overganger skal være preget av kontinuitet og 
oppleves som trygge for barna og elevene. Det 
krever god planlegging, god ledelse, god 
informasjonsoverføring og godt samarbeid på 
tvers av nivåer og fag. Barna og elevene må få 
hjelp til å finne seg til rette, og både barna og 
elevene selv og foreldrene må få medvirke til at 

32 Utdanningsdirektoratet 2019a.
33 Lillejord, Børte et al. 2015, OECD 2017b.
34 NOU 2019: 3.
35 Barnehageloven § 2 a, opplæringsloven § 13-5 og friskole-

loven § 5-5.

Boks 2.4 Overgang fra barnehage 
til skole i Lillehammer kommune

Fra og med 2019 følger Lillehammer kom-
mune barn som skal begynne på skolen, 
ekstra tett. Høsten 2018 ansatte Lillehammer 
kommune en rådgiver for tidlig innsats i 
barnehage og skole. Våren 2019 ble det ansatt 
fem nye barnehagelærere. De fem barnehage-
lærerne skal jobbe i barnehage fra 1. desem-
ber til 31. juli, for så å følge barna over til SFO 
og skole fra 1. august og utover høsten. Dette 
fører til en tryggere overgang for barna. 

De fem barnehagelærerne og rådgiveren 
jobber som et team og skal sammen lage et 
best mulig opplegg for å gi barna gode over-
ganger. I tillegg til å arbeide med barna, skal 
de jobbe med innhold og system og bidra til 
kontinuitet i arbeidet. Tiltaket omfatter alle de 
28 barnehagene i kommunen og syv barne-
skoler. 

I og med at de fem barnehagelærerne 
arbeider både på overordnet systemnivå og 
ute i praksisfeltet i barnehage, SFO og skole, 
vil de sitte på kunnskap om praksisfeltet som 
de kan ta med seg i arbeidet med system-
nivået. Tilsvarende kan de bringe kunnskap 
fra systemnivået ut i praksisfeltet. På denne 
måten kan kommunen sikre at alle barn, uav-
hengig av hvilken barnehage eller skole de 
går på, får det samme innholdet i femårs-
gruppene og i begynneropplæringen. 

I planleggingsfasen har mange parter vært 
involvert i arbeidet. Våren 2020 vil kommunen 
evaluere tiltaket.
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overgangen kan bli best mulig.36 Barnehagene og 
skolene må være spesielt oppmerksomme på at 
barn og elever som trenger særskilt tilrette-
legging, skal få en god overgang. Barn og foreldre 
med innvandrerbakgrunn kan ha behov for sær-
skilt veiledning og språklig tilrettelegging. Vi har 
behov for mer kunnskap om overgangene i utdan-
ningsløpet og hvordan de fungerer for elever som 
trenger særskilt tilrettelegging.

Informasjonsoverføring

For at barna og elevene skal få en best mulig 
overgang, er det viktig at relevant informasjon 
og dokumentasjon formidles til alle aktuelle 
parter, inkludert barnet og foreldrene. Samtidig 
må hensynet til barnas og elevenes personvern 
ivaretas. Ved overgangen mellom barnehage, 
skole og SFO må barnehagen ha samtykke fra 
foreldrene for å dele opplysninger om enkelt-
barn med skolen. 

I dag overføres informasjon om barnet eller 
eleven på forskjellige måter. Det kan være behov 
for å styrke sikkerheten rundt overføring av per-
sonopplysninger. Det kan også være behov for å 
utrede nærmere hvordan informasjonsover-
føringen lokalt kan bli bedre ved overganger i 
utdanningsløpet innenfor de rettslige rammene 
som gjelder. Utdanningsdirektoratet vil få i opp-
drag å utrede mulige tiltak for bedre informasjons-
overføring, i samarbeid med berørte parter. 

2.3 Det starter i barnehagen 

Å bidra til at alle barn får en god start, er den vik-
tigste investeringen vi kan gjøre som samfunn. 
Barnehagen er det første leddet i et livslangt 
læringsløp. Barnehagen skal gi det enkelte barnet 
et godt pedagogisk tilbud og bidra til en god barn-
dom preget av trivsel, vennskap og lek. Barne-
hagene er forpliktet til å møte den enkeltes behov 
for trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre 
at alle får ta del i og medvirke i fellesskapet. 

I 2017 fastsatte Kunnskapsdepartementet en 
ny rammeplan for barnehagen. Den nye ramme-
planen tydeliggjør hva personalet skal gjøre for at 
barna skal trives og utvikle seg, og hva som kre-
ves for å tilrettelegge for de yngste. Den vekt-
legger blant annet systematisk arbeid med mang-
fold, språk og vennskap. Utdanningsdirektoratets 
årlige spørring til Barnehage-Norge viser at sty-
rerne opplever at barnehagepersonalet er positive 

til å ta i bruk den nye rammeplanen, og de fleste 
opplever at de ansattes refleksjon er endret som 
følge av den nye rammeplanen. Et flertall av både 
styrere, eiere og kommunene mener at ramme-
planen tydeliggjør deres ansvarsområder.37 Regje-
ringen forventer at alle barnehagene har rutiner 
og systemer for å sikre at de oppfyller kravene i 
rammeplanen.

2.3.1 Gode barnehager fremmer trivsel og 
læring

Det er godt dokumentert at det er bra for barn å 
gå i barnehage, så lenge barnehagen holder høy 
kvalitet. Barnehager med høy kvalitet er bra for 
alle barn, men er særlig positivt for barn som av 
ulike grunner trenger ekstra støtte og trygghet. 
Gode barnehager bidrar til å styrke barnas språk-
ferdigheter og reduserer atferdsvansker.38 Barne-
hager er særlig viktig for minoritetsspråklige 
barns språkutvikling i norsk og for deres videre 
integrering i det norske samfunnet.39 

Barnehager med dårlig kvalitet kan derimot 
øke risikoen for atferds- og språkvansker, særlig 
for barn fra lavinntektsfamilier, og kan bidra til at 
barna blir stresset.40 Vedvarende negativt stress 
kan ha uheldige konsekvenser for barnas utvik-
ling, immunforsvar og psykiske helse, særlig for 
de yngste barna. Stressnivåene er høyest hos 
barn som er i barnehagen åtte timer eller mer per 
dag.41

Barnehager med høy kvalitet har høy voksen–
barn-tetthet og godt kvalifiserte ansatte.42 I disse 
barnehagene blir barnas språk- og tallforståelse 
stimulert og barna lærer å vente på tur. Barna får 
støtte til å regulere vanskelige følelser, og de 
utvikler evne til utholdenhet og problemløsning. 
Det er også viktig at barna opplever gode relasjo-
ner og en trygg tilknytning til de ansatte. Et godt 
fundament påvirker evnen til å takle senere van-
sker og stress.43 Kunst- og kulturaktiviteter, som 
dans, musikk og kreativ utfoldelse, kan bidra til å 
redusere barnas stress og styrke evnen til å regu-
lere følelser.44 Måltidene i barnehagen kan være 

36 Lillejord, Børte et al. 2015, OECD 2017b.

37 Fagerholt et al. 2019.
38 Melhuish og Ereky-Stevens 2015, Drange og Havnes 2015, 

Zachrisson og Dearing 2015, Brandlistuen et al. 2015, 
Schjølberg et al. 2011, Dearing et al. 2018, Heckman og 
Karapakula 2018.

39 Drange og Telle 2015, Drange og Telle 2017, Drange 2018.
40 Melhuish og Ereky-Stevens 2015. 
41 Vermeer og Groeneveld 2017, Drugli et al. 2016.
42 Rege et al. 2018, Bjørnestad og Os 2018, Løkken et al. 2018.
43 Cohn et al. 2009.
44 Brown et al. 2017.
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en viktig inkluderingsarena som gir mulighet for 
felles meningsdanning og gruppeglede.

Barnehagen er forpliktet til å gi gode vilkår for 
lek og vennskap. For hvert enkelt barn kan inn-
pass og deltakelse i leken oppleves som livsviktig, 
og lek er grunnleggende for å kunne utvikle en 
positiv selvoppfatning. Lek skal være morsomt og 
gi barn glede. Å føle fryd og glede gjennom lek 
virker også stimulerende for hjernen. 

I leken kan barn utforske, oppdage og forstå 
nye sammenhenger. Barn søker mening i alt de 
gjør og gjennom lek stimuleres og utvikles både 
sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter. 
Dette omfatter blant annet evne til samarbeid, 
empati, selvhevdelse, selvregulering og mestring 
av sosiale relasjoner. Disse ferdighetene og kunn-
skapene kan gi et godt grunnlag og motivasjon for 
trivsel og læring i skolen. 

Noen barn kommer naturlig inn i leken, mens 
for andre er dette vanskeligere. Barn som ikke er 
med i leken, lærer ikke å mestre lekekodene helt 
av seg selv dersom det kun tilrettelegges for fri-
lek. Ifølge rammeplanen for barnehagen skal de 
ansatte observere, støtte og veilede barna i leken 
ved behov, slik at alle får plass i fellesskapet. Det 
fysiske miljøet legger rammene for barnas lek, og 
barnehagen må tilrettelegge for spennende leke-
miljøer.

Stoltenberg-utvalget foreslo at det bør innføres 
en kommunal plikt til å tilby gratis førskoletilbud 
med minst fem timer lekbaserte læringsaktivite-
ter i uken for alle femåringer.45 Forskning viser at 
slike lekbaserte læringsaktiviteter kan gi god 
læringsgevinst i barnehager med lav kvalitet.46

Rammeplanen slår fast at barnehagen skal legge 
til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte 
leke-, aktivitets- og læringsmuligheter, og at alle 
barna skal kunne oppleve progresjon i barne-
hagens innhold. Personalet må bidra til at barna 
får mestringsopplevelser og samtidig har noe å 
strekke seg etter. Rammeplanen stiller dermed 
krav om at barnehager skal tilrettelegge for 
læring og utvikling, men ikke krav til konkrete 
opplegg, metoder eller rutiner. Barnehagene står 
fritt til å velge hvordan det pedagogiske arbeidet 
organiseres i praksis, og barnehagelærerens fag-
lige og pedagogiske skjønn skal legges til grunn. 
Regjeringen ønsker ikke å innføre en slik plikt 
som Stoltenberg-utvalget foreslår.

For å kunne gi alle barn et tilrettelagt tilbud 
trenger personalet kunnskap om barnegruppens 
og enkeltbarns behov, trivsel og allsidige utvik-

ling. I gode barnehager observerer og vurderer 
de ansatte fortløpende barnets trivsel og allsidige 
utvikling med utgangspunkt i barnets individuelle 
forutsetninger og behov. Systematisk vurdering 
kan bidra til at de ansatte i større grad oppdager 
og avdekker om barna trenger ekstra oppfølging 
og støtte, og til at de får et mer kritisk blikk på 
egen praksis.47 

Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen 
peker på at barnehagelærerstudenter må få mer 
kompetanse om bruk av metoder som observa-
sjon, kartlegging og pedagogisk dokumenta-
sjon.48 Ifølge rapporten vektlegger barnehage-
lærerutdanningene dette i svært ulik grad. Regje-
ringen forventer at barnehagelærerutdanningene 
gir studentene kompetanse til å fange opp og følge 
opp barn som har behov for ekstra støtte eller 
særskilt tilrettelegging. Studentene må lære hvor-
dan de skal vurdere enkeltbarns trivsel og all-
sidige utvikling, blant annet ved hjelp av observa-
sjon og kartlegging. Dette er beskrevet i ramme-
plan for barnehagelærerutdanning og i nasjonale 
retningslinjer for barnehagelærerutdanning. 

2.3.2 Språkarbeidet i barnehagen

Regjeringen vil styrke språkarbeidet i barne-
hagene og sikre bedre støtte og hjelp til barn med 
ekstra behov for tilrettelegging. Barns språk-
ferdigheter har stor betydning for barnas trivsel 
og følelse av mestring i hverdagen. Denne 
sammenhengen er tydelig allerede før barna er 
tre år.49 Språksterke barn har gode forutsetninger 
for samspill med andre, for deltakelse i lek og for 
læring, og de er ofte aktive i lek og sosiale aktivite-
ter. Både barn som strever med språkutviklingen, 
og flerspråklige barn, faller oftere utenfor barne-
fellesskapet. Det samme gjelder gutter i større 
grad enn jenter. Disse barna har behov for hjelp 
og støtte til å delta i lek og til å utvikle språklig og 
sosial kompetanse parallelt.50

I et integreringsperspektiv er det viktig at barn 
med innvandrerbakgrunn rekrutteres til barne-
hage. Jo tidligere minoritetsspråklige barn begyn-
ner i barnehage, desto bedre språkutvikling har 
de, og de får bedre resultater på skolen.51 

Noen barn går i barnehager som har samisk 
som hovedspråk. Kommunene har ansvaret for at 
barnehagetilbudet til samiske barn i samiske dis-

45 NOU 2019: 3.
46 Rege et al. 2019.

47 Eik og Steinnes 2017, Helland et al. 2019.
48 Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen 2018.
49 Lesesenteret 2018.
50 Lesesenteret 2018, Stangeland 2017.
51 Drange og Telle 2017, Drange 2018, Bråten et al. 2014.
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trikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige 
kommuner skal forholdene legges til rette for at 
samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin 
kultur, jf. barnehageloven § 8 tredje ledd.

Barn lærer språk ved å lytte til og bruke språk 
i samspill med andre. Det å dele erfaringer, opp-
levelser, tanker og følelser i hverdagen fremmer 
barns språkutvikling.52 Språkarbeidet på avde-
lingene med de yngste barna er spesielt viktig. 
Forskning viser at det er sammenheng mellom 
kvaliteten på språkmiljøet i avdelingen barna går 
på frem til de er tre år, og ordforrådet de har når 
de fyller fem.53 Gode barnehager kjennetegnes av 
at de ansatte kommuniserer og resonnerer aktivt 
med barna, og at de stimulerer til å reflektere, 
tenke og bruke språket.54 Mat og måltider er vik-
tig for samspill og fellesskap, og måltidene kan 
brukes i språkarbeidet for å se hvert enkelt barn 
og stimulere til samtaler, nysgjerrighet og reflek-
sjon, jf. rammeplan for barnehager. 

Resultater fra GoBaN-prosjektet har synlig-
gjort at mange barnehager ikke gir barna tilstrek-
kelig lærings- og utviklingsstøtte. GoBaN viser 
også, i tråd med tidligere forskning, at personalet i 

mange norske barnehager i for liten grad inviterer 
barna inn i utdypende samtaler og refleksjon.55

Studier viser at samspillet under måltidene i 
barnehagen ikke er så bra som det burde være.56 

For å skape rike språkmiljøer er det nødvendig 
med kompetente og engasjerte ansatte som er 
bevisst på betydningen de har for barnas utvikling 
og læring, og som inkluderer alle barna i språk-
stimulerende aktiviteter. De ansatte er forpliktet 
til å observere og følge med på barnas språkutvik-
ling og til å fange opp og støtte barn som har ulike 
former for kommunikasjonsvansker, som er lite 
språklig aktive, eller som har sen språkutvikling. 
Regjeringens satsing på flere barnehagelærere vil 
bidra til å styrke barnehagens arbeid med tidlig 
og god språkstimulering for å fremme barnas 
språkferdigheter.

Hele personalet i barnehagen skal arbeide for 
å oppfylle barnehagens formål og innhold. De skal 
støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og 
samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk- 
og samiskspråklige kompetanse, jf. Rammeplan 
for barnehagen. Det finnes noe veilednings- og 
støttemateriell for det flerspråklige arbeidet i 
barnehagen. Regjeringen vil be Utdanningsdirek-

52 Gjems 2011.
53 Hansen 2018.
54 Karlsen 2014.

55 Bjørnestad og Os 2018, Bjørnestad et al. 2019.
56 Klette, Drugli og Aandahl 2018.

Boks 2.5 Systematisk språkarbeid og foreldresamarbeid 

I Haugenstien barnehage i Alna bydel i Oslo er 
språk og foreldresamarbeid et viktig satsings-
område. Barnehagen følger Oslostandard for 
godt språkmiljø i barnehager og dessuten 
SPROFF og Språkskogen – to strukturerte 
språkopplæringsprogram som retter seg mot 
flerspråklige barn i alderen tre til seks år i byde-
lens barnehager. Formålet er å gjøre barn i 
barnehagen som ikke har tilstrekkelige norsk-
språklige ferdigheter, bedre rustet til skolestart, 
med særlig vekt på systematisk og strukturert 
begrepsopplæring. Barna lærer grunnleggende 
begreper som de bør ha kjennskap til før skole-
start, og som de vil møte i lærebøker og under-
visning de første årene på skolen. I praksis 
arbeider de ansatte med fire barn i en gruppe 
for å styrke barnas norske språk – minimum tre 
dager i uka og ca. 30 minutter hver gang. For-
eldre får informasjon om satsingen på foreldre-
møte og skal underskrive en samarbeidsavtale 

dersom barna deltar i en språkgruppe. Sam-
arbeidsavtalen bidrar til en gjensidig forpliktelse 
mellom foreldre og barnehagen som sikrer at 
gruppene møtes til faste tidspunkter, at barna er 
i barnehagen, at språkaktiviteter følges opp 
hjemme, og at foreldre kan be de ansatte om vei-
ledning ved behov.

Barnehagen har et nært samarbeid med 
bydelens språkteam. Språkteamet er i barne-
hagen hver uke og gjennomfører språktrening 
med barna som kommer, i tillegg til treningen 
de får gjennom SPROFF- og Språkskogen-
gruppene som personalet har. Barnehagen er en 
Lesefrø-barnehage, og har høytlesing for barna 
hver dag. Barnehagen har et eget bibliotek, og 
her leses det også bøker på barnas morsmål. 
Det er lagt til rette for at barna kan låne med seg 
bøker hjem som de kan lese med foreldrene 
sine.
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toratet vurdere hvilke tiltak det kan være behov 
for, for å støtte personalet i barnehagen i å 
fremme og utvikle de flerspråklige barnas norsk- 
og samiskspråklige kompetanse.

Systematisk vurdering av barns språkutvikling 

Det er store individuelle forskjeller i barns språk-
utvikling. Barn er født med ulike forutsetninger for 
å lære, også for å lære språk. Når barn strever med 
språket, kan det skyldes blant annet forsinket 
språkutvikling eller ulike språkvansker. Mange 
barnehagebarn vokser opp med ett eller flere 
andre morsmål enn norsk. Flerspråklige barns bak-
grunn er forskjellig, og det er stor variasjon i hvor-
dan barna mestrer den flerspråklige situasjonen. 
Hos noen barn vil begrensede norskferdigheter 
være viktig å fange opp, mens andre barn strever 
med andre sider av språkutviklingen. Regjeringen 
er opptatt av at barnehagene jobber systematisk 
med å vurdere og følge opp barns språkutvikling. 

Flere studier viser at å kartlegge språk-
ferdigheter gjør de ansatte i barnehagen mer opp-
merksomme på språk og språkarbeid.57 Utdan-
ningsdirektoratets spørring til Barnehage-Norge 
fra 2015 viser at nærmere 60 prosent av barne-
hagene språkkartlegger barn når foreldre eller 
personalet mener det er behov for det, mens bare 
35 prosent rutinemessig kartlegger alle barnas 
språk.58 Siden 2008 har den rutinemessige språk-
kartleggingen av alle barn gått betydelig ned, 
mens den behovsstyrte kartleggingen har økt.

2.3.3 Vurdere barns norskkunnskaper før 
skolestart

Regjeringen ønsker å løfte betydningen av barns 
norskkunnskaper. Norsk språk er nøkkelen inn i 
store og små fellesskap i det norske samfunnet, og 
alle barn bør kunne forstå og snakke norsk når de 
begynner på skolen. En del barn starter på skolen 
uten å kunne godt nok norsk, og det gjør skole-
starten ekstra vanskelig. Det viktigste grunnlaget 
for språk blir lagt i de tidlige barneårene. Regje-
ringen er opptatt av at disse barna skal bli fanget 
opp tidlig, slik at de kan få den støtten de trenger. 
På den måten kan vi legge til rette for at barna kan 
delta i og ha utbytte av ordinær opplæring.

Regjeringen tar sikte på å innføre en plikt for 
kommunen til å vurdere alle barn før skolestart 
med det formål å identifisere barn som har behov 
for nærmere kartlegging av sine norskkunnskaper. 

Denne plikten vil innebære at barns norskkunn-
skaper observeres og vurderes, og den vil omfatte 
alle barn i kommunen. Når vurderingen gir grunn 
til bekymring knyttet til barns norskkunnskaper, 
skal kommunen sørge for at barna blir kartlagt 
med et verktøy som er utviklet til formålet. 

Det er noen barn som ikke går i barnehage, og 
det er noen foreldre som ikke benytter seg av 
tilbudet om de regelmessige konsultasjonene på 
helsestasjonen. Kommunen må finne en måte å 
sikre at alle barns norskkunnskaper kan bli 
vurdert. Det vil være kommunen selv som velger 
hvor vurderingen av barns norskkunnskaper skal 
skje; det kan være i barnehagen, på helsestasjonen
eller et annet egnet sted. 

Viktige momenter når barnets norskkunn-
skaper vurderes: 
– hva slags språkmiljø barnet er i til daglig
– hva slags samspill barnet har med andre barn 

og voksne
– om barnet blir inkludert i leken og i det sosiale 

fellesskapet
– om barnet viser interesse for å være med i lek 

eller andre aktiviteter
– om det går et skille mellom hva barnet faktisk 

forstår, og hva det kan uttrykke
– om barnet viser interesse for språklig formid-

ling
– hvor lenge barnet har vært eksponert for norsk 

språk

Barnets foreldre er en ressurs ved vurdering av 
hvilke barn som vil ha behov for en nærmere kart-
legging av sine norskkunnskaper. Kommunen må 
derfor sikre at det er god og tillitsbasert kommu-
nikasjon mellom barnets foreldre og den instan-
sen som har ansvar for vurderingen, slik at for-
eldrenes kunnskap om eget barns språkkunn-
skaper kan inngå i vurderingen. 

Barn som har gått i barnehager med et godt 
språkmiljø og god språkstimulering fra tidlig 
alder, eller som på annen måte har vært en del av 
et norskspråklig miljø, vil ha gode forutsetninger 
for å kunne forstå og snakke norsk når de begyn-
ner på skolen, og dermed for å følge ordinær opp-
læring. I barnehagen skal personalet legge til 
rette for progresjon, og barna skal utvikle seg og 
oppleve fremgang. Dersom barnet har gått lenge i 
barnehagen, men i liten grad utvikler sine norsk-
kunnskaper, må dette tillegges vekt i vurderingen 
av om språket bør kartlegges nærmere.

Dersom barnet går i barnehagen, vil persona-
let gjennom observasjon over tid kunne vurdere 
de momentene som er nevnt over og dermed 
fange opp barn som vil kunne trenge nærmere 

57 Sandvik og Spurkland 2012, Helland et al. 2019.
58 Haugset, Nilsen og Haugum 2016.
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kartlegging. Foreldre vil kunne bidra med infor-
masjon på disse områdene, og de vil kunne for-
midle eventuelle bekymringer dersom de opp-
lever at barnet deres ikke forstår norsk godt nok 
til at de kan utvikle seg i lek og læring i samvær 
med andre barn og voksne. 

For de barna som ikke går i barnehage eller 
deltar i regelmessige konsultasjoner på helse-
stasjonen, vil kommunikasjon med barnets for-
eldre være av særlig stor betydning. Kommunen 
kan for eksempel vurdere å etablere møteplasser 
for barn og foreldre der barnets norskkunnskaper 
kan bli observert og vurdert i samarbeid og for-
ståelse med barnets foreldre. 

I samiske distrikt har alle barn rett til opp-
læring i og på samisk når de begynner på skolen. 
Utenfor samiske distrikt, der det er minst ti elever 
i en kommune som ønsker opplæring i og på 
samisk, har elevene rett til slik opplæring. Retten 
gjelder så lenge det er minst seks elever igjen i 
gruppen. På samme måte som for vurdering og 
eventuell kartlegging av barns norskkunnskaper, 
vil vi i samarbeid med Sametinget vurdere hvor-
dan samiskkunnskapene til barn som skal ha opp-
læring i og på samisk, skal vurderes for en even-
tuell kartlegging før skolestart.

Utdanningsdirektoratet har fått i oppgave å 
lyse ut oppdrag til universitets- og høyskolesekto-
ren om å utvikle et verktøy som kan brukes til å 
kartlegge barns norskkunnskaper før skolestart. 
Verktøyet skal tilfredsstille krav om faglig kvalitet. 

Det skal brukes for å identifisere og dokumentere 
behov for ekstra støtte og oppfølging. Målet er at 
barn skal kunne snakke og forstå norsk så godt at 
de kan trives og utvikle seg i lek og læring og i 
samvær med andre barn og med voksne. Det vil 
inngå i oppgaven til de aktuelle fagmiljøene å 
anbefale ved hvilken alder det vil være mest hen-
siktsmessig å anvende et kartleggingsverktøy.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet vil i tillegg gi Utdannings-
direktoratet og Helsedirektoratet i oppdrag å 
utvikle et gratis, kvalitetssikret verktøy for språk-
kartlegging med veiledningsmateriell. Hensikten 
med et slikt verktøy er å avdekke eventuelle behov 
for ekstra støtte til barnets generelle språkutvikling 
og språkforståelse. Bruk av kartleggingsverktøyet 
vil ikke være obligatorisk, men anbefalt. 

2.3.4 Et tilgjengelig barnehagetilbud

Tall for 2018 viser at rundt 92 prosent av alle barn 
mellom ett og fem år går i barnehage, mens det 
samme gjelder 83 prosent av minoritetsspråklige 
barn.59 For fire- og fem-åringer er andelen minori-
tetsspråklige barn i barnehage nesten like høy 
som for øvrige barn, mens for ett- og toåringer er 
andelen betydelig lavere, jf. figur 2.5. Totalt er 18 

59 Minoritetsspråklige barn er definert ved at både barnet og 
barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, 
svensk, dansk eller engelsk.

Figur 2.5 Andel minoritetsspråklige og andre barn i barnehage 2016–2018, i prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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prosent av barna i barnehagen minoritetsspråk-
lige, en økning på 4,6 prosent siden 2017.

87 prosent av ett- og toåringer med foreldre 
med høyere utdanning går i barnehage, mot 56 
prosent av barn i denne aldersgruppen med for-
eldre med grunnskoleutdanning. 

Gode barnehager er viktig for sosial utjevning. 
Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for at 
flere barn får mulighet til å gå i barnehage. De 
siste årene har vi gradvis utvidet retten til barne-
hageplass. Tidligere hadde kun barn som fylte ett 
år innen utgangen av august, rett til plass fra 
august det året. I 2016 ble retten utvidet slik at 
barn som fyller ett år i september eller oktober, 
har rett på plass samme måned som de fyller ett 
år, og i 2017 ble retten ytterligere utvidet til barn 
født i november. 

I tillegg har regjeringen innført et nasjonalt 
minstekrav til redusert foreldrebetaling og en ord-
ning med gratis kjernetid for barn fra familier 
med lav inntekt. Det nasjonale minstekravet til 
redusert foreldrebetaling innebærer at ingen 
familier må betale mer enn seks prosent av samlet 
inntekt for en barnehageplass. Ordningen med 
gratis kjernetid innebærer at barn i alderen fra to 
til fem år fra familier med en samlet inntekt under 
en gitt inntektsgrense har rett til 20 timer gratis 
oppholdstid i barnehagen per uke.60 I 2018 fikk til 
sammen 41 900 barn lavere oppholdsbetaling som 
følge av kravet til redusert foreldrebetaling, mens 
26 000 barn fikk gratis kjernetid. 

Regjeringen har tidligere lagt til rette for finan-
siering av heltidsplass i barnehage for alle fire- og 
femåringer i asylmottak og gratis kjernetid i 
barnehage for alle to- og treåringer i asylmottak. 
Regjeringen vil gi rett til barnehageplass for alle 
barn i mottak. I forbindelse med revidert nasjonal-
budsjett for 2019 ble ordningen med gratis kjerne-
tid til barn i asylmottak utvidet, slik at den også 
inkluderer ettåringer. I statsbudsjettet for 2020 
foreslår regjeringen å finansiere heltidsplass i 
barnehage for to- og treåringer i mottak.

Evalueringen av moderasjonsordningene viser 
at både kommunene og foreldrene i målgruppen er 
fornøyde med ordningene.61 Kommunene mener 
at moderasjonsordningene er et godt virkemiddel 
for å øke bruken av barnehage, og fremhever 
betydningen av målrettet støtte til barnefamilier 
med lav inntekt. Kommunene er imidlertid usikre 
på i hvilken grad de når ut med informasjon om 
moderasjonsordningene, og trekker frem søknads-
plikten som et mulig hinder for å benytte seg av 

ordningene. Selv om andelen som benytter seg av 
retten til moderasjon, ser ut til å ha økt over tid, er 
den anslåtte dekningsgraden blant barn fra lavinn-
tektsfamilier lavere enn i den øvrige befolkningen. 

For å bidra til at flere benytter seg av retten til 
moderasjon, ga Kunnskapsdepartementet Utdan-
ningsdirektoratet i oppdrag å utrede hvordan 
regelverket for moderasjonsordningene kan for-
enkles. I dette arbeidet har direktoratet foreslått 
at kommunene får anledning til å innhente nød-
vendige opplysninger fra Folkeregisteret og 
Skatteetaten når det søkes om moderasjon. Dette 
vil gjøre det enklere for foreldre å søke om mode-
rasjon og redusere ressursbruken i kommunenes 
søknadsbehandling. Forslaget er nylig sendt på 
høring, og etter planen vil den forenklede søk-
nadsordningen tre i kraft tidlig i 2020. 

2.4 En skole for alle elever

Skolen skal utvikle elevenes grunnleggende ferdig-
heter og kompetansen som de trenger i møte med 
samfunnet og senere arbeidsliv. Elevene må også 
rustes til å ta vare på seg selv og hverandre, til å 
kunne forstå, håndtere og bygge gode relasjoner 
med mennesker rundt seg og til å bli aktive og del-
takende medlemmer av samfunnet. Skolen skal 
bidra til at elevene utvikler seg som personer, til-
egner seg faglig kunnskap og opplever fellesskap. 

Gode skoler vektlegger et godt læringsmiljø. 
Det er arbeidsro i klasserommet, og elevene har 
gode relasjoner til lærerne. Lærerne tilpasser opp-
læringen til ulike elever og situasjoner og har posi-
tive forventninger til alle elevenes utvikling, både 
faglig og sosialt. Kollegaene mestrer utfordringer 
sammen, evaluerer egen praksis og videreutvikler 
virksomheten på grunnlag av aktuell forskning. 

Skolebidragsindikatorene viser at det er for-
skjeller mellom hvor mye skolene, kommunene 
og fylkeskommunene bidrar til elevenes læring. 
Indikatorene sier ikke noe om hvorfor vi finner 
disse forskjellene. Regjeringen vil derfor nedsette 
et ekspertutvalg som skal bruke datamaterialet og 
komme med forslag til tiltak om hvordan skoler 
med lavt bidrag kan bli bedre. Ekspertgruppen 
skal anbefale tiltak som skal bidra til å redusere 
den betydningen elevens kjønn, bakgrunn og tid-
ligere resultater kan ha for utbyttet av opplæ-
ringen. Tiltakene skal både være rettet mot nasjo-
nalt nivå og skoleeier- og skoleledernivå. Arbeidet 
skal deles i to deler. Første del skal bestå av kunn-
skapsinnhenting. I del to skal ekspertgruppen få 
innspill til tiltak gjennom dialog med skoleeiere, 
skoleledere og lærere. 

60 Fra 1. august 2019 er inntektsgrensen 548 500 kroner.
61 Trætteberg og Lidén 2018, Østbakken 2019.
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2.4.1 En skole for fremtiden

Samfunnet vårt er i stadig endring, blant annet 
som følge av ny teknologi, ny kunnskap og nye 
utfordringer. Det er viktig at det elevene lærer i 
skolen er relevant også i fremtiden, og at barn og 
unge får den kompetansen de trenger i eget liv og 
for å delta i samfunns- og arbeidsliv. Derfor pågår 
det nå et arbeid for å fornye fagene i skolen.62 Fra 
skolestart i 2020 får skolene nye læreplaner. Lære-
planene skal legge bedre til rette for dybdelæring 
og gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere og 
for å være kritiske, skapende og kreative. De skal 
bli mindre omfangsrike enn før, og flere fag skal 
bli mer praktiske og utforskende. Følgende tverr-

faglige temaer skal prioriteres i fag der det er rele-
vant: demokrati og medborgerskap, bærekraftig 
utvikling, og folkehelse og livsmestring.

I forbindelse med fagfornyelsen må det utar-
beides nye læremidler. Stadig flere av disse lære-
midlene vil være digitale. Digitale læremidler kan 
være en god støtte for lærerne når de skal tilpasse 
undervisningen til den enkelte, dersom de brukes 
riktig. Med digitale læremidler kan for eksempel 
elevene få oppgaver tilpasset sitt nivå. Med univer-
sell utforming av digitale læremidler vil fagstoff 
og oppgaver bli bedre tilgjengelige for en større 
del av elevene. Det finnes også et stort utvalg 
spesialiserte ressurser og verktøy som er tilpasset 
spesifikke utfordringer elevene kan ha. Dette kan 
bidra til at flere elever kan få den tilretteleggingen 
de trenger i klasserommet. Når alle elevene har 
god tilgang til IKT i klasserommet, blir det lettere 
å tilrettelegge for inkluderende undervisning for 
de elevene som er avhengige av IKT-hjelpemidler, 
og tilretteleggingen blir mindre synlig. Digitale 
læremidler kan dessuten bidra til økt motivasjon 
og engasjement. 

God bruk av digitale verktøy, hjelpemidler, 
programvare og læremidler stiller krav til lære-
rens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Fram-
tid, fornyelse og digitalisering. Digitaliserings-
strategi for grunnopplæringen 2017–2021 peker på 
at teknologi kan bidra til inkludering, men at det 
også kan også føre til ekskludering hvis man ikke 
tilpasser de digitale læremidlene og bruker dem 
riktig.63 

2.4.2 Skolene må gi alle en god start

Første skoledag er en stor dag for de fleste barn. 
Barna møter opp med forventninger og sommer-
fugler i magen. En ny hverdag venter dem med 
skoletimer, friminutt og nye venner. 

Elevenes første møte med skolen har stor 
betydning for hvordan de klarer seg resten av 
skolegangen og videre i arbeidslivet.64 Regje-
ringen forventer derfor at skolene tar godt imot 
de nye elevene og sørger for at de får en trygg og 
god start på skoletiden. En vellykket overgang 
handler ikke først og fremst om at barnet skal 
være klar for skolen, men at skolen skal være klar 
for barnet. 

De fleste barn mestrer overgangen fra barne-
hage til skole godt. En undersøkelse fra Hedmark 
gir indikasjoner på at mange av de yngste elevene 
trives på skolen, at de har venner, og at de har et 

62 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-
fornyelsen/

Boks 2.6 Opplæring i og på samisk 

Tromsø er den byen i Norge med flest regi-
strerte samer, og Tromsø kommune har tilbud 
om opplæring på samisk i samiskklassen på 
1.–7. trinn ved Prestvannet skole. Opplærin-
gen er delt i tre grupper (1.–2. trinn, 3.–4. trinn 
og 5.–7. trinn). Det har vært en økning i antall 
elever på småtrinnet i samisk klasse på 62 pro-
sent fra skoleåret 2016/17 til 2019/20. Det 
viser at samisk er i sterk vekst i Tromsø. 
Elevene får velge fag og aktivitet på tvers av 
trinn og språk én gang per uke, i en økt som 
kalles «Elevens valg». Her jobber norske og 
samiske barn sammen med duodji, musikk, 
film, ballspill og så videre. 

Alle elevene har også andre felles aktivite-
ter knyttet til det samiske, blant annet en årlig 
samisk uke i forbindelse med 6. februar 
(samefolkets dag). Dette gir gode ringvirknin-
ger knyttet til identitet, status og kunnskap om 
det samiske, både for de med opplæring på 
samisk og for de med opplæring på norsk. I til-
legg har Prestvannet skole om lag åtte ambu-
lerende lærerstillinger som gir et tilbud om 
opplæring i samisk til de elevene som ønsker 
det på sin hjemmeskole. Skolen koordinerer i 
tillegg opplæringen i finsk/kvensk i Tromsø 
kommune. Det gis opplæring i samisk på 
nesten alle skoler i Tromsø. Fra skoleåret 
2015/16 til 2019/20 har antall elever med 
undervisning i eller på samisk økt med 82 pro-
sent. 

63 Kunnskapsdepartementet 2017a.
64 Lillejord, Børte og Nesje 2018, Andreasen og Lausten 2019.
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godt forhold til lærerne sine.65 Det er likevel noen 
som opplever uro og engstelse.66 En under-
søkelse gjengitt i Stoltenberg-utvalgets rapport 
indikerer at en stor andel lærere opplever at over-
gangen fra barnehage til skole har vært vanskelig 
for mange av seksåringene de har undervist. 
Mange av lærerne svarte at dagens undervisning 
på første trinn i liten grad har innslag av pedago-
gikken i barnehagen og lekbasert læring.67 

Når barna begynner på skolen, er det store 
forskjeller i hvor modne de er, og hva de kan. 
Regjeringen er opptatt av at opplæringen av de 
yngste elevene skal være tilpasset deres forutset-
ninger og behov. De yngste elevene trenger å opp-
leve omsorg, nærhet og støtte. Ikke minst er dette 
viktig for elever som trenger særskilt tilrette-
legging. Det bør være rom for barnas lek og egne 
initiativ, slik de har vært vant til i barnehagen. 
Elevene bør få samarbeide, jobbe undersøkende 
og være aktive i egen læringsprosess. Det er vik-
tig at lærerne er lydhøre for elevenes reaksjoner 
og innspill og tilpasser undervisningen til det som 
skjer i møtet med elevene. Klasseledelse og god 
organisering av undervisningen er viktig for at de 

yngste barna skal trives, mestre og lære. Skolene 
må gi lærerne støtte, handlingsrom og fleksibilitet 
slik at de kan klare dette.68 Skolene må også legge 
til rette for gode rammer for mat og måltider for å 
fremme sosialt samvær, trivsel og helse, jf. nasjo-
nal faglig retningslinje for mat og måltider i 
skolen.69 Måltidet er en viktig inkluderingsarena 
og en anledning for sosialt samvær. 

Skolene har plikt til å tilby intensiv opplæring 
for elever på 1.–4. trinn som står i fare for å bli 
hengende etter i lesing, skriving eller regning, se 
nærmere omtale i kapittel 3.

De nye læreplanene blir blant annet basert på 
forskning om hva som er en god skolehverdag for 
de yngste elevene. De vil vektlegge lek og utfor-
skende virksomhet i flere fag, særlig før fjerde 
trinn. De nye læreplanene legger dessuten til rette 
for at skolene kan gi intensiv opplæring som del 
av den ordinære opplæringen. 

Vi vet lite om hvordan de yngste barna følges 
opp i skolen dag. Utdanningsdirektoratet har der-
for fått i oppgave å sette i gang en evaluering av 
intensjonene for skolestart for seksåringene, slik 
det ble uttrykt i Reform 97, sammenlignet med 

65 Nordahl, Egelund et al. 2018.
66 Lillejord, Børte et al. 2015.
67 NOU 2019: 3.

Boks 2.7 Det digitale potensialet 

Bak satsingen «Digg Læring» på Knappskog 
skole i Fjell kommune ligger det en pedagogisk 
tilnærming som vektlegger motivasjon, mest-
ring og læring. Siden høsten 2017 har skolen 
brukt digitalt utstyr i undervisningen, med én-
til-én-dekning med iPad på første til tredje trinn 
og Chromebook på fjerde til syvende trinn. Sko-
len er opptatt av at det er pedagogikken som er 
det viktigste. Det digitale verktøyet skal ikke 
avgrense, men snarere gjøre det mulig å oppnå 
enda mer enn med tradisjonell undervisning. 
Skolen ønsker å bruke de verktøyene og meto-
dene som til enhver tid er mest hensikts-
messige, og å bruke IKT kun der det gir mer 
læring og motivasjon.

Elevene har individuelle leselekser. Ved å 
digitalisere mengdetreningen erfarer skolen at 
det blir mer tid til lek og fysisk aktivitet i klasse-
rommet på første trinn. Lærerne leser inn 
instruksjoner til elevene, slik at det er enklere 

for elevene å komme i gang med individuelt 
arbeid. Elevene leser inn leseleksene digitalt 
hjemme, slik at lærerne har tid til å lytte til alle 
elevene. Elever som har utfordringer med skri-
ving, kan bruke diktering eller levere tekster 
som lydfil. Lærerne opplever at digitaliseringen 
gir mer oversikt: det blir enklere å se progresjon 
og å differensiere oppgaver. Videre gjør det digi-
tale det enkelt å tilpasse undervisningen til den 
enkelte elev, å legge til rette for at elevene møtes 
og å skape mestringsarenaer. Knappskog skole 
er sertifisert som dysleksivennlig skole.

Skolen har hatt gode erfaringer med bruk av 
digitale verktøy i arbeidet med nyankomne 
minoritetsspråklige elever. Flere av elevene 
kommer uten skolegang eller erfaring med 
strukturert opplæring. Sammenlignet med tid-
ligere har skolen erfart raskere progresjon med 
lesing og innlæring av nye ord.

68 Lillejord, Børte og Nesje 2018.
69 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-

maltider-i-skolen
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dagens situasjon for seksåringene i skolen. 
Evalueringen skal også bidra til å styrke kunn-
skapen om barna på første og andre trinn. Den vil 
blant annet gi økt kunnskap om hvordan elevene 
opplever overgangen fra barnehage til skole, om 
hvordan de opplever skolehverdagen, om hvor-
dan skolen tilrettelegger for de yngste elevene, og 
om samarbeid mellom skole og SFO. Oppdraget 
er en oppfølging av Innst. 317 S (2017–2018).70 

Utdanningsdirektoratet har også fått i oppdrag 
å utrede mulighetene for å gjennomføre en årlig 
nasjonal elevundersøkelse for 1.–4. trinn, slik vi i 
dag har for elevene fra 5. trinn og oppover. En slik 
undersøkelse vil kunne gi informasjon om eleve-
nes egen opplevelse av skolehverdagen. Det er 
flere metodiske, juridiske, etiske og økonomiske 
problemsstillinger som må vurderes når man skal 
ta stilling til om en slik undersøkelse skal gjennom-
føres blant de yngste elevene. 

2.4.3 Fleksibel skolestart

Ifølge opplæringsloven skal grunnskoleopp-
læring til vanlig starte det kalenderåret barnet 
fyller seks år. Kommunen kan vedta å utsette 
skolestarten ett år, eller den kan la et barn starte 
på skolen ett år før dersom det fyller fem år innen 
1. april. Begge deler krever sakkyndig vurdering 
og søknad eller samtykke fra foreldrene. 

I Norge er det uvanlig å forskyve skolestart. 
Under to prosent av kullet får utsatt eller frem-
skutt skolestarten. Rundt tre prosent av alle barn 
født i årets siste kvartal får utsatt skolestart, og en 
like stor andel av barna født i årets første kvartal 
får fremskutt skolestart. Det er først og fremst 
gutter som får utsatt skolestart og jenter som får 
den fremskutt.71 

Vi har lite systematisk kunnskap om hvordan 
kommunene praktiserer dagens regelverk for 
fleksibel skolestart, og hvilken betydning utsatt 
eller fremskutt skolestart har for barna, sosialt og 
faglig. Vi vet for eksempel ikke om den lave ande-
len som får forskjøvet skolestart skyldes at få 
søker eller at mange søknader blir avslått. Depar-
tementet vil derfor innhente mer informasjon om 
dagens praksis gjennom Utdanningsdirektoratets 
halvårlige spørring til skoler og skoleeiere og 
gjennom andre informasjonskilder.

Fleksibel skolestart var tema i Stoltenberg-
utvalgets rapport NOU 2019: 3 Nye sjanser – 
bedre læring.72 Utvalget viste blant annet til forsk-

ning som viser at å være eldre ved skolestart 
fører til bedre skoleprestasjoner, og at de eldste 
barna i mindre grad blir ansett som hyperaktive. 
Utvalget var imidlertid splittet i sin anbefaling. 
Flertallet ønsker å videreføre dagens ordning 
fordi de mener fleksibel skolestart ikke har til-
strekkelig støtte i forskning. Disse utvalgs-
medlemmene vektlegger at det kan være proble-
matisk å fordele elever etter skolemodenhet, og 
de er bekymret for at tiltaket vil gi økte forskjeller
i skolen. Et mindretall peker på at foreldre, 
lærere og andre uttrykker bekymring for at 
mange barn ikke er klare for å starte på skolen. 
De mener dagens ordning for skolestart ikke 
fungerer, særlig ikke for gutter og for de som er 
født sent på året. De anbefaler derfor å utrede og 
prøve ut én eller flere former for fleksibel skole-
start. I høringsrunden støttet de fleste hørings-
instansene flertallets vurdering om å videreføre 
dagens ordning. 

Regjeringen er opptatt av at alle barn skal få en 
god overgang fra barnehage til skole, uavhengig 
av når på året de er født. Vi vil derfor gi kommu-
nene mulighet til å prøve ut modeller for fleksibel 
skolestart. Aktuelle temaer for utprøvingene kan 
være unntak fra bestemmelsen om krav til 
sakkyndig vurdering, forsterket samarbeid mel-
lom barnehage, skole og foreldre, fleksibel bruk 
av personale mellom barnehage og skole, rutiner 
og praksis for samarbeid mellom barnehager og 
skole og ulike modeller for tidspunkt og praksis 
rundt barnets skolestart. Formålet er å få kunn-
skap om hvordan fleksibel skolestart kan bidra til 
å ivareta barn i overgangen mellom barnehage og 
skole på en bedre måte.

2.4.4 Skolene må følge opp elever med høyt 
fravær 

For at elever skal kunne trives og få utbytte av 
opplæringen, er det viktig at de er til stede så mye 
som mulig. Regjeringen synes det er bekymrings-
fullt at 14 prosent av elevene på 10. trinn har vært 
borte fra skolen mer enn 15 dager. 

Det kan være mange årsaker til at elever i 
grunnskolen er borte fra skolen. Fravær deles 
gjerne i fem kategorier: sykdom, diffuse helse-
plager, permisjon, skolevegring og skulk. Mob-
bing, manglende tilrettelegging, dårlige skole-
resultater, lav motivasjon og utrygghet kan være 
blant de bakenforliggende årsakene til høyt fra-
vær. Noen elever møter ikke til første skoledag 
eller blir borte senere i opplæringsløpet. Det kan 
for eksempel gjelde barn som blir tatt med på 
lengre opphold i utlandet uten at det er søkt per-

70 Innst. 317 S (2017–2018).
71 Cools, Schøne og Strøm 2017.
72 NOU 2019: 3.
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misjon fra eller gitt beskjed til skolen.73 Noen 
ganger er barna tatt med mot sin vilje.74 

Alle elever har rett til et trygt og godt skole-
miljø, jf. 2.2.4, og det er vesentlig for å forebygge 
fravær. Mestringsopplevelser, motivasjon, tilhørig-
hetsfølelse og vennskap kan føre til at elevene er 
mer på skolen.75

Fravær kan ha alvorlige konsekvenser for 
elevene det gjelder. Elevene går glipp av mye av 
opplæringen, noe som kan gjøre det vanskelig å 
følge videre undervisning. De kan også risikere å 
falle ut av det sosiale fellesskapet. Høyt fravær kan 
føre til at læreren mangler vurderingsgrunnlag og 
ikke kan sette standpunktkarakterer på ungdoms-
trinnet. SSB finner en klar sammenheng mellom 
grunnskolefravær og fravær i videregående 
skole.76

Kommunen har ansvar for at alle barn som bor 
i kommunen, får oppfylt retten til grunnskoleopp-
læring. Det innebærer at hvis elevene har mye fra-
vær, må skolen følge dem opp i samarbeid med 
foreldrene. Skolenes oppfølging vil variere fra sak 
til sak ut fra årsaken til elevens fravær. Regje-
ringen forventer at skolene fanger opp og følger 
opp elever som har høyt fravær i grunnskolen, og 
at de har gode registreringssystemer for fravær. 
Elever kan ha utfordringer som gjør at de trenger 
hjelp både fra skolen og fra instanser utenfor 
skolen. Derfor er tverrfaglig samarbeid viktig for 
å forbygge fravær, jf. kapittel 6.

Opplæringsloven forplikter grunnskolene og 
de foresatte på flere områder når det gjelder eleve-
nes skolefravær og oppfølgingen av elevene, men 
vi vet lite om hvordan skolene følger opp elevenes 
fravær. Fraværstallene tyder imidlertid på at det 
varierer fra skole til skole. Regjeringen vil derfor 
foreslå å innføre en tydeligere oppfølgingsplikt for 
skolene. Kunnskapsdepartementet har bedt 
Utdanningsdirektoratet om å utrede mulige årsa-
ker til elevenes fravær i grunnskolen og å inn-
lemme spørsmål om skolenes oppfølging av fra-
vær i spørringen til Skole-Norge. På bakgrunn av 
denne kunnskapen vil regjeringen vurdere hvor-
dan oppfølgingsplikten kan innrettes. Departe-
mentet har også bedt Utdanningsdirektoratet om 
å lage en veileder for oppfølging av fravær i grunn-

skolen. Veilederen skal hjelpe skolene med å 
avdekke årsaker til fraværet og hvordan de både 
faglig og sosialt kan følge opp elever med høyt fra-
vær.

2.4.5 Lekser og leksehjelp 

Lærere kan gi lekser for at elevene skal få enda 
bedre utbytte av undervisningen. Gode lekser kan 
bidra til å videreutvikle elevenes arbeidsvaner, dis-
iplin og evne til selvstendig problemløsing.77 Lek-
ser kan også bidra til at foreldre kan følge med på 
hva elevene jobber med på skolen.78 De elevene 
som får tilbakemelding på leksene fra læreren, 
oppnår et bedre læringsresultat enn de som ikke 
får tilbakemelding.79 Forskning viser at effekten 

73 Det følger av opplæringsloven at plikten til grunnskoleopp-
læring bortfaller dersom et opphold utenfor Norge varer i 
mer enn tre måneder. Dette gjelder uansett årsak til fra-
været. Plikten oppstår igjen dersom barnet kommer tilbake 
til Norge etter ordinære regler. 

74 Kunnskapsdepartementet 2018 og Justis- og beredskaps-
departementet 2017.

75 Kaspersen et al. 2012.
76 Bratholmen 2018.

77 Cooper, Robinson og Patall 2006.
78 Patall, Cooper og Robinson 2008.
79 Cooper, Robinson og Patall 2006, Grønmo, Onstad og 

Pedersen 2010, Lie, Angell og Rohatgi 2010.

Boks 2.8 «Hver dag teller»

Vollebekk skole ble åpnet i 2017 og skal bli en 
skole med elever fra første til tiende trinn. 
Skolen har tatt sammenhengen mellom skole-
fravær og frafall i videregående opplæring på 
alvor. Ved at skolen legger til rette for høy til-
stedeværelse gjennom hele grunnskolen, blir 
elevene bedre rustet til å gjennomføre videre-
gående. 

Skolen kaller seg en nærværsskole og har 
innført en tiltakstrapp som iverksettes med en 
gang en elev har over ti prosent fravær. Første 
steg i tiltakstrappen er samtale mellom 
kontaktlærer og foresatte, noe som ofte viser 
seg å være tilstrekkelig. Vedvarende fravær 
medfører nye steg. Tiltakstrappen er en del av 
skolens veileder for nærvær, «Hver dag 
teller». 

Allerede ved overgangen fra barnehage til 
skole blir foresatte informert om hva nær-
værsskolen innebærer. Skolen fremhever at 
oppfølgingen ved bekymringsfullt fravær er 
forårsaket av omsorg for den enkelte elev. 
Vollebekk skole er opptatt av å formidle at det 
er et felles ansvar for de foresatte og skolen å 
få barna på skolen. Når alle elever er til stede, 
blir det bedre læring. Hver eneste elev betyr 
noe for klassemiljøet. 
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av lekser er forskjellig for ulike elever. For enkelte 
elever kan lekser ha positiv effekt på læringsresul-
tatene, men for andre elever kan lekser virke mot 
sin hensikt. Særlig elever som strever med 
fagene, vil kunne bli demotiverte og oppleve lek-
sene som en ny tapsarena. For at elevene skal 
lære av leksearbeidet, må leksene oppleves som 
noe positivt og meningsfylt, og som noe eleven er 
motivert for å gjøre.80 

Det er viktig at skolene sørger for at lekser blir 
håndterlig for den enkelte. Skolen bør ikke gi 
elevene så mye arbeid og lekser at de blir trøtte 
og slitne, mister lærelysten og blir utmattet.81

Informasjon fra foreldre om hvordan eleven opp-
lever mengden lekser, om de er for lette eller 
vanskelige nok, eller om de tar for mye tid, er nyt-
tig for skolen for å kunne tilpasse leksene til den 
enkelte elev. For elever som har vedtak om 
spesialundervisning, bør innholdet i og omfanget 
av leksene også være en del av den individuelle 
opplæringsplanen.

Utdanningsdirektoratets spørring til skoler og 
skoleeiere våren 2019 viser at åtte prosent av 
grunnskolene oppgir å være leksefrie på minst ett 
trinn. Kun to prosent oppgir å være helt leksefrie. 
Omtrent halvparten av skolene har satt bestem-
melser om omfanget av leksene.82 

Regjeringen vil beholde skolenes frihet til å 
benytte lekser som pedagogisk virkemiddel. For 
at elevene skal få godt utbytte av leksearbeidet, 
må skolen jevnlig diskutere skolens leksepraksis 
og erfaringer i kollegiet, slik at alle lærerne gir 
lekser i tråd med hva forskningen sier om gode 
lekser.83 Regjeringen vil derfor utvikle nettbasert 
veiledningsmateriell for å spre kunnskap om hvor-
dan lekser kan gis på en god måte. 

Leksehjelp

Leksehjelp har eksistert lenge, men i 2010 kom 
det krav om at alle kommuner måtte tilby åtte 
timer gratis leksehjelp til elever på første til fjerde 
trinn. I 2014 ble kravet endret slik at kommunene 
selv kan bestemme hvordan de åtte timene skal 
fordeles på grunnskolens årstrinn. Formålet med 
leksehjelpen er å gi eleven støtte til læringsarbei-
det, opplevelse av mestring, og gode rammer for 
selvstendig arbeid. De fleste skoler gir mest lekse-
hjelp på mellomtrinnet.84 

Evalueringer av leksehjelpsordningen peker 
på at kompetansen til leksehjelperne og hvordan 
leksehjelpen tilpasses, er viktig for et godt til-
bud.85

Ettersom leksehjelpen ikke er en del av den 
formelle opplæringen, gjelder ikke reglene om 
kompetansekrav for undervisningspersonalet for 
leksehjelp. Dette gir rom for at kommunen kan 
bruke assistenter uten formell pedagogisk 
kompetanse. 

Kommunene er frie til å prioritere midler for å 
sikre at leksehjelperne har pedagogisk kompe-
tanse. Når få elever deltar på leksehjelpen, eller 
leksehjelpen organiseres med flere elever per 
leksehjelper enn det som opprinnelig var kompen-
sert for, gir dette skolene økonomisk handlings-
rom til å benytte pedagoger som leksehjelpere. 
Utdanningsdirektoratets spørring viser at mange 
kommuner benytter dette handlingsrommet. Ved 
om lag halvparten av skolene har alle eller de 
fleste leksehjelperne pedagogisk utdanning.86

Flere kommuner har ønsket å redusere antall 
timer leksehjelp mot å benytte pedagog som 
leksehjelper. 

Regjeringen vil endre regelverket og gjøre 
leksehjelpsordningen mer fleksibel ved å gi kom-
munene anledning til å redusere antall timer 
leksehjelp per uke forutsatt at kommunen benyt-
ter pedagoger til tilbudet. Regjeringen vil vurdere 
ulike alternativer for hvor stor en slik reduksjon 
kan være. Kommuner som ikke benytter pedagog, 
må opprettholde dagens krav til antall timer lekse-
hjelp.

De kommunene eller skolene som mener de 
er leksefrie, har samme plikt til å tilby leksehjelp 
som andre kommuner og skoler. Dersom elevene 
ikke har tradisjonelle lekser, skal de likevel ha til-
bud om leksehjelp med skolerettet arbeid som 
ligner på det elevene kunne fått som lekser (for 
eksempel gruppearbeid, repetisjonsøvelser eller 
lesefordypning). Regjeringen vil derfor vurdere 
om skolene kan benytte leksehjelpstimene som 
del av den obligatoriske opplæringen. 

2.4.6 Språkkartlegging og 
andrespråksutvikling i skolen

Elever i grunnskolen og i videregående opplæring 
med annet morsmål enn norsk og samisk har rett 
på særskilt norskopplæring og, ved behov, 
tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopp-80 Utdanningsdirektoratet 2016b.

81 Lillejord et al. 2017.
82 Rogde, Daus et al. 2019.
83 Utdanningsdirektoratet 2016b. 
84 Rogde, Daus et al. 2019.

85 Haugsbakken et al. 2009, Seeberg, Seland og Hassan 2012, 
Backe-Hansen, Bakken og Huang 2013. 

86 Rogde, Daus et al. 2019.
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læring. Om lag 42 600 elever har i dag vedtak om 
særskilt norskopplæring i grunnskolen.

Kartlegging av ferdigheter i norsk er nødven-
dig for å kunne gi eleven tilpasset opplæring og 
for å sikre elevenes rettigheter til særskilt språk-
opplæring. Dagens materiell for å kartlegge 
norskferdigheter, brosjyren Kartleggingsmate-
riell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk, er 
frivillig å benytte. Materiellet er omfattende og 
utviklet med utgangspunkt i læreplanen i grunn-
leggende norsk. 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av 
Kunnskapsdepartementet å utvikle et nytt verktøy 
for kartlegging av norskferdigheter hos minori-
tetsspråklige elever som skal gjøre det lettere å 
bedømme om en elev kan tilstrekkelig norsk til å 
følge ordinær undervisning. Det nye kart-
leggingsverktøyet vil være læreplanuavhengig, 
det vil kunne anvendes i grunnskolen og i videre-

gående opplæring, og det skal være ferdig samti-
dig med de nye læreplanene. Utdanningsdirekto-
ratet vil teste ut det nye kartleggingsverktøyet 
våren 2020. 

Alle lærere, ikke bare norsklærere, skal hjelpe 
elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i 
norsk til å utvikle disse ferdighetene. Mange 
lærere mangler erfaring og kompetanse til å gjøre 
dette. Regjeringen vil be Utdanningsdirektoratet 
vurdere hvilke tiltak det kan være behov for, for å 
støtte lærere slik at de kan bidra til andrespråks-
utvikling hos minoritetsspråklige elever i alle fag.

2.4.7 Overgang til videregående skole

I dag begynner de aller fleste elever på videre-
gående skole etter ungdomstrinnet. De fleste ser 
frem til å begynne i videregående opplæring. Like-
vel kan mange oppleve overgangen som krevende. 

Boks 2.9 Leksehjelp satt i system

Tønsberg kommune har utarbeidet retnings-
linjer for leksehjelp. Retningslinjene skal bidra 
til at elever i tønsbergskolen får et godt og like-
verdig tilbud om leksehjelp, uavhengig av hvil-
ken skole de tilhører.

Leksehjelpen er likt organisert i hele 
Tønsberg ved at det avsettes fire timer per uke 
på barneskoletrinnet og fire timer per uke på 
ungdomstrinnet. Timene benyttes fortrinnsvis 
på 6.–9. trinn, men dersom praktiske hensyn til-
sier det, kan også femte trinn innlemmes i ord-
ningen. Den enkelte skole står ellers fritt til å 
disponere timene ut fra lokale vurderinger.

Elevene kan velge å benytte hele eller deler 
av tilbudet etter fast avtale. Skolene timeplan-
legger leksehjelpsordningen i direkte tilknyt-
ning til undervisningstiden og sørger for hen-
siktsmessig bemanning. Leksehjelpsgruppene 
skal ikke være større enn det som er trygt og 
pedagogisk forsvarlig. Skolens ordensregle-
ment og kommunens rutiner for oppfølging av 
opplæringsloven § 9 A-3 gjelder også for lekse-
hjelpsordningen.

Alle foreldre skal få nødvendig informasjon 
om leksehjelp. Leksehjelpsordningen skal være 
gratis. Skolen skal ha et forsvarlig system for å 
holde oversikt over elevenes deltakelse i lekse-
hjelpstilbudet og innlemme dette i den jevnlige 
dialogen med hjemmet.

Fra skoleåret 2018/19 ønsker rådmannen at 
skolene i Tønsberg innfører Veileder for elevenes 
arbeid utenfor skoletiden. Den består av følgende 
seks punkter:
1. Elevene på 1.–4. trinn skal i gjennomsnitt ha 

maksimalt en halv time arbeid per dag uten-
for skoletiden. 

2. Elevene på 5.–10. trinn skal i gjennomsnitt ha 
maksimalt en time arbeid per dag utenfor 
skoletiden.

3. Arbeidet utenfor skoletiden skal fra skolens 
side være koordinert slik at elevene opplever 
at arbeidet er meningsfullt, at det gir motiva-
sjon, og at det øker læringsutbyttet.

4. Skolen skal ikke pålegge elever arbeid uten-
for skoletiden i helger, på fridager eller i 
ferier.

5. På ungdomstrinnet skal det lages kvartals-
vise planer for prøver, innleveringer og 
andre større arbeid som skolen forventer at 
eleven må arbeide med utenfor skoletiden. 
Planen skal være forutsigbar og kommuni-
sert til elever og foresatte i starten av hver 
periode.

6. På ungdomstrinnet skal ikke elevene ha mer 
enn maksimalt to prøver, innleveringer eller 
andre større arbeid per uke gjennom skole-
året.
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Regjeringen vil bidra til at alle elever skal få en god 
overgang fra ungdomsskolen til videregående opp-
læring, og at elever med svake resultater fra ung-
domsskolen skal få en bedre tilpasset overgang.

En god rådgivnings- og veiledningstjeneste er 
viktig i overgangen fra ungdomsskole til videre-
gående. Mange rådgivere opplever at stadig flere 
elever har behov for særskilt tilrettelegging, og de 
savner både kompetanse og ressurser til å kunne 
hjelpe elevene.87 Forskning viser at selv om de 
fleste elever stort sett har det bra, er det stadig 
flere i ungdomsskolealder som rapporterer om 
ulike psykiske helseplager.88 Elever med behov 
for særskilt tilrettelegging får generelt lite råd og 
bistand ved overgangen til videregående skole. 
Det samme gjelder ved overgangen fra videregå-
ende skole til videre utdanning eller arbeid.89 

For elever som kommer til Norge sent i skolelø-
pet,90 kan overgangen til norsk ungdomsskole og 
videregående skole by på utfordringer, ikke bare på 
grunn av språklige barrierer, men også på grunn av 
sosiale og helsemessige utfordringer. Rådgivere 
med ulik yrkeserfaring og kompetanse kan være 
nødvendig for å hjelpe unge i slike situasjoner. 

Regjeringen har som mål å videreutvikle råd-
givnings- og karriereveiledningstjenestene, her-
under å bidra til et godt samarbeid mellom fylkes-
kommunene på den ene siden og karriere-
sentrene og rådgivningen i grunnskolen på den 
andre siden. Regjeringen vil videreføre en egen 
rådgiverutdannelse og har høsten 2019 sendt på 
høring et forslag om å lovfeste et tilbud om 
karriereveiledning i fylkeskommunen.

Mange kommuner og fylkeskommuner har et 
systematisk samarbeid ved overgangen mellom 
ungdomstrinn og videregående opplæring, men 
de har ikke plikt til å samarbeide slik barnehager 
og skoler har. Regjeringen vil innføre tiltak for å 
bedre samarbeidet mellom ungdomsskole og 
videregående skole. 

Stoltenberg-utvalget har løftet frem behovet 
for et frivillig forberedende år mellom ungdoms-
trinn og videregående opplæring. Både Danmark 
og Finland har slike tilbud. Også Lied-utvalget 
viser i sin første rapport til slike tilbud og har vars-
let at de vil se nærmere på hvordan det norske 
opplæringssystemet kan hjelpe elever som sliter 
med ett eller flere fag. En undersøkelse av ordnin-
gen med tiende skoleår i Danmark slo ikke fast 

noe sikkert om effekten av tilbudet, men presen-
terte flere forutsetninger for at mer grunnskole-
opplæring skal kunne gi positiv effekt for elevene. 
Blant annet ble det pekt på at det er viktig at elev-
ene opplever et reelt miljøskifte, at tilbudet vekt-
legger fag som er obligatoriske i videregående, og 
at elevene har en trygg sosial kontekst. Under-
søkelsen viser også til at det å ta opp igjen et års-
trinn kan oppleves som stigmatiserende.91

Kommunene og fylkeskommunene står alle-
rede fritt til å tilby et ekstra forberedende år i 
grunnskolen eller videregående. Flere kommuner 
har opprettet slike tilbud, blant annet Drammen og 
Oslo. Tilbudet i Drammen er plassert som et sepa-
rat tilbud med ekstra grunnskoleopplæring og for-
beredelse til videregående opplæring. Oslo kom-
mune har plassert tilbudet på en videregående 
skole der elevene kan kombinere undervisnings-
fag fra grunnskole med fag fra Vg1 yrkesfag. Også 
andre fylkeskommuner har opprettet lignende til-
bud, for eksempel Telemark. Kunnskapsdeparte-
mentet bidrar til å finansiere en langsiktig følge-
evaluering av tilbudet i Drammen kommune 
(Ung11) for at vi skal få mer kunnskap om tilbudet.

Regjeringen utreder tiltak for å gi fylkes-
kommunene et utvidet og helhetlig ansvar for alle 
16–24-åringene for å bidra til at flere gjennomfører 
videregående. Formålet med et mer helhetlig 
fylkeskommunalt ansvar er å gi elever med svak 
kompetanse fra grunnskolen bedre forutsetninger 
for å fullføre og bestå. Et sentralt poeng er at 
elevene skal inn i et løp sammen med sine jevn-
aldrende og ikke «henge igjen» i grunnskolen. 
Kommunenes ansvar for grunnskoleopplæringen 
vil ligge fast. 

Mange ungdommer med kort botid i Norge 
faller mellom to stoler: De har formell rett til 
videregående opplæring, men har ikke reell 
mulighet til å fullføre fordi de mangler grunn-
skolekompetanse og norskferdigheter. Regjerin-
gen har styrket tilbudet om forsterket grunnopp-
læring for unge med kort botid i Norge, slik at de 
skal få bedre grunnlag for å gjennomføre videre-
gående opplæring, gjennom Jobbsjansen del B. 
Jobbsjansen gir tilskudd til såkalte kombinasjons-
klasser. Dette er klasser i videregående opplæring 
for nyankomne der de også får opplæring på 
grunnskolenivå. Tilskuddet ble doblet i 2019. 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom 
skoler og skoleeiere som har kombinasjons-
klasser. Regjeringen vil bidra til at dette tilbudet 

87 Mordal, Buland og Mathiesen 2015.
88 Eriksen et al. 2017.
89 Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017.
90 Flyktninger og innvandrere, herunder barn av arbeidsinn-

vandrere. 91 Nordahl, Sunnevåg og Løken 2011.



40 Meld. St. 6 2019–2020
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

kan bygges ut slik at det blir tilgjengelig over hele 
landet. Tilskuddet vil fra 2020 bli tildelt fra fylkes-
kommunene som en del av det mer helhetlige 
kompetansepolitiske ansvaret de skal ha. 

Regjeringen vil følge opp forslagene og utred-
ningene som gjelder videregående opplæring i en 
melding til Stortinget om videregående opp-
læring. Målet er at flere skal bli bedre forberedt til 
å kunne fullføre og bestå videregående skole.

2.5 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– lovfeste at barnehagen skal arbeide forebyg-
gende med det psykososiale barnehagemiljøet, 

og innføre en aktivitetsplikt for de som arbei-
der i barnehagen som skal sikre at alle barna 
har det trygt og godt 

– utrede mulige tiltak for bedre informasjons-
overføring mellom utdanningsnivåer og tjenes-
ter for å gi barn og elever best mulige over-
ganger

– innføre en plikt for kommunen til å vurdere alle 
barns norskkunnskaper før skolestart for å 
identifisere barn som har behov for nærmere 
kartlegging av sine norskkunnskaper

– gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle 
et gratis, kvalitetssikret verktøy for språkkart-
legging med veiledningsmateriell 

– nedsette et ekspertutvalg som, basert på skole-
bidragsindikatorene, skal komme med anbefa-
linger om hvordan skoler som bidrar mindre til 
elevenes læring enn det vi kan forvente, kan bli 
bedre 

– ta sikte på å utarbeide og gjennomføre en årlig 
undersøkelse om trivsel og læringsmiljø for 1.–
4. trinn

– gi kommunene mulighet til å prøve ut nye 
modeller for fleksibel skolestart

– innføre en oppfølgingsplikt for skolene til å 
følge opp elever med høyt fravær i grunn-
skolen

– utvikle nettbasert veiledningsmateriell for å 
spre kunnskap om hvordan lekser kan gis på 
en god måte

– endre regelverket for leksehjelp for å gi mer 
fleksibilitet til kommunene

– innføre tiltak for å bedre samarbeidet mellom 
ungdomsskole og videregående skole 

– legge frem en melding til Stortinget om videre-
gående opplæring våren 2021

Regjeringen forventer

– at kommuner og fylkeskommuner arbeider 
med kultur for inkludering med mål om at alle 
barn og elever skal få gode, tilpassede tilbud i 
barnehager og skoler

– at barnehagene arbeider kunnskapsbasert og 
systematisk med å tilrettelegge tilbudet også 
for de yngste barna

– at skolene arbeider kunnskapsbasert og syste-
matisk for å tilpasse opplæringen også til de 
yngste elevenes forutsetninger og behov

– at alle barnehager og skoler legger til rette for 
et godt foreldresamarbeid

– at skolene møter alle elever med positive for-
ventninger om at de kan lære

– at skoler og skoleeiere følger opp elever som 
har høyt fravær

Boks 2.10 Elevrådgiver ved 
Nøkkeland skole i Moss

«Elevrådgiveren» er et fireårig samarbeids-
prosjekt mellom Moss kommune og Østfold 
fylkeskommune. Elevrådgiveren følger opp 
elever fra åttende til tiende trinn etter behov. 
Elevene kan få råd og veiledning gjennom tre 
år, slik at de har et best mulig grunnlag for å 
mestre overgangen til videregående. Elevene 
følges opp av samme rådgiver fra ungdoms-
skolen og inn i videregående opplæring. I 
overgangsperioden blir elevene som ønsker 
og har behov for det, presentert for ressurs-
personer i videregående skole, slik at kontak-
ten er etablert før skolestart. Elevrådgiveren 
skal i tillegg ha kunnskap om fravær i videre-
gående skole og bidra til at elevene får rett 
hjelp til rett tid. Dermed blir veien til hjelp 
kort, og elevene kan få hjelp før utfordringene 
har vokst seg for store.

Organiseringen av stillingen gir stor frihet 
til å jobbe individuelt med hver enkelt elev, 
med foresatte og med skolen i samarbeid med 
andre instanser der det er nødvendig. En del 
av elevene har tverrfaglige team som arbeider 
for dem, med et avklart felles mål. I samarbei-
det mellom eleven og ressurspersoner er det 
helt nødvendig at det etableres en «slitesterk» 
relasjon som gir rom for utvikling. 

Individuell veiledning kan forhindre at 
elever dropper ut av videregående og i ytterste 
konsekvens blir marginalisert i arbeidslivet. 
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– at de enkelte barnehagelærerutdannings-
institusjonene gir studentene nødvendig kompe-
tanse om vurdering av enkeltbarns trivsel og 
allsidige utvikling, blant annet ved hjelp av 
observasjon og kartlegging 
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3  Mer inkluderende praksis 

Barn og unge har ulike forutsetninger og lærer på 
ulike måter. Noen trenger mer tilrettelegging enn 
andre. Behov for tilrettelegging kan oppstå tidlig i 
et barns liv, eller det kan komme senere. 
Behovene kan være av kort eller lang varighet. 
Noen barn vil trenge varig og omfattende tilrette-
legging. Regjeringen er opptatt av at barn og 
elever med behov for særskilt tilrettelegging skal 
få den hjelpen de trenger raskt når behovene opp-
står, og at de skal få hjelp av fagpersoner med rele-
vant kompetanse. Regjeringen vil derfor gjennom-
føre en rekke tiltak for å få kompetansen nærmere 
barna og elevene. Regjeringen vil også styrke 
kunnskapsgrunnlaget om inkludering og hvordan 
vi kan få til bedre tilpassede tilbud for barn og 
elever med behov for særskilt tilrettelegging. 

Barnehagene og skolene må, sammen med 
støttesystemene, kunne håndtere mangfoldet i 
barnegruppene og gi et godt tilpasset og inklude-
rende tilbud til alle barn og elever. 

3.1 Mange barn og unge får ikke det 
pedagogiske tilbudet de trenger 

Mange barn og unge med behov for særskilt tilret-
telegging får ikke det pedagogiske tilbudet de tren-
ger i barnehage og skole. For mange får hjelpen for 
sent eller ikke i det hele tatt. Barneombudet skriver 
i rapporten Uten mål og mening? om elever som til-
bringer skolehverdagen med å steke vafler, og som 
kommer hjem etter endt skoleår med tom perm. 
Elever forteller at de opplever en mangelfull forstå-
else for de behovene de har, og at undervisningen 
enten er for vanskelig eller for lett. For mange av 
barna og elevene som trenger særskilt tilrette-
legging, blir fulgt opp av assistenter uten relevant 
fagkompetanse. Mange av elevene blir også møtt 
med for lave forventninger til hva de kan lære. 
Flere elever som blir tatt ut av klassen fordi de ikke 
kan følge den ordinære opplæringen, mener at de 
blir hengende enda lenger etter, og at de blir eks-
kludert fra klassefellesskapet.1 

I det felles nasjonale tilsynet for 2014–17 fant 
man blant annet at om lag 40 prosent av skolene 
som ble kontrollert, ikke hadde en tilfreds-
stillende fremgangsmåte for å sikre at lærerne 
vurderer om elevene får tilfredsstillende utbytte 
av opplæringen gjennom tilpasset opplæring.2

Samarbeidet mellom de ulike hjelpetjenestene 
fungerer heller ikke alltid som det bør. Flere 
elever og foreldre har beskrevet at de opplever 
seg som kasteballer i et system der de stadig 
møter nye dører, og der tilbudene ikke ses i sam-
menheng.3 Se nærmere omtale av det tverrfaglige 
samarbeidet i kapittel 6. 

Som det fremkommer av figur 3.1, øker ande-
len som får et spesialpedagogisk tilbud utover i 
barnehage- og grunnskoleløpet. Det kan være 
ulike grunner til dette, men tallene kan indikere at 
hjelpen ofte kommer for sent. Samtidig viser figu-
ren at det er en nedgang i andelen elever som får 
spesialundervisning i første klasse, sammenlignet 
med andelen femåringer som får spesialpedago-
gisk hjelp i barnehagen. Det er også en markant 
lavere andel elever som får spesialundervisning i 
Vg1 sammenlignet med de siste årene på barne-
skolen og på ungdomsskolen. Dette tyder på at 
det er dårlig sammenheng i det spesialpedago-
giske tilbudet i overgangene i utdanningsløpet. Se 
kapittel 2 for omtale av overganger i utdannings-
løpet. 

3.2 Et bedre tilbud til barn med behov 
for særskilt tilrettelegging

3.2.1 Nordahl-rapporten – Inkluderende 
fellesskap for barn og unge

I rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge
fra ekspertgruppen for barn og unge med behov 
for særskilt tilrettelegging (Nordahl-gruppen) slås 
det fast at dagens system for spesialpedagogisk til-
bud i barnehage og skole er ekskluderende og lite 
funksjonelt. Nordahl-gruppen mener at systemet 
med individuelle rettigheter til spesialpedagogisk 

1 Nordahl et al. 2018, Barneombudet 2017, Utdannings-
direktoratet 2016a.

2 Utdanningsdirektoratet 2019e.
3 PROBA Samfunnsanalyse 2017.



2019–2020 Meld. St. 6 43
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

hjelp og spesialundervisning, sakkyndige vurde-
ringer og enkeltvedtak i praksis fører til at mange 
barn ikke får godt nok innpass i fellesskapet, og til 
at de får hjelp for sent og dårligere læringsutbytte. 

Det er få insentiver til å legge til rette for at barn 
med behov for særskilt tilrettelegging får et inklu-
derende og tilpasset tilbud i den ordinære barne-
gruppen. 

Figur 3.1 Andel med spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning fra barnehage til Vg1. 2018/19

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Basil og GSI) og VIGO 
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Boks 3.1 Fakta om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

– I 2018 fikk 8 800 barn spesialpedagogisk 
hjelp i barnehagen, noe som tilsvarer 3 pro-
sent av barna. Antall barnehagebarn som får 
spesialpedagogisk hjelp, har økt jevnt de 
siste fem årene.

– Nærmere 50 000 elever i grunnskolen har 
enkeltvedtak om spesialundervisning skole-
året 2018/19, noe som utgjør 7,8 prosent av 
elevene. Av disse fikk 48 000 vedtak om 
spesialundervisning med lærer. 23 200 elever 
fikk timer med assistent. En elev kan få ved-
tak om timer med lærer, assistent eller begge 
deler.

– Det er langt flere gutter enn jenter som får 
spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp, 
henholdsvis 68 prosent i skolen og 71 prosent 
i barnehagen. 

– Møre og Romsdal, Rogaland og Troms har 
høyest andel 1–5 åringer i barnehage med 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp, mens 
Hedmark, Oppland og Akershus ligger 
lavest. 

– Finnmark, Troms og Nordland har høyest 
andel elever med spesialundervisning, mens 
Akershus, Vest-Agder og Oppland ligger 
lavest.

– 92 prosent av elevene som får spesialunder-
visning har tilknytning til en ordinær klasse. 
De øvrige 8 prosentene er tilknyttet en fast 
avdeling for spesialundervisning. Ofte er 
dette elever med omfattende behov for 
spesialundervisning.

– Totalt får 4 933 elever spesialundervisning i 
videregående opplæring, noe som tilsvarer 
2,6 prosent av elevene.

– Spesialundervisning er mer utbredt i yrkes-
faglige utdanningsprogrammer enn i studie-
forberedende.

– Gjennomsnittlig antall lærertimer til spesial-
undervisning per elev har økt svakt siden 
skoleåret 2009/10, mens gjennomsnittlig 
antall assistenttimer har økt betydelig. 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Basil og GSI) og VIGO 
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Nordahl-gruppen er opptatt av at elevenes og 
foreldrenes stemme i for liten grad blir hørt. 
Rapporten viser blant annet til elever som for-
teller til Barneombudet at de ikke medvirker til 
egen læring.4 Elevene opplever sjelden å 
medvirke i valget om å ha spesialundervisning 
eller når og hvordan undervisningen skal 
gjennomføres. Nordahl-gruppen understreker at 
også barn i barnehagen bør få medvirke i sin 
egen hverdag, noe de for ofte ikke får mulig-
heten til.5

Nordahl-gruppen foreslår derfor at det eta-
bleres et nytt helhetlig system for inkluderende 
og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og 
skole. Se boks 3.2. En viktig forutsetning for det 
nye systemet er at lærere får god støtte og vei-
ledning. Gruppen foreslår derfor at det etableres 
støttestrukturer i den enkelte barnehage og 

skole, en pedagogisk veiledningstjeneste i alle 
kommuner og fylkeskommuner og et nasjonalt/
regionalt spesialpedagogisk system. 

Med det nye systemet og tilstrekkelig med 
kompetanse hos lærerne mener Nordahl-
gruppen at det ikke er nødvendig å videreføre 
retten til spesialpedagogisk hjelp og spesial-
undervisning. Ved å fjerne disse individuelle 
rettighetene, mener Nordahl-gruppen at vi kan 
frigjøre ressurser og kompetanse som i dag 
brukes til å utarbeide sakkyndige vurderinger 
og enkeltvedtak. Disse ressursene bør heller 
brukes nærmere barna i barnehage og skole. 

Delte meninger om Nordahl-gruppens forslag 

Kunnskapsdepartementet fikk mange hørings-
svar til Nordahl-rapporten. Hovedinntrykket er 
at det er bred enighet om utfordringene som 
Nordahl-gruppen beskriver. Det er imidlertid 
delte meninger om Nordahl-gruppens analyser 

4 Barneombudet 2017.
5 Nordahl et al. 2018.

Boks 3.2 Nordahl-gruppens forslag til et helhetlig system for inkluderende og tilpasset 
pedagogisk praksis i barnehage og skole

Nordahl-gruppen foreslår at alle barn og unge, 
uavhengig av behov og forutsetninger, skal delta 
og lære i et inkluderende fellesskap sammen 
med andre jevnaldrende i barnehage, grunn-
skole og videregående opplæring. Hovedprin-
sippene i dette systemet er: 
– at alle barn og unge med behov for særskilt 

tilrettelegging i barnehage og skole skal få 
nødvendig hjelp og støtte der de er

– at denne hjelpen og støtten skal iverksettes 
tidlig, og at den skal være tilpasset den 
enkelte og foregå innenfor inkluderende 
fellesskap

– at alle barn og unge med behov for særskilt 
tilrettelegging i barnehage og skole skal 
møte lærere med relevant og formell pedago-
gisk kompetanse 

– at den pedagogiske veiledningstjenesten 
(basert på endring av pedagogisk-psykolo-
gisk tjeneste (PP-tjeneste)) skal organiseres 
slik at den er nærmest mulig barnehager og 
skoler

Ekspertgruppen foreslår et nytt støttesystem 
som bygger på at hjelpen kan foregå på tre ulike 
nivåer:
1. inkludering og tilpasset opplæring/pedago-

gisk arbeid i barnehage og skole med vekt på 
læring og utvikling

2. støttesystem som gir økt hjelp til barn og 
unge med behov for særskilt tilrettelegging, 
som vil gjelde 15–25 prosent av barn og unge

3. omfattende, varige og intensive individuelle 
tiltak, som vil gjelde om lag 1–3 prosent av 
barn og unge

Systemet er bygd opp rundt det inkluderende 
prinsippet «minst restriktive plassering». Det 
innebærer at alle barn og unge, så langt det er 
mulig, skal ha tilhørighet i fellesskapet. Den hjelp 
og støtte de trenger, skal som hovedprinsipp gis i 
den enkelte klasse, skole og barnehage. 

Forslaget inkluderer et system for støtte og 
veiledning til lærere. Nordahl-gruppen foreslår 
også flere andre tiltak, som å involvere barna i 
større grad enn i dag, styrke forskningen på 
området og styrke det tverrfaglige samarbeidet. 

Kilde: Nordahl et al. 2018.
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og forslag til tiltak. Det er likevel bred enighet 
om flere av forslagene, som: 
– at alle bør jobbe mer med holdninger til prakti-

seringen av inkludering
– at barn må involveres og lyttes til i mye større 

grad
– at hjelpen må gis av kvalifisert personale
– at spesialpedagogisk kompetanse bør styrkes i 

barnehage og skole, og inkluderes i lærer-
utdanningene

– at det bør være mer forskning på området
– at tverrfaglig samarbeid må styrkes  

 

De fleste er negative til å ta bort retten til spesial-
pedagogisk hjelp og spesialundervisning. Flere 
mener at å fjerne denne retten vil svekke 
rettssikkerheten til barn og unge. Mange av de 
som er mot forslaget, mener også at PP-tjenesten 
må fortsette arbeidet med sakkyndige vurde-
ringer, og at staten, gjennom Statped, må opp-
rettholde spisskompetanse på noen vanskeom-
råder. Mange mener likevel at det er behov for at 
byråkratiet forenkles. 

Mange av de som i utgangspunktet er positive 
til Nordahl-gruppens forslag til et nytt system og 
til å fjerne de individuelle rettighetene, mener i 
stor grad at forslaget må utredes mer. 

Boks 3.3 Helhet og sammenheng i oppvekstsektoren

Marnardal kommune er opptatt av helhet og 
sammenheng i oppvekstsektoren. Utvikling av 
felles kultur, holdninger, tankesett og forståel-
sesramme hever kvaliteten på læringsprosessen 
og barnas læringsutbytte. Felles satsinger og 
strukturer skaper arenaer hvor barn og voksne 
er aktive i læringsprosessen, er medvirkende og 
reflekterer over det som skal læres. Kommunen 
skaper helhetlige overganger i barnehager og 
skoler ved å sikre at barn og voksne møtes på 
tvers av alder og enheter. På Bjelland og Laudal 
oppvekstsenter jobbes det for eksempel på tvers 
av barnehage og skole med felles dybdelærings-
prosjekter. Barn og voksne er sammen om opp-
levelser, utforsking, lek og læring – trygghet og 
gode relasjoner skapes og forsterkes, slik at det 
blir en tydelig helhet og sammenheng i opp-
vekstløpet.

Digitale verktøy og inkludering. Kommunen 
er spesielt opptatt av hvordan ny teknologi og 
digitale hjelpemidler kan brukes for å gi økt 
mestring, økt læringsutbytte og økt inkludering. 
Alle barn og unge bruker de samme verktøyene, 
men på ulik måte og med ulik tilrettelegging. 
Alle elevene har egen iPad med tilpassede opp-
gaver og vanskegrad. Lærerne kommuniserer 
digitalt med hele klassen, med grupper og med 
enkeltelever og gir tilpassede tilbakemeldinger 
til hver enkelt. Dersom enkeltelever har stort 
fravær, er de likevel en del av fellesskapet på 
skolen gjennom bruk av robot og digital kom-
munikasjon. Andre elever som har behov for økt 

reguleringsstøtte og påminnelser, kan få dette 
for eksempel gjennom individuelle meldinger 
via Apple-Watch. 

Kapasitetsbygging. Marnardal oppvekst prio-
riterer økt kapasitetsbygging blant alle ansatte. 
Dette innebærer å styrke de ansatte og etablere 
en felles kunnskapsbase for de som arbeider i 
barnehager og skoler. Alle ansatte deltar på 
felles fag- og planleggingsdager, felles kompe-
tanseutvikling og satsingsområder. Det er eta-
blert en utviklingsorganisasjon med alle nivåer 
representert, og det er ansatt læringsloser som 
lokale endringsagenter. Læringslosene er lærer-
spesialister på tilpasset opplæring og bidrags-
ytere i lokalt utviklingsarbeid. De samarbeider 
med ledelsen, pedagogene, andre ansatte og 
Kompetansesenter Sør om utvikling av kvalitet i 
egen barnehage og skole. 

Et tett og kompetent lag rundt barna – Kompe-
tansesenter Sør. Kompetansesenter Sør er et 
interkommunalt samarbeid i kommunene Aud-
nedal, Hægebostad, Lindesnes, Marnardal og 
Åseral. Kompetansesenter Sør har ansvar for 
helhetlig barnehage- og skoleutvikling, PP-
tjeneste og desentralisert videre- og etterut-
danning i universitets- og høyskolesektoren. 
Ansatte og ledere i barnehagene og skolene 
møter jevnlig pedagogisk-psykologiske råd-
givere og pedagogiske utviklingsveiledere for å 
drøfte utvikling av kvalitet, inkludering og 
behov for støtte på organisasjons-, gruppe- og 
individnivå. 
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3.2.2 Forslag fra Stoltenberg-utvalget om en 
støttemodell med tre nivåer

Stoltenberg-utvalget mener at Nordahl-gruppen 
«peker på viktige svakheter ved dagens system 
for spesialundervisning».6 Utvalget mener likevel 
at «det er en betydelig risiko forbundet med å opp-
heve elevers individuelle rett til spesialunder-
visning». Utvalget skriver: 

Det å ha enkeltvedtak om spesialundervisning 
er i seg selv ikke negativt for elever eller et 
uttrykk for at skolen har mislyktes med til-
passet opplæring. Det vil trolig alltid finnes 
elever som vil ha behov for mer eller mindre 
omfattende tilpasninger av den ordinære 
undervisningen og der spesialundervisning er 
nødvendig for at elevene skal få et tilpasset opp-
læringstilbud. Det er heller ikke negativt i seg 
selv at flere gutter enn jenter mottar spesial-
undervisning. Dette kan gjenspeile et reelt 
større behov blant gutter enn blant jenter […] 
Utvalget mener dessuten at skolene, selv på 
lengre sikt, ikke vil ha tilstrekkelig kompe-
tanse til å ha det fulle ansvaret for å gjennom-
føre sakkyndige vurderinger av behovet for 
spesialundervisning. Det vil fortsatt være 
behov for særskilt kompetanse utenfor skolen 
for å gjøre sakkyndige vurderinger som ivare-
tar rettssikkerheten til elevene.

Stoltenberg-utvalget mener det grunnleggende 
problemet som står i veien for å realisere prin-
sippet om tidlig innsats, er manglende kompe-
tanse i skolen når det gjelder å tilpasse opp-
læringen til alle elever. Utvalget mener det er 
nødvendig at regelverket blir mer helhetlig enn 
det er i dag, og at det angir hvilket støttesystem 
skolene skal tilby alle elever. Utvalget mener 
bestemmelsene i regelverket om tilpasset opp-
læring, intensiv opplæring og spesialunder-
visning bør styrkes. De anbefaler at det innføres 
et lovkrav om at alle skoler skal ha en støtte-
modell med tre nivåer: 
– støttenivå 1: tilpasset støtte i ordinær undervis-

ning
– støttenivå 2: intensiv opplæring i kortere perio-

der
– støttenivå 3: spesialundervisning etter sak-

kyndig vurdering

Utgangspunktet for støttemodellen er at alle 
elever skal ha opplæring innenfor rammen av den 
ordinære undervisningen etter læreplanverket. 
Elever som har behov for ekstra støtte for å oppnå 
læreplanmålene, skal i første omgang ha tilpasset 
støtte innenfor ordinær undervisning sammen 
med de andre elevene.

Stoltenberg-utvalget anbefaler å innføre et lov-
krav om at enkeltvedtak om spesialpedagogisk 
hjelp for barn under opplæringspliktig alder eller 
spesialundervisning i skolen utløser rett til hjelp 
fra personell med relevant pedagogisk eller 
spesialpedagogisk kompetanse i 80 prosent av 
timene som omfattes av vedtaket.

Videre anbefaler Stoltenberg-utvalget å inn-
føre en plikt om at hver grunnskole skal ha minst 
én lærerspesialist i begynneropplæring på 1.–4. 
trinn. 

Høringssvar til Stoltenberg-utvalgets forslag 

Det er relativt få av høringsinstansene til Stolten-
berg-utvalget som har uttalt seg om forslaget om å 
innføre lovkrav om at alle skoler skal en støtte-
modell med tre nivåer. Av de som har uttalt seg, 
støtter de fleste forslaget. Noen av de som i 
utgangspunktet er for, understreker imidlertid at 
noen elever vil ha behov for spesialundervisning 
med en gang. Det er derfor viktig at lovkravet 
ikke innebærer at disse elevene ikke får det til-
budet de trenger når de trenger det. De som er 
imot forslaget, begrunner i stor grad dette med at 
de mener at støttemodellen gjelder allerede i dag. 
De kommenterer i liten grad at utvalgets forslag 
går lenger enn dagens ordning. I dag er kravet om 
intensivopplæring begrenset til 1.– 4. trinn, og det 
gjelder bare ferdigheter i lesing, skriving og 
regning.

Av de få som har uttalt seg om Stoltenberg-
utvalgets forslag om at enkeltvedtak om spesial-
pedagogisk hjelp i barnehagen eller spesial-
undervisning i skolen skal utløse rett til hjelp fra 
personell med relevant pedagogisk eller spesial-
pedagogisk kompetanse i 80 prosent av timene, 
støtter flertallet forslaget. Av de som er for, er 
det noen som sier at kravet om kompetanse bør 
gjelde i 100 prosent av timene og ikke 80 pro-
sent. 

Det er også få som har uttalt seg om forslaget 
om å innføre en plikt om at hver grunnskole skal 
ha minst én lærerspesialist i begynneropplæring 
på 1.–4. trinn. Blant de som har uttalt seg om dette 
forslaget, er det et lite flertall mot forslaget.6 NOU 2019: 3.
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Boks 3.4 Alternativ skole for elever på ungdomstrinnet 

Alrekstad skole er en del av Bergen Kompe-
tansesenter for Læringsmiljø (BKL), som består 
av tre avdelinger:
– Alrekstad skole. Her har alle elevene spesial-

undervisning etter opplæringsloven § 5-1, og 
alle har sakkyndig vurdering fra PP-
tjenesten.

– Alternativ avdeling. Her kan elever søke 
endagstilbud. Avdelingen gir praktisk under-
visning samt sosial ferdighetstrening ut fra 
gjeldende læreplanverk.

– Utadrettet tjeneste. Dette er en avdeling med 
14 spesialpedagoger som bistår og støtter de 
andre skolene i Bergen for å skape et inklude-
rende skolemiljø for elever med samhand-
lingsvansker. 

Alrekstad skole er et kommunalt skoletilbud for 
ungdom i alderen 14–16 år. Tilbudet defineres 
innenfor rammen av tilpasset opplæring og opp-
læringslovens bestemmelser om spesialunder-
visning. Skolen er et fulltidstilbud for elever på 
ungdomstrinnet med vekt på 10. trinn. Elevene 
er på skolen i snitt 14 måneder. Skolen følger det 

ordinære læreplanverket med ekstra vekt på til-
passet opplæring. Det legges også til rette for å 
skape gode overganger til videregående skole. 
Tilbudet er rettet mot elever som profitterer på 
undervisning i liten gruppe og med stor prak-
tisk-estetisk tilnærming til fagene. 

Alrekstad har en helhetlig oppfølging av 
elever og foreldre, noe som må til for å oppnå 
inkludering i skolen. Målet er å styrke livsmest-
ringsperspektivet. I dette ligger det at elevene 
opplever seg inkludert i et fellesskap og at 
elevene, i samspill med andre, vil kunne mestre 
livet nå og i fremtiden. Dette vil ruste elevene til 
å fortsette opplæringen i ordinær skole etter 
tiden på Alrekstad. Skolens personale inklu-
derer spesialpedagoger, miljøterapeuter, elev-
assistenter og familiekonsulent. Miljøpersonalet 
har stor grad av helse- og sosialfaglig høyskole-
utdanning. Familiekonsulenten har tett kontakt 
med foresatte og har jevnlige foreldretreff. Det 
er PP-tjenesten sammen med skolen som 
vurderer om man skal anbefale at eleven søker 
om plass på Alrekstad. 

Boks 3.5 Spesialundervisning i videregående skole

Andelen elever som får spesialundervisning i 
videregående opplæring, er betydelig lavere enn 
for elever på 10. trinn. Ifølge tall fra Utdannings-
direktoratet mottar 2,6 prosent av elevene i 
videregående skole spesialundervisning. En ny 
rapport fra NIFU anslår imidlertid at andelen er 
fire prosent. NIFU mener den viktigste grunnen 
til differansen er ulikt telletidspunkt. 

Rapporten fra NIFU viser at det er flest 
elever som har spesialundervisning i starten av 
videregående opplæring, på Vg1. Det er flest 
gutter som får spesialundervisning, og det er 
flere elever på yrkesfaglige utdanningsprogram-
mer enn på studieforberedende utdanningspro-
grammer. 

Skolene oppgir at de fleste som har spesial-
undervisning, har generelle lærevansker eller 

psykososiale vansker. Flere gutter enn jenter 
har generelle lærevansker, mens det er flest 
jenter som har psykososiale vansker. To av tre 
av elevene med spesialundervisning går i egne 
klasser med redusert elevtall. I tilbudene uten-
for klasserommene er det mindre tilstede-
værelse av både faglærere og spesialpedagoger. 
Flere av elevene er tilfredse med å få spesial-
undervisning og opplever at de har blitt hørt i 
utformingen av opplæringen. 

Rapporten peker på at det er behov for bedre 
oversikt over hvor mange som får spesialunder-
visning i videregående skole. Videre viser den at 
det er et potensial for bedre informasjonsutveks-
ling mellom grunnskole og videregående skole. 

Kilde: Markussen 2019
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3.2.3 Regjeringens vurdering 

Regjeringen mener at dagens regelverk i hoved-
sak er godt egnet til å sikre alle barn et godt peda-
gogisk og tilrettelagt tilbud i barnehage og skole. 
Regelverket innebærer et system på tre nivåer. 

Det ordinære pedagogiske tilbudet for alle

Barnehagen skal ifølge rammeplanen tilpasse det 
allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov 
og forutsetninger. Det følger av opplæringsloven 
at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs 
behov med sikte på best mulig utbytte. Kravet om 
tilpasset opplæring gjelder for all opplæring gjen-
nom hele grunnopplæringen, og det gjelder for 
alle elever uansett hvilke forutsetninger de har for 
å lære. Alle barn har rett til et godt barnehage- og 
skolemiljø. Regjeringen er opptatt av at barna får 
den hjelpen de trenger, raskt. Det forutsetter et 
godt samarbeid med andre tjenester og at kompe-
tansen er nær barna og elevene i et inkluderende 
fellesskap. Se figur 3.2. 

Ekstra tiltak i det ordinære pedagogiske tilbudet 

Enkelte barn og elever har behov for ekstra støtte 
i kortere eller lengre perioder. Regelverket gir 
stor fleksibilitet for tilrettelegging innenfor det 
ordinære tilbudet. Barnehagen skal ifølge ramme-
planen tilpasse tilbudet slik at disse barna får den 
tilretteleggingen de trenger. Opplæringsloven 
stiller krav om at skolen skal sørge for at elever 

som står i fare for å bli hengende etter i lesing, 
skriving og regning, raskt får egnet intensiv opp-
læring. Bestemmelsen trådte i kraft høsten 2018 
og gjelder for 1.–4. trinn. Intensiv opplæring er en 
form for ordinær tilpasset opplæring, der det ikke 
stilles særskilte saksbehandlingskrav. Målet er å 
unngå tidkrevende saksbehandling og gi rask 
oppfølging til elever som trenger det. Barnehagen 
og skolen skal legge til rette for at barn og elever 
med stort læringspotensial får et tilpasset tilbud, 
se nærmere omtale i punkt 3.3 under. 

Særskilte tiltak

Barn som ikke har begynt på skolen, har rett til 
spesialpedagogisk hjelp hvis de trenger det. 
Retten gjelder uansett om de går i barnehage eller 
ikke, men det kan være vanskeligere å fange opp 
utfordringer hos barn som ikke går i barnehage. 
Elever som ikke har, eller som ikke kan få, til-
fredsstillende utbytte av det ordinære opplærings-
tilbudet, har rett til spesialundervisning. Denne 
retten gjelder for hele grunnopplæringen. Elever i 
grunnskolen og i videregående opplæring med 
annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til 
særskilt språkopplæring. Det er også viktig at 
barnehagene har kompetanse om minoritets-
språklige barns språkutvikling. Se nærmere 
omtale av særskilt språkopplæring i kapittel 5. 

Selv om regelverket legger til rette for et system 
som gir et godt og tilpasset tilbud til alle barn og 
elever, er det en utfordring at det for ofte ikke 

Boks 3.6 Styrket innsats for norsk tegnspråk i barnehage og skole

Døve/hørselshemmede elever som i dag har 
rett til opplæring etter opplæringsloven §§ 2-6 
og 3-9, skal få mulighet for opplæring i både 
tegnspråk og norsk som førstespråk. Kunn-
skapsdepartementet gjør derfor endringer i fag- 
og timefordelingen.

Døve/hørselshemmede elever som har rett 
til opplæring etter opplæringsloven §§ 2-6 og 3-9, 
følger i dag egne læreplaner i fire fag. Det gjel-
der norsk tegnspråk, norsk for hørselshem-
mede, engelsk for hørselshemmede og drama 
og rytmikk. Læreplanen i norsk tegnspråk skal 
fremover være den bærende læreplanen, og valg 
av læreplaner i de andre fagene skal bli mer flek-
sibelt.

Regjeringen vil at flere skal få lære tegn-
språk i barnehage og skole. Utdannings-
direktoratet vil derfor etablere en tidsavgrenset 
stimuleringsordning som legger til rette for at 
barnehager, grunnskoler og videregående skoler
kan gi opplæring i tegnspråk til en bredere 
gruppe av barn/unge, særlig barn av døve for-
eldre og søsken av døve barn. Erfaringer fra 
stimuleringsordningen vil bli brukt i det videre 
arbeidet med å vurdere rett til tegnspråk-
opplæring for barn av døve foreldre og søsken 
av tegnspråkbrukere. 
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praktiseres etter intensjonen, slik som blant annet 
Stoltenberg-utvalget og Nordahl-gruppen viser. 

Nordahl-rapporten viser at retten til spesial-
pedagogisk hjelp og spesialundervisning i en del 
tilfeller kan gjennomføres på en slik måte at barn 
og unge får et dårligere opplæringstilbud enn hvis 
de hadde fulgt et løp med ordinær tilpasset opp-
læring. Dette er bekymringsfullt og tilsier at prak-
sis må endres. 

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervis-
ning er ment å fungere som et sikkerhetsnett for 
barn og elever som ikke får tilfredsstillende 
utbytte av det ordinære tilbudet. Regjeringen 
mener det ikke er grunnlag for å fjerne retten til 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 
Det vil blant annet være noen barn som har omfat-
tende behov for tilpasninger, for eksempel unntak 
fra læreplanene, og som vil ha behov for særskilte 
vurderinger og vedtak. Samtidig må praksis være 
i tråd med regelverket slik det er tenkt å virke. 

Nordahl-gruppens forslag er bygd på en forut-
setning om å skape et helhetlig system med god 
kompetanse nær barna og elevene. Regjeringen 
er enig i at kompetansen må være der barna og 
elevene er. Vi vil derfor innføre en rekke tiltak 
som skal bidra til at barn med behov for særskilt 
tilrettelegging i større grad møter fagpersoner 
med relevant kompetanse. Dette gjelder særlig til-

Figur 3.2 Inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Det ordinære pedagogiske tilbudet for alle 

– Inkluderende fellesskap 

– Tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn og elever

– Kompetanse nær barna og elevene

– Samarbeid med andre tjenester

 – Godt barnehage- og skolemiljø

Ekstra tiltak i det ordinære
pedagogiske tilbudet 

– Intensiv opplæring 

– Tiltak for barn og elever med 
høyt læringspotensialSærskilte tiltak 

– Spesialpedagogisk hjelp

– Spesialundervisning

– Særskilt språkopplæring
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tak for PP-tjenesten i kapittel 4, kompetansetiltak i 
kapittel 5, tiltak for bedre tverrfaglig samarbeid i 
kapittel 6 og endringer for Statped i kapittel 7. 

Regjeringen vil følge med på utviklingen i det 
pedagogiske tilbudet og vurdere behovet for 
endringer på sikt, herunder endringer i regel-
verket. Regjeringen vil innhente erfaringer fra 

kommuner som ønsker å endre praksis, med det 
formål å få til et bedre tilpasset og inkluderende 
tilbud for alle barn og elever, og vi vil skaffe mer 
kunnskap gjennom forskning. Vi ønsker også å 
sette i gang piloter som kan gi erfaringer med, og 
kunnskap om, hvordan vi kan forbedre det 
spesialpedagogiske systemet og få et godt, til-

Boks 3.7 Barnas spesialtips til spesialundervisningen

Da Barneombudet arbeidet med rapporten Uten 
mål og mening?, som vurderer tilstanden til 
spesialundervisningen i Norge, snakket de med 
mange elever som deltok i spesialundervisning. 
Flertallet av elevene hadde erfaringer som de 
gjerne ville at andre skulle slippe. Samtidig satt de 
på mye kunnskap om hva som skal til for å gjøre 
undervisningen og læringsutbyttet større. Barne-
ombudet samlet ti av tipsene de fikk, i Barnas 
spesialtips til spesialundervisningen. Her er spesial-
tipsene til lærere og andre ansatte i skolen:

1. Ha god kompetanse i faget du skal undervise 
i og skaff deg kunnskap om lærevanskene 
mine. 

2. Ha tro på at jeg kan lære og tilpass undervis-
ningen til hvordan jeg lærer best. 

3. Snakk med meg og finn ut hva jeg ønsker og 
trenger.

4. Ikke gå for fort frem, ikke hopp fra tema til 
tema. Oppsummer før du begynner på noe 
nytt. 

5. La meg bevege meg hvis jeg trenger det. 
6. Gi beskjed hvis vi skal ha vikar, hvor vi skal 

være og hvilke bøker vi trenger. 
7. Sørg for at jeg får beskjeder og informasjon, 

selv når jeg ikke er i klasserommet. 
8. Hjelp meg med å bli kjent med andre, og pass 

på at alle har venner. 
9. Finn ut om jeg trives på skolen. Hvis jeg 

skulker, få meg til å snakke om hvorfor. 
10. Samarbeid med oss og lag en avtale om hvor-

dan elever og lærere skal behandle hver-
andre. 

Kilde: http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/
04/barnas-spesialtips-til-spesialundervisningen.pdf

Boks 3.8 «Alle hører til»

Lunden skole i Hamar er utpekt som eksempel-
skole av Statped. Skolen legger vekt på leseopp-
læring for elever som bruker ASK (alternativ og 
supplerende kommunikasjon). I tillegg har 
skolen en egen spesialpedagogisk avdeling for 
elever fra hele kommunen. 

Lunden skoles visjon er «Alle hører til». Alle 
elever skal trives, og de skal oppleve tilhørighet 
og vennskap, mestring på eget nivå og et trygt 
skolemiljø. De siste to årene har Lunden skole 
hatt disse to satsingsområdene:
– Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og 

et felles lærings- og elevsyn: Lunden skal være 
en skole som i stadig større grad er en «Vi-
skole», hvor felles verdigrunnlag og en felles 
forsknings- og erfaringsbasert kunnskaps-

base skal danne grunnlag for felles praksis, 
åpen kommunikasjon, deling og fellesskap.

– Læringsmiljø: Alle elevene skal oppleve et 
trygt og inkluderende læringsmiljø på skolen.

Skolen har en høy andel elever med spesial-
undervisning. Årsaken er skolens spesialpeda-
gogiske avdeling. Skolens klassetrinn er organi-
sert med en tolærerløsning. Det vil si at skolen 
ofte slår sammen gruppene til en stor gruppe 
(i snitt 30 elever), der to eller flere lærere har 
ansvaret for undervisningen. Målet er mer flek-
sible løsninger for å ivareta tilpasset og intensiv 
opplæring og spesialundervisning. Det aller 
meste av spesialundervisningen foregår i klasse-
rommet. 
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passet og inkluderende tilbud til alle, jf. omtale i 
3.5.1. Vi vil videre evaluere omleggingen av 
Statped. Se nærmere omtale i kapittel 7. Regje-
ringen vil også følge med på hvordan bestemmel-
sen om intensiv opplæring for 1.–4. trinn fungerer, 
og om det er behov for mer veiledning om hvor-
dan denne plikten kan følges opp. Vi vil i lys av de 
erfaringene vi gjør med dagens ordning, vurdere 
å utvide ordningen til flere trinn.

Tilsyn er et virkemiddel for å følge med på om 
regelverket blir fulgt, og kan, sammen med veiled-
ning, bidra til at praksis er i tråd med regelverket. 
Departementet vil i samarbeid med Utdannings-
direktoratet, vurdere hvordan det statlige tilsynet 
og veiledningen best mulig kan fange opp utford-
ringer med å gi et godt tilpasset og inkluderende 
tilbud, inkludert spesialpedagogiske tiltak. 

Departementet vil be Utdanningsdirektoratet 
se til at regelverket for fritak i fag blir riktig for-
stått og fulgt opp i kommunene, og at foreldrene 
får nødvendig veiledning og informasjon. I for-
bindelse med oppfølgingen av opplæringslov-
utvalgets rapport, vil departementet vurdere om 
der er behov for å justere lovverket på dette områ-
det og legge saken frem for Stortinget på egnet 
måte. Dette blir omtalt i Prop. 1 S (2019–2020) for 
Kunnskapsdepartementet som svar på et anmod-
ningsvedtak fra Stortinget.

3.3 Barn og elever med stort 
læringspotensial

Om lag 10–15 prosent av elevene har stort lærings-
potensial, mens 2–3 prosent har ekstraordinært 
læringspotensial. Barn og elever med stort lærings-
potensial er en sammensatt gruppe som trenger 
ulike former for tilpasset opplæring. Noen barn er 
høyt presterende, men opplever at de ikke får til-
strekkelige faglige utfordringer, og kan derfor få 
dårligere mestringsfølelse og motivasjon. Andre 
barn kan være vanskelige å identifisere fordi de 
ikke presterer så godt, samtidig som de har et urea-
lisert potensial for læring. Barn med høyt lærings-
potensial kan ha ulike former for lærevansker og 
sosiale utfordringer. Noen av konsekvensene for 
elevene kan være at de ikke fullfører skolen og/
eller at de får ulike feildiagnoser.7

Heller ikke denne gruppen får alltid den til-
retteleggingen de trenger for å utnytte sitt poten-
sial. I Utdanningsdirektoratets spørring til Skole-
Norge høsten 2019 svarer 69 prosent av kommu-
nene at de ikke har planer og strategier for barn 

og elever med stort læringspotensial. Flere skole-
eiere og skoleledere mener dessuten at skolene 
ikke tilpasser opplæringen til denne gruppen i 
stor nok grad. 

Barnehagen skal legge til rette for at barn får 
et variert, tilrettelagt og tilpasset tilbud, inkludert 
barn med stort læringspotensial. Barnehagen skal 
støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vite-
begjær og gi det enkelte barn utfordringer med 
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 
ferdigheter. Skolene har plikt til å gi tilpasset opp-
læring ut fra elevenes evner og forutsetninger. 
Det innebærer også å tilpasse tilbudet til elever 
med stort læringspotensial. 

Når det gjelder den individuelle retten til spesial-
undervisning i skolen, står det i lovpremissene til 
opplæringsloven at «[e]levar som har føreset-
nader for å lære raskare og meir enn gjennom-
snittet, har ikkje rettar etter kapittel 5 i lov-
utkastet». I forbindelse med oppfølging av utred-
ningene fra opplæringslovutvalget og Lied-
utvalget vil regjeringen vurdere om vi bør foreslå 
endringer i loven for denne elevgruppen. 

Utdanningsdirektoratet har oppdatert sin vei-
leder om tilrettelegging for barn og elever med 
stort læringspotensial. Hensikten med veilederen 
er å synliggjøre hvordan barnehagen og skolen 
kan tilrettelegge for denne gruppen. Veilederen 
omfatter blant annet tidlig skolestart, tilpasset 
opplæring, omdisponering av timer og pedago-
gisk og organisatorisk differensiering. I tillegg 
har Utdanningsdirektoratet utarbeidet et rund-
skriv om forsering i fag og av nivåer, og de har 
utviklet en nettbasert ressursbank for tilpasset 
opplæring. Utdanningsdirektoratet utvikler også 
en e-læringsmodul for at lærere i skolen og 
ansatte i PP-tjenesten skal få bedre kompetanse i å 
tilrettelegge for elever med stort læringspotensial. 
Innholdet i e-læringsmodulen skal være ferdig 
våren 2020.

Det er også etablert flere talentsentre i realfag 
for elever med stort læringspotensial på ulike 
steder i Norge.

3.4 Universell utforming

Det er grunnleggende for inkludering i barne-
hager og skoler at alle har lik tilgang til felles-
arenaer, læremidler og andre virkemidler i det 
pedagogiske tilbudet. Universell utforming i 
barnehagen og skolen handler om mange ulike 
forhold: bygningsmasse, uteområde, pedagogikk 
og digitale læremidler og læringsressurser. Uni-
versell utforming er spesielt viktig for enkeltbarn, 7 NOU 2016: 14.
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men løsninger som er universelt utformet, gir 
også økt kvalitet for alle som bruker barnehager 
og skoler. Likestillings- og diskrimineringsloven 
stiller krav til universell utforming av IKT i barne-
hage, grunnskole, videregående opplæring og 
høyere utdanning. Kravene gjelder for alle nett-
løsninger rettet mot foreldre, barn i barnehage og 
elever og studenter, for eksempel nettsider, apper, 
læringsplattformer og digitale læremidler. Alle 
nye IKT-løsninger skal være universelt utformet 
etter gjeldende forskrift. Det samme gjelder for 
alle eksisterende IKT-løsninger fra 1. januar 2021. 
Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrif-
ter, stiller krav til universell utforming i for-
bindelse med planlegging og oppføring av nye, og 
ved rehabilitering av gamle, barnehager og 
skoler.

Det finnes ingen nasjonal oversikt over status 
for universell utforming av barnehage- og skole-
bygg, og ulike kartlegginger som er gjennomført, 
spriker i resultatene. Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (Bufdir) arbeider med å få til en kart-
legging av grunnskolene. En slik kartlegging kan 
være til hjelp for at kommuner kan planlegge, 
prioritere og beslutte oppgradering. Kunnskaps-
departementet har gitt Utdanningsdirektoratet i 
oppdrag å gå i dialog med Bufdir og KS om å vei-
lede barnehage- og skoleeiere om universell utfor-
ming av barnehage- og skolebygg. Utdannings-

direktoratet og Bufdir skal også samarbeide om 
andre mulige tiltak for å bedre universell utfor-
ming av barnehage- og skolebygg.

3.5 Behov for et godt 
kunnskapsgrunnlag 

Lærere, ledere og eiere trenger informasjon om 
blant annet læringsresultater, læringsmiljøet og 
kompetansen til de ansatte for å videreutvikle til-
budet til det beste for barna i barnehage og skole. 
Det er viktig at den hjelpen som blir gitt til barn 
og elever med behov for særskilt tilrettelegging, 
er basert på kunnskap om hva som virker. Hvis 
ikke kan tiltakene virke mot sin hensikt. 

For å kunne iverksette nødvendige tiltak 
trenger nasjonale myndigheter kunnskap om til-
standen i og organiseringen av barnehager, skoler 
og støttesystemene og om effektene av ulike 
virkemidler. Nasjonale myndigheter kan også ha 
behov for kunnskap om enkelte barnehager og 
skoler som grunnlag for tilsyn, styring og forvalt-
ning. 

3.5.1 Piloter for mer inkluderende praksis

Regjeringen mener det er viktig å prøve ut ulike 
måter å endre praksis i barnehager og skoler på. 

Boks 3.9 Piloter for mer inkluderende og bedre tilpasset pedagogisk praksis

Følgende kommuner har fått tildelt midler 
gjennom Utdanningsdirektoratets utlysning av 
midler til kommuner som ønsker å prøve ut til-
tak som kan føre til mer inkludering og bedre til-
passet pedagogisk praksis, høsten 2019:
– Vanylven har et tverrfaglig og tverrsektorielt 

prosjekt der hele kommunen som landsby er 
med. Prosjektet vektlegger tidlig innsats og 
legger seg tett opp til anbefalingene til 
Nordahl-gruppen. Det er tre skoler og tre 
barnehager involvert.

– Dovre og Sel har samarbeidet om et prosjekt 
i flere år som har vist gode resultater, blant 
annet ved å ha to pedagoger i klassene i basis-
fagene. Gjennom pilotprosjektet skal all-
mennpedagogikken styrkes og et kvalitets-
system etableres. Barnehagene skal involve-
res mer, med vekt på sensitive voksne.

– Rælingen vektlegger barnehagene. De har 
etablert ressursbarnehager som de ønsker å 

utvikle videre i kommunen. Flyktning-
tjenesten, helsestasjonen og PP-tjenesten er 
aktive parter. Ressursbarnehagene har 
høyere kompetanse og tettere bemanning 
enn andre barnehager for å bidra til større 
grad av inkludering.

– Lillehammer vektlegger bedre overganger 
mellom barnehage og skole/SFO. Barne-
hagelærere blir med over i skolen/SFO 
første halvår. Kommunen har etablert et lav-
terskeltilbud og «drop-in-tilbud» og frigjort 
PP-tjenesten fra sakkyndighetsarbeid. Kom-
munen jobber i tillegg med å sikre høy kvali-
tet i begynneropplæringen. 

– Steinkjer har innsatsen på relasjonskompe-
tansen hos de ansatte. Medvirkningsperspek-
tivet er sterkt og tydelig. «Hvordan finne 
barnas stemme?». Én barnehage, én skole og 
én SFO deltar, mens en ressursperson fra PP-
tjenesten er tett på i enhetene.
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Vi ønsker å sette i gang piloter som kan gi erfarin-
ger med hvordan vi kan forbedre det spesial-
pedagogiske systemet og få et godt, tilpasset og 
inkluderende tilbud til alle. Erfaringene fra disse 
pilotene kan danne grunnlag for lokale endringer 
over hele landet, men også ny nasjonal politikk, 
inkludert regelverksendringer hvis det viser seg 
nødvendig. 

Utdanningsdirektoratet har høsten 2019 til-
delt tre mill. kroner fordelt på fem kommuner som 
ønsker å prøve ut tiltak som kan føre til mer 
inkludering og bedre tilpasset pedagogisk prak-
sis, enten gjennom det ordinære tilbudet eller i 
form av spesialpedagogiske tiltak. Disse fem 
kommunene er Vanylven, Steinkjer, Lillehammer, 
Rælingen og et samarbeid mellom Dovre og Sel, 
jf. boks 3.9. Utdanningsdirektoratet har også lyst 
ut to mill. kroner til forskere som skal følge 
kommunene som deltar i pilotutprøvingen. Pilot-
prosjektene skal ferdigstilles i 2022.

Utdanningsdirektoratet har videre fått i opp-
drag å lyse ut forskningsmidler til systematisk 
utprøving av konkrete modeller for å få bedre til-
passet pedagogisk tilbud og for å styrke tilbudet 
til barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging. Forskningsprosjektene skal undersøke 
modellenes effekt på barns og elevers trivsel, 
utvikling, læring, oppvekst- og læringsmiljø og/
eller inkludering i barnehager og skoler. Formålet 
med prosjektene er å gi solid kunnskap som kan 
benyttes i fremtidig politikkutvikling. Prosjektene 
skal ferdigstilles i 2023.

Opplæringsloven gir hjemmel for å gjøre 
avvik fra regelverket for tidsavgrensede peda-
gogiske eller organisatoriske forsøk. Pilotene 
som gjelder skolen, kan derfor også inkludere 
forsøk med unntak fra enkelte deler av regel-
verket, så lenge de er forsvarlige og elevenes 
grunnleggende rettigheter er ivaretatt. Barne-
hageloven har ingen tilsvarende hjemmel for å 
gjøre forsøk. Regjeringen mener det kan være 
nyttig å innhente erfaringer fra barnehagefeltet, 
og at det også bør være adgang til å kunne gjøre 
forsøk med unntak fra regelverket i barnehage-
loven. Vi tar derfor sikte på å foreslå å innføre en 
hjemmel for å kunne gjøre forsøk også i barne-
hageloven.

Regjeringen ønsker å følge med på om til-
takene vi setter i gang, og om det lokale og regio-
nale utviklingsarbeidet, fører til bedre inklude-
rende praksis i barnehager og skoler. Som et ledd 
i dette, vil vi etter om lag fem år be European 
Agency for Special Needs and Inclusive Education 
om å gjennomføre en ekstern gjennomgang av 
inkludering i norske barnehager og skoler.

3.5.2 Senter for forskning på 
spesialpedagogikk og inkludering

Det er behov for et solid kunnskapsgrunnlag om 
hva som kjennetegner inkluderende barnehager 
og skoler, hva som er gode tiltak for ulike grupper 
og hva som er gode måter å organisere tjenestene 
på. Spesialpedagogisk forskning av høy kvalitet er 
dessuten en forutsetning for at universiteter og 
høyskoler skal kunne utdanne gode spesial-
pedagoger. 

Rapporten Spesialpedagogisk forskning i Norge
fra NIFU i 2013 pekte på variabel kvalitet på den 
spesialpedagogiske forskningen.8 Innspill til 
denne meldingen tyder på at vi har mange av de 
samme problemene innenfor forskningsfeltet i 
dag. Mange undersøkelser er metodisk svake og 
ikke kvalitetssikret i internasjonale tidsskrifter. På 
mange områder er det dessuten store kunnskaps-
behov. 

Det er behov for mer kunnskap om hvordan 
lærerne kan jobbe for at alle barn kan utnytte sitt 
potensial og oppleve mestring. Det er behov for 
mer forskning på hvordan lærerne best kan hjelpe 
elever med store lærevansker til å lære å lese og 
regne, og hva man kan gjøre med elever som ikke 
trives i klasserommet. Det er også behov for mer 
forskning om små og sårbare grupper, om årsaker 
til kjønnsforskjeller i barnas utvikling og læring i 
barnehage og skole og om hvordan PP-tjenesten 
jobber.

For å styrke forskningen på spesialpedagogikk 
vil regjeringen opprette et senter for forskning på 
spesialpedagogikk og inkludering. Senteret vil få i 
oppgave å forske både på små og sårbare grupper 
og på mer generelle spesialpedagogiske problem-
stillinger. Senteret skal samarbeide med andre 
forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjo-
nalt. Forskningsrådet vil få i oppdrag å lyse ut 
senteret. Den direkte statlige finansieringen av 
senteret får en varighet på fem år, med mulighet 
til forlengelse i ytterligere fem år, etter en evalue-
ring midtveis. 

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å 
utvikle kunnskapsgrunnlaget på hele barnehage- 
og grunnopplæringsfeltet, inkludert det spesial-
pedagogiske området. Utdanningsdirektoratet må 
styrke arbeidet med et godt kunnskapsgrunnlag 
om inkludering og spesialpedagogikk, herunder 
forskning på små og sårbare grupper og spesial-
pedagogikk på det samiske området. Regjeringen 
vil tilføre Utdanningsdirektoratet ekstra midler til 
dette formålet. 

8 Holen, Sivertsen og Gjerustad 2013.
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3.5.3 Bedre data- og statistikkgrunnlag for 
barnehage og skole

Hovedvekten av data Utdanningsdirektoratet 
samler inn, er på barnehage- og skolenivå, men de 
samler også inn data fra nasjonale prøver om hver 
enkelt elev. Elevdata gjør det mulig å utvikle blant 
annet skolebidragsindikatorer. Skolebidragsindi-
katorene for grunnskolen tar hensyn til at skoler 
har ulikt elevgrunnlag, og gir informasjon om 
skolens bidrag til elevenes læring, slik det måles 
på nasjonale prøver og eksamen. 

Nordahl-gruppen foreslår i sin rapport at 
Statistisk sentralbyrå (SSB) skal registrere data på 
individnivå for barnehage og skole. De begrunner
forslaget blant annet med at det brukes store 
summer på spesialpedagogiske tiltak uten at vi vet 
noe om hvordan barna og elevene med behov for 
særskilt tilrettelegging klarer seg i utdannings-
systemet og senere i arbeidslivet. De fleste 
høringsuttalelsene til rapporten støtter dette for-
slaget. 

Stoltenberg-utvalget foreslår et nytt kunn-
skapssystem for barnehage og grunnopplæring, 
inkludert et nasjonalt register for forløpsdata i 
barnehage og grunnopplæring. Forløpsdata vil si 
at det samles inn opplysninger over tidsperioder 
for hver person. Utvalget foreslår at forløpsdata-
registeret skal inneholde eksisterende data på 
individnivå om barn i barnehage og skole, i tillegg 
til nye kilder til kunnskap om elevers kognitive, 
sosiale og emosjonelle utvikling. Utvalget argu-
menterer for at data på individnivå blant annet kan 
gi oss bedre kunnskap om barnehagenes og 
skolenes bidrag til elevenes læring, om årsaker til 
manglende gjennomføring i videregående opp-
læring og om fravær. 

Dersom vi hadde data som følger barna i 
barnehagen og i skoleårene i forkant av de første 
nasjonale prøvene på femte trinn, ville vi blant 
annet kunne vite mer om betydningen av barne-
hage og skole. Vi ville også fått kunnskap om hva 
som kjennetegner barn som ikke går i barnehage, 
og barn som får hjemmeundervisning, og hvor-
dan det går med dem.

En rekke av høringsuttalelsene til Stoltenberg-
utvalget er kritiske til forslaget, blant annet av 
hensyn til personvern. Det gjelder blant annet 
Datatilsynet. Samtidig er det en del som støtter 
forslaget og mener det er behov for mer kunnskap 
om barns og elevers utvikling. Mange mener for-
slaget er for dårlig begrunnet, og at det må utre-
des bedre i en egen prosess. 

Regjeringen er enig med Nordahl-gruppen og 
Stoltenberg-utvalget i at det er behov for bedre 
kunnskap om barnehager og grunnopplæringen 
for å gi barn og elever et best mulig pedagogisk 
tilbud. Regjeringen mener at å samle inn så omfat-
tende data på individnivå i en nasjonal database 
som utvalgene foreslår, er et for stort personvern-
inngrep som vi ikke vet konsekvensene av. Regje-
ringen støtter derfor ikke forslagene til Nordahl-
gruppen og Stoltenberg-utvalget. Vi vil utrede 
nærmere mulige løsninger for å få bedre statistikk 
og data om barnehage og skole der hensynet til 
personvern blir ivaretatt på en god måte. 

3.6 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– vurdere å utvide bestemmelsen om intensiv 
opplæring i lesing, skriving og regning for 1.–4. 
trinn til flere trinn

– vurdere hvordan det statlige tilsynet og den 
statlige veiledningen bedre kan bidra til at barn 
og elever får et godt tilpasset og inkluderende 
tilbud

– vurdere å foreslå endringer i opplæringsloven 
for elever med stort læringspotensial i opp-
følgingen av innstillingene fra opplæringslov-
utvalget og Lied-utvalget

– bedre veiledningen om universell utforming av 
barnehage- og skolebygg 

– innhente mer kunnskap gjennom piloter og 
styrke forskningen for å få til mer inkluderende 
praksis

– opprette et senter for forskning på spesial-
pedagogikk og inkludering

– utrede mulige løsninger for å få bedre stati-
stikk og data om barnehage og skole der hen-
synet til personvern blir ivaretatt på en god 
måte

Regjeringen forventer

– at kommuner, fylkeskommuner og barnehage- 
og skoleeiere arbeider strukturert og målrettet 
for å forbedre det pedagogiske tilbudet til barn 
og elever med behov for særskilt tilrette-
legging, inkludert barn og elever med stort 
læringspotensial 

– at barn blir hørt i alle saker som angår dem
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4  Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er 
en viktig del av laget rundt barna og elevene og 
skal bidra til at barna og elevene får den hjelpen 
de trenger, når de trenger den. 

Regjeringen vil at PP-tjenesten skal være mer 
til stede i barnehager og skoler, slik at den i større 
grad kan bidra til å forebygge vansker og tilpasse 
tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen. 
En PP-tjeneste som arbeider tettere på barna og 
elevene, kan bidra til bedre kvalitet både på det 
ordinære og det spesialpedagogiske tilbudet. 
Regjeringen vil også styrke kompetansen til de 
ansatte i PP-tjenesten, slik at tjenesten blir bedre til 
å støtte barnehager og skoler og samtidig videre-
utvikle kvaliteten på det sakkyndige arbeidet.

4.1 Balanse mellom 
sakkyndighetsarbeid og 
forebyggende arbeid

PP-tjenesten har to hovedoppgaver. Den skal både 
bistå barnehager og skoler i arbeidet med å til-

rettelegge tilbudet for barn med særlige behov og 
utarbeide sakkyndige vurderinger der loven kre-
ver det.1 Sistnevnte oppgave innebærer å utrede 
barnets eller elevens forutsetninger for og utbytte 
av å delta i det ordinære tilbudet og å anbefale til-
rettelegginger og tiltak som vil gi barnet eller 
eleven et forsvarlig tilbud. Regjeringen er opptatt 
av at PP-tjenestene skal finne en riktig balanse 
mellom de to oppgavene, og at den skal se opp-
gavene i sammenheng.

Nordahl-rapporten peker på at opp mot 80 pro-
sent av arbeidstiden til de ansatte i PP-tjenesten 
kan gå med til å utarbeide sakkyndige vurderin-
ger, og at det ofte er lang saksbehandlingstid.2

Utvalget mener sakkyndighetsarbeidet dermed 
går på bekostning av tid de ansatte kunne ha 
brukt til å arbeide forebyggende i barnehager og 
skoler. Dette bildet støttes av flere andre rappor-
ter.3 Mye tyder på at PP-tjenestenes kapasitet 

Boks 4.1 PP-tjenestens oppgaver

Barnehageloven § 19 c. Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste 
er sakkyndig instans i saker om spesial-
pedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske 
tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lov-
pålagte sakkyndige vurderinger.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten 
skal bistå barnehagen i arbeidet med kompe-
tanse- og organisasjonsutvikling for å tilrette-
legge barnehagetilbudet for barn med særlige 
behov.

Departementet kan gi forskrift om andre 
oppgaver for den pedagogisk-psykologiske 
tjenesten.

Opplæringsloven § 5-6. Pedagogisk-psykologisk 
teneste

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha 
ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedago-
gisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan 
organiserast i samarbeid med andre kommunar 
eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling 
for å leggje opplæringa betre til rette for elevar 
med særlege behov. Den pedagogisk-psykolo-
giske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd 
sakkunnig vurdering der lova krev det. Departe-
mentet kan gi forskrifter om dei andre opp-
gåvene til tenesta.

1 Barnehageloven § 19 c og opplæringsloven § 5-6.
2 Nordahl et al. 2018.
3 Barneombudet 2017, Wendelborg, Caspersen og Kongsvik 

2015, Waagene et al. 2018a, Tveitnes 2018.
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mange steder begrenser muligheten til å være til 
stede i barnehager og skoler. 

Flere av de som har gitt høringsuttalelser, er 
enige i Nordahl-rapportens beskrivelse, og mange 
er positive til at tjenesten skal komme nærmere 
praksisfeltet. Andre kjenner seg ikke igjen i at det 
er for stor avstand fra det arbeidet PP-tjenesten 
utfører, til den daglige praksisen i barnehage og 
skole. Flere mener også at fremstillingen av 
sakkyndighetsarbeidet er unyansert. Flere peker 
på at det er nødvendig å tydeliggjøre forvent-
ningene til PP-tjenestens arbeid. 

Mye tyder på at det har vært en positiv utvik-
ling i mange PP-tjenester de siste årene. Flere av 
tjenestene bruker nå opp mot 50 prosent av 
arbeidstiden på å arbeide forebyggende sammen 
med de ansatte i barnehager og skoler.4 Halv-

parten av lederne i grunnskolen mener at skolen 
har fått hjelp av PP-tjenesten til organisasjons- og 
kompetanseutvikling det siste skoleåret.5

Arbeidet med sakkyndige vurderinger står 
ikke i motsetning til forebyggende arbeid i barne-
hager og skoler. Tvert imot er disse arbeids-
oppgavene gjensidig avhengige og forsterker og 
påvirker hverandre.6 Arbeid med å utrede et 
enkeltbarns eller en enkeltelevs behov virker inn 
på barnehagens eller skolens helhetlige arbeid, 
og motsatt. Tiltak som vil hjelpe ett barn, vil også 
kunne heve kvaliteten på tilbudet til flere av de 
andre barna. 

4 Andrews et al. 2018.
5 Waagene et al. 2018a.
6 Wendelborg, Caspersen og Kongsvik 2015.

Boks 4.2 Tidlig innsats i Færder kommune

Færder kommune har iverksatt BTI (Bedre 
Tverrfaglig Innsats) i hele oppvekstsektoren. 
PP-tjenesten, barnehagene og skolene driver 
endringsarbeidet Inkludering og mestring – alle 
lærer!. Den overordnede visjonen er at alle barn 
og unge inkluderes, mestrer og lærer på gode, 
utviklingsstøttende opplæringsarenaer. Målet er 
at flere elever skal få tilfredsstillende utbytte av 
ordinær undervisning i skolen, og at flere barn 
skal ivaretas innenfor de allmenpedagogiske 
rammene i barnehagene. Fra 1. august 2017 fikk 
alle barnehagene i kommunen, både kommunale 
og private, en spesialpedagog som skal jobbe 
med barn som har enkeltvedtak om spesial-
pedagogisk hjelp. Spesialpedagogene skal også 
jobbe forebyggende og gi veiledning til persona-
let i barnehagene. Målet er at spesialpedagogen, 
sammen med barnehagens pedagogiske perso-
nale, skal bidra til god kvalitet i det allmennpeda-
gogiske og spesialpedagogiske arbeidet. Spesial-
pedagogens ansvarsområder er:
– å bidra til helhetstenkning i arbeidet rundt 

alle barna
– å bidra til systemtenkning og iverksettelse av 

tiltak i det «grønne feltet»
– å bidra til god kvalitet i det allmenn- og 

spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen
– å bidra til kompetanseutvikling og ivare-

takelse av kvalitetsarbeid innenfor sektoren 
og i egen barnehage 

– å ha ansvar for vedtakstimene om spesial-
pedagogisk hjelp

– å samarbeide tett med pedagogisk leder, 
øvrig personale, foresatte og andre instanser 
til barnets beste

– å gi veiledning til personalet i barnehagen
– å delta på nettverkssamlinger
– å ha særlig ansvar for å implementere og 

bruke BTI
– å ha særlig ansvar for å implementere og ved-

likeholde språk-, lese- og skriveplanen

Erfaringer viser at det gir en god og fore-
byggende effekt å sette inn en spesialpedagog i 
hver barnehage. I 2017 mottok 4,6 prosent av 
barnehagebarna spesialpedagogisk hjelp. Per 
15. desember 2018 hadde andelen sunket til 2,7 
prosent. 

Vestskogen barnehage i Færder er et godt 
eksempel på at det tverrfaglige samarbeidet er 
vellykket, og at spesialpedagogens arbeid har 
betydning for inkludering av alle barn. Barne-
hagen har etablert et ressursteam som består av 
representanter fra barnehagen, nettverks-
kontakt fra barneverntjenesten, saksbehandler 
fra PP-tjenesten og helsesykepleier. Foresatte 
kan også inviteres til å delta. Målet med ressurs-
teamet er å utvide forståelsen av en sak og sikre 
oppmerksomhet om alle relevante forhold rundt 
barna. Kommunen vil med dette unngå at barn 
blir unødig henvist til utredning. Fra høsten 
2018 har alle barnehager i kommunen etablert 
ressursteam.
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Regjeringen vil at PP-tjenesten skal være mer 
til stede i barnehager og skoler og arbeide fore-
byggende og med tidlig innsats. Ved at PP-
tjenesten arbeider tett på barna og elevene, vil den 
kunne utarbeide gode sakkyndige vurderinger og 
bidra til å tilrettelegge for enkeltbarn og -elever i 
praksis. Det vil også kunne styrke barnehagenes 
og skolenes evne til å tilpasse det ordinære til-
budet til mangfoldet av barn og elever. Det kan 
føre til at flere får tidligere hjelp, og til at det blir 
færre henvisninger. Det totale behovet for sak-
kyndige vurderinger kan dermed gå ned. 

Et tettere samarbeid mellom PP-tjenesten og 
barnehager og skoler kan også bedre arbeidet 
med å følge opp barna eller elevene som har ved-
tak om spesialpedagogisk hjelp eller spesialunder-
visning. PP-tjenesten kan bidra til å vurdere kvali-
teten på tiltakene og eventuelt foreslå justeringer. 
Det er viktig at barnehager og skoler vurderer 
behovet for enkeltvedtak fortløpende, slik at barn 
og elever ikke ender opp med et særskilt tilbud 
unødvendig lenge. 

I dag skal PP-tjenesten utarbeide sakkyndig 
vurdering ved 13 forhold etter barnehageloven og 
opplæringsloven. De to mest kjente forholdene er 
spørsmål om spesialpedagogisk hjelp og spørsmål 
om spesialundervisning. Regjeringen mener det 
er nødvendig at PP-tjenesten, som uavhengig 
instans, vurderer behov for spesialpedagogisk 
hjelp og spesialundervisning. Vi vil derfor opprett-
holde kravene som gjelder disse, jf. kapittel 3. 

Regjeringen vil imidlertid vurdere å endre kravet 
til sakkyndig vurdering i enkelte andre forhold, 
slik at vurderingen kun er påkrevd når det er nød-
vendig for sakens opplysning. Det vil si at barne-
hagen og skolen i samråd med foreldrene kan 
gjøre vedtak uten en sakkyndig vurdering fra PP-
tjenesten dersom de har godt nok grunnlag for 
det. Eksempler på slike forhold kan være vedtak 
om utsatt skolestart, om utvidet opplæringstid 
eller om tegnspråkopplæring. Ved at PP-tjenesten 
får redusert kravene til sakkyndige vurderinger, 
kan den få mer tid til å arbeide forebyggende. I 
denne vurderingen vil vi se til forslag fra opp-
læringslovutvalget, som overleverer sin rapport i 
desember 2019. 

4.1.1 PP-tjenestens oppgaver skal bli 
tydeligere

Regjeringen vil gjøre det enda tydeligere i barne-
hageloven og opplæringsloven at PP-tjenesten 
skal arbeide forebyggende og med tidlig innsats 
før en vanske oppstår, i tillegg til å være sak-
kyndig instans der loven krever det. Vi vil også 
presisere i lovverket hvilke tjenester PP-tjenesten 
skal levere, og krav til kvalitet på disse. Formålet 
med presiseringene er at det skal være tydeligere 
hvordan PP-tjenesten skal bidra til å forebygge 
vansker og forbedre praksis i barnehagen og 
skolen, slik at det pedagogiske tilbudet ivaretar 
barns og elevers ulike forutsetninger og behov. 

Boks 4.3 Kvalitetskriterier i PP-tjenesten

Utdanningsdirektoratet utarbeidet i 2016 kvali-
tetskriterier for PP-tjenesten i samarbeid med 
KS. I arbeidet med kriteriene fikk de innspill 
fra Faglig råd for PP-tjenesten, fylkesmannen, 
barnehage- og skoleeiere og PP-tjenester. 
Kriteriene bygger på arbeidsoppgavene til PP-
tjenesten slik de er hjemlet i barnehageloven 
og opplæringsloven. Kriteriene er rådgivende 
og skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner 
med å utvikle egen PP-tjeneste. Innholdet 
bidrar til å tydeliggjøre hva PP-tjenesten skal 
være, og gir retning og avgrenser arbeidet. 
Kriteriene konkretiserer hvordan tjenesten, 
kommuner, fylkeskommuner, barnehager og 
skoler kan arbeide og samarbeide for å utvikle 
gode tjenester.

Kvalitetskriteriene er publisert på Utdan-
ningsdirektoratets nettside. De inneholder fire 
forventninger:
– PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste.
– PP-tjenesten er tilgjengelig og medvirker til 

helhet og sammenheng.
– PP-tjenesten arbeider forebyggende.
– PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats.

I kvalitetskriteriene er det beskrevet hva fore-
byggende arbeid kan innebære for PP-tjenesten: 
«Førebyggjande arbeid inneber at PP-tenesta bid-
reg til at barnehagar og skolar kjem i forkant av 
problem og lærevanskar ved å setje i gang tiltak. 
Det kan vere universelle tiltak eller spesielle tiltak 
for barnehagar eller skolar med utfordringar.»

Kilde: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samar-
beid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/
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Samarbeidet med barnehager og skoler omfatter 
både det systematiske og det helhetlige arbeidet 
for inkludering i barnehager og skoler og arbeidet 
for å følge opp enkeltvedtak slik at barn og elever 
får den hjelpen de trenger. Utdanningsdirektoratet
har fått tilbakemeldinger om at kvalitetskriteriene 
for PP-tjenesten er godt kjent og mye i bruk, jf. 
boks 4.3. Regjeringen vil ta utgangspunkt i disse 
kriteriene når kravene til kvalitet skal utredes 
videre. 

Regjeringen vil vurdere eventuelle forslag fra 
opplæringslovutvalget på dette området før lovfor-
slagene sendes på høring. 

4.2 Bedre sakkyndige vurderinger av 
behov for spesialpedagogiske 
tiltak

Barn og elever som er henvist til PP-tjenesten for 
å få utredet behov for spesialpedagogiske tiltak, 
har krav på å få utarbeidet en sakkyndig vurde-
ring innen rimelig tid. Den sakkyndige vurderin-
gen skal gi grunnlag for å fatte vedtak om spesial-
pedagogisk hjelp eller spesialundervisning eller 
for å tilpasse det ordinære tilbudet slik at barnets 
behov ivaretas der. Den sakkyndige vurderingen 
skal uansett være til praktisk nytte for barnehagen 
og skolen når de tilrettelegger tilbudet. Den 
sakkyndige vurderingen skal følges opp med nye 
vurderinger underveis i utdanningsløpet, slik at 
det sikres at barnet eller eleven har nytte av til-
retteleggingen, og at det vurderes om de med ved-
tak om spesialpedagogiske tiltak etter hvert kan 
ivaretas innenfor det ordinære tilbudet. 

Mye tyder på at kvaliteten på de sakkyndige 
vurderingene er varierende. En stor andel skole-
ledere i grunnskolen mener at PP-tjenestens 
sakkyndige vurderinger har vært nyttige, og at de 
har gitt de opplysningene de trengte for å skrive 
enkeltvedtak. I enkelte vurderinger har ikke PP-
tjenesten gitt tydelige nok anbefalinger om inn-
hold og omfang eller om hvordan skolen skal 
organisere opplæringen for å ivareta elevens indi-
viduelle behov.7 Samtidig viser undersøkelser at 
det varierer hvor lang tid det tar fra en bekymring 
rundt et barn eller en elev blir fanget opp, til det 
foreligger en sakkyndig vurdering.8

Barneombudets undersøkelse av elever med 
spesialundervisning i grunnskolen viser at PP-
tjenesten bare snakket med skolen og foreldrene, 

ikke med eleven selv, i forbindelse med flere av de 
sakkyndige vurderingene. De fleste elevene 
Barneombudet har snakket med, opplever ikke at 
de får medvirke i egen skolehverdag. I forrige 
skoleår hadde kun en tredjedel av lederne i 
grunnskolen rutiner for å involvere elevene som 
får spesialundervisning, i planleggingen av under-
visningen.9

Lang saksbehandlingstid og manglende kvali-
tet på sakkyndighetsarbeidet kan føre til at barna 
og elevene ikke alltid får den hjelpen de trenger. 
Regjeringen mener at tidlig innsats er avgjørende, 
og at det er viktig at det enkelte barnet eller den 
enkelte eleven får et tilrettelagt tilbud selv om 
ikke den sakkyndige vurderingen er ferdig. PP-
tjenesten må bidra med god dialog med barne-
hagen og skolen mens utredningen pågår. 

PP-tjenesten skal vurdere hvordan barna og 
elevene kan få et forsvarlig tilbud. Det er bare 
mulig dersom barnet eller eleven får mulighet til å 
fortelle hvordan han eller hun har det, og hva han 
eller hun trenger hjelp til. Regjeringen legger til 
grunn at barnet eller eleven skal få informasjon og 
anledning til å uttale seg før det blir tatt noen 
videre avgjørelser.10 

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdannings-
direktoratet i oppdrag å gjennomgå veilederen om 
spesialpedagogisk hjelp og veilederen om spesial-
undervisning på direktoratets nettsider. Formålet 
er at veilederne skal bli tydeligere på hvordan PP-
tjenesten kan bidra til bedre inkluderende peda-
gogisk praksis, til at barn og elever ikke unødig 
tas ut av felleskapet og til at innholdet i sak-
kyndige vurderinger ikke blir unødvendig omfat-
tende. 

4.3 Forutsetninger for gode  
PP-tjenester

4.3.1 Kompetanse i PP-tjenesten 

Kommunen og fylkeskommunen har ansvar for at 
PP-tjenesten har den nødvendige kompetansen til 
å utføre arbeidsoppgavene etter barnehageloven 
og opplæringsloven. Flere kommuner sikrer dette 
ved å etablere nettverk og interkommunale sam-
arbeid. 

Kompetansen til de fagansatte i PP-tjenesten 
ble kartlagt i 2013. Kartleggingen viste at kompe-
tansen var mangelfull innenfor områder som 
regelverk, rammeplanarbeid, vurdering og lære-

7 Waagene et al. 2018a.
8 Barneombudet 2017, Tveitnes 2018, Utdanningsdirektora-

tet 2019b.

9 Barneombudet 2017.
10 Opplæringsloven § 5-3 og § 5-4, barnehageloven § 19 b og 

FNs barnekonvensjon artikkel 12. 
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planarbeid.11 En stor andel ansatte og ledere har 
etter denne kartleggingen tatt videreutdanning 
ved universiteter og høyskoler innenfor den nasjo-
nale satsingen SEVU-PPT12 (2013–2018). Målet 
med satsingen har vært å styrke kompetansen 
blant ansatte i PP-tjenesten og å øke oppmerksom-
heten om hvordan PP-tjenesten skal arbeide med 
organisasjons- og kompetanseutvikling i barne-
hager og skoler. Evalueringen viser at betydelig 
flere ledere og fagansatte i PP-tjenesten har 
videreutdanning som følge av satsingen. Andelen 
med høyere utdanning innenfor pedagogikk eller 
spesialpedagogikk har økt. Andelen ansatte med 
profesjonsutdanning i psykologi har derimot gått 
ned siden 2013 og er nå på et lavt nivå.13 

Regjeringen vil styrke kompetansen i PP-
tjenesten gjennom det helhetlige kompetanse-
løftet som er omtalt i kapittel 5. 

4.3.2 Samarbeid 

PP-tjenesten er en viktig del av laget rundt 
barnet og eleven og samarbeider med mange 
tjenester og profesjoner, jf. kapittel 6. På lokalt 
nivå kan PP-tjenesten blant annet samarbeide 
med helsetjenesten, fysioterapitjenesten og 
barneverntjenesten. På statlig nivå kan den 
samarbeide med Statped eller spesialisthelse-
tjenesten (barne- og ungdomspsykiatrisk poli-
klinikk (BUP) eller habilitering for barn og unge 
(HABU)). 

De ansatte i PP-tjenesten har opplysnings-
plikt til barneverntjenesten, og de skal varsle 
dersom de er bekymret for blant annet alvorlig 
omsorgssvikt og alvorlige atferdsvansker.14 Ung-
dom som ikke er i opplæring eller arbeid, skal bli 
fanget opp gjennom det tette samarbeidet PP-
tjenesten skal ha med oppfølgingstjenesten (OT).
OT arbeider med og for ungdom som har rett til 
videregående opplæring, til og med det året de 

11 Hustad, Strøm og Strømsvik 2013.
12 Strategi for etter- og videreutdanning i Pedagogisk psykolo-

gisk tjeneste.
13 Andrews et al. 2018. 14 Barnevernloven § 6-4.

Boks 4.4 Modellutprøving – Inkludering på alvor

I 2017 fikk Utdanningsdirektoratet ansvar for å 
planlegge og gjennomføre modellutprøving i 
utvalgte regioner for å styrke innsatsen med 
inkludering i barnehage og skole. Prosjektet er 
kalt Inkludering på alvor. I prosjektet blir det 
utviklet og prøvd ut modeller for samarbeid for å 
utnytte bedre de samlede ressursene på kom-
munalt og statlig nivå. Statped deltar i modell-
utprøvingen og bistår med veiledning i kommu-
ner om hvordan de kan gjøre praksisen mer 
inkluderende for alle barn og elever. Arbeidet 
pågår over to barnehage-/skoleår. 

Rammer for prosjektet:
– Det skal utvikles modeller for samarbeid 

mellom lokalt og statlig nivå.
– Barnehage og skole skal ses i sammenheng 

der det er aktuelt.
– Modellene skal baseres på kunnskap om hva 

som fungerer.
– Modellene skal evalueres lokalt underveis i 

toårsperioden.
– PP-tjenesten skal involveres.
– Kommunen/fylkeskommunen skal avklare 

roller og ansvar med PP-tjenesten, Statped og 
fylkesmannen.

NTNU Samfunnsforskning evaluerer prosjek-
tet. Foreløpige funn viser at kommunene har 
ulik inngang til inkluderingsbegrepet, og at pro-
sjektene derfor har ulike målgrupper og tiltak. 
Et fellestrekk synes likevel å være at innsatsen 
for en mer inkluderende barnehage og skole 
skjer gjennom tverrfaglig samarbeid og sam-
skapt læring. Målet om økt deltakelse er et 
underliggende premiss i alle prosjektene. 
NTNU Samfunnsforskning anbefaler at tiltakene 
i det videre arbeidet omfatter hele barnehagen 
eller skolen for at alle skal være sikret del-
takelse i fellesskapet.

Statped har spilt en viktig rolle som pådriver 
og motivator i flere av prosjektene. Når Statped 
støtter med kompetanse som mangler, og rollen 
deres er tydelig definert, har dette ført til økt 
samskaping om inkludering. Statped har deltatt i 
de ulike prosjektene i ulik grad. Forskerne 
finner at overlappende kompetanse mellom for 
eksempel Statped og PPT kan gjøre arbeidet 
mer utfordrende.

Kilde: Caspersen et al. 2019
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fyller 21 år.15 Når PP-tjenesten samarbeider med 
andre instanser om et barn, skal det foreligge 
informert samtykke til slikt samarbeid fra for-
eldrene eller fra barnet selv etter at han/hun har 
fylt 16 år.

PP-tjenesten må både etablere et tett og nært 
samarbeid med barnehagene, skolene og de nær-
liggende tjenestene og ha rutiner for dette arbei-
det. Når barna og elevene blir utredet, er PP-
tjenesten et viktig bindeledd mellom barnehager og 
skoler på den ene siden og andre hjelpetjenester 
og profesjoner på den andre. PP-tjenesten trenger 
å drøfte utredningene tidlig med barnehager, 
skoler og de omkringliggende tjenestene. De må 
også ha samtaler med barnet eller eleven og for-
eldrene. I arbeidet kan PP-tjenesten ha behov for å 
supplere sin egen kartlegging med kartlegginger 
fra barnehage og/eller skole og eventuelle andre 
utredninger. Et bredt informasjonsgrunnlag vil gi 
PP-tjenesten best mulig grunnlag for å vurdere 
hva som er til barnets beste.

PP-tjenestens forebyggende arbeid i barne-
hage og skole er avhengig av at eiere, ledere og 
lærere anerkjenner og etterspør kompetansen 

deres.16 Samtidig må PP-tjenesten aktivt tilby sine 
tjenester. Regjeringen er opptatt av at PP-tjenesten 
skal samarbeide tett med barnehagene og 
skolene. Det vil gjøre tjenesten mer tilgjengelig og 
bidra til at tjenesten blir kjent med barna og 
elevene og med miljøet de befinner seg i. PP-
tjenesten må ha kompetanse om det praktiske 
pedagogiske arbeidet i barnehage og skole for å 
kunne gi god veiledning og støtte til de ansatte. 
Hvis PP-tjenesten arbeider tettere på barnehager 
og skoler, vil det kunne bidra til å styrke denne 
kompetansen. Samtidig skal PP-tjenesten være en 
uavhengig instans overfor barnehager, skoler og 
barnehage- og skoleeiere. Det krever høy bevisst-
het og god rolleforståelse både i PP-tjenesten og 
blant de andre aktørene. 

4.3.3 Organisering og ledelse 

Det er ingen krav til hvordan kommunene og 
fylkeskommunene organiserer PP-tjenesten, men 
tjenesten må være i stand til å ivareta lovpålagte 
oppgaver. PP-tjenestene varierer mye i størrelse 
og organisering, noe som bidrar til ulik oppfølging 
av barn og unge.17 Noen steder kan tjenesten 
være plassert i en enhet eller etat sammen med 15 Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle 

tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende 
tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal 
så langt som mulig føre frem til studiekompetanse, yrkes-
kompetanse eller grunnkompetanse.

16 Hustad, Strøm og Strømsvik 2013, Andrews et al. 2018.
17 Fylling og Handegård 2009, Hustad og Fylling 2012.

Boks 4.5 PP-tjenesten til stede i barnehager og skoler

I Indre Fosen kommune er PP-tjenesten gitt en 
sentral rolle i modellutprøvingsprosjektet 
Inkludering på alvor (jf. boks 4.4). Blant annet er 
prosjektleder ansatt i PP-tjenesten. Oppstarten 
av prosjektet var sammenfallende med kommune-
sammenslåing. 

PP-tjenesten har etter ett års drift i ny kom-
mune blitt godt kjent med alle barnehager og 
skoler. PP-tjenesten er organisert i oppvekst-
sektoren i kommunen, har et tett samarbeid 
med enhetsledere for barnehager og skoler og 
er fast deltaker i styrer- og skoleledernettverk. 
Fra våren 2019 har PP-tjenesten faste dager med 
tilstedeværelse og «åpen dør» ute i de ulike virk-
somhetene. Dette bidrar til å synliggjøre PP-
tjenesten som samarbeidspartner, og til å etablere
gode relasjoner, noe som bedrer PP-tjenestens 
forutsetninger for å styrke både det spesialpeda-
gogiske og det allmennpedagogiske arbeidet i 
barnehager og skoler. Gjennom prosjektet har 

Statped bidratt med kompetanse og har vært en 
viktig støttespiller for PP-tjenesten i endrings-
arbeidet.

For at kommunen skal få en enhetlig praksis, 
gjennom erfaringsdeling og kompetanse-
heving, har det i regi av PP-tjenesten blitt opp-
rettet nettverk for elever med nedsatt hørsel, 
spesialpedagogisk nettverk og førsteklassenett-
verk. Gjennom hele prosessen har kommunen 
lagt vekt på barnets og elevens stemme. 

Fra høsten 2019 har kommunen interne 
støttesystemer på plass i alle skolene. Kommunen
skal etter hvert ha en sammenhengende modell 
for arbeidet med inkludering, med PP-tjenesten 
som en sentral aktør. Det er allerede mange som 
uttrykker at de opplever det som nyttig at PP-
tjenesten er tett på, og at de setter pris på både 
kompetansen og utenfra-blikket tjenesten kan 
bidra med.
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barnehager og skoler. Andre steder er den plas-
sert sammen med helse- og omsorgstjenester, i en 
oppvekstetat eller sammen med andre tjenester 
for barn og unge. 

Hvordan kommunen og fylkeskommunen sty-
rer PP-tjenesten, og hva de forventer, har mye å si 
for om PP-tjenesten fungerer godt. Det er viktig 
med en tydelig ledelse som legger til rette for at 
PP-tjenesten kan være tett på barnehagene og 
skolene. I Utdanningsdirektoratets spørring til 
ledere i grunnskolen høsten 2017 svarte bare 
rundt halvparten at kommunen det siste året har 
gitt retning og innhold til arbeidet med elever 
med behov for særskilt tilrettelegging.18 

4.3.4 Støttemateriell og 
veiledningsressurser

PP-tjenesten må få tilgang til støttemateriell og 
veiledningsressurser som kan støtte utviklings-
arbeidet deres. Utdanningsdirektoratet og Statped 
må samarbeide om å utvikle materiell og ressur-
ser på det spesialpedagogiske området.

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdannings-
direktoratet i oppdrag å utvikle et eget verktøy for 
PP-tjenesten som skal være til støtte i kvalitets-
utviklingsarbeidet. Verktøyet vil inneholde en 
modul om inkludering. 

Digitalisering og digitale verktøy gir gode 
muligheter til å tilrettelegge tilbudet på en bedre 
måte for barn og elever som har behov for sær-
skilt tilrettelegging. Utdanningsdirektoratet og 
Statped skal bidra ved å utvikle digitale verktøy og 
gjøre dem tilgjengelige for kommuner og fylkes-
kommuner. PP-tjenesten må holde seg oppdatert 
på den teknologiske utviklingen og de verktøyene 
som er tilgjengelige, slik at den kan veilede barne-
hager og skoler i bruken. 

4.4 PP-tjenestens adgang til å henvise 
til BUP og HABU

PP-tjenesten har et utstrakt samarbeid med spesi-
alisthelsetjenesten, særlig habiliteringstjenesten 
for barn og unge (HABU) og barne- og ungdoms-
psykiatriske poliklinikker (BUP).

 Dersom PP-tjenesten ikke har ansatt psyko-
log, så har ikke tjenesten adgang til å henvise 
direkte til BUP eller HABU. Det er vanligvis leger 
som henviser pasienter til spesialisthelse-
tjenesten. Det betyr at barnet også må vurderes av 
fastlege, eventuelt psykolog.

 Flere tidligere utvalg har foreslått at PP-
tjenesten bør få «selvstendig henvisningsrett» til 
BUP og HABU for å sikre god sammenheng 
mellom tjenester som ytes av PP-tjenesten og 
BUP og HABU.19 Forslaget fikk støtte av flertallet 
av høringsuttalelsene til rapportene fra utvalgene.

 I 2013 ble det etablert et prøveprosjekt i 
utvalgte kommuner, der leder i PP-tjenesten fikk 
adgang til å skrive henvisninger til BUP og 
HABU. Prosjektet pågikk ut 2014. I evalueringen 
av forsøksordningen ble det konkludert med at 
den faglige tyngden i utredningene utført av PP-
tjenesten, utgjør et tilstrekkelig grunnlag for å gi 
tjenesten adgang til å henvise til BUP og HABU. I 
evalueringen fremkom det også at det er rimelig 
grunn til å anta at forsøksordningen oppnådde 
den tilsiktede intensjonen om bedre og raskere 
tjenester for barn og unge som trenger hjelp fra 
de ulike tjenestene.20

4.4.1 Regjeringens vurdering

Regjeringen har som mål at alle barn og unge skal 
få hjelp så raskt som mulig når et behov oppstår. 
De positive resultatene fra prøveordningen med å 
gi PP-tjenesten adgang til å henvise til BUP og 
HABU gir grunn til å vurdere om en slik adgang 
bør fremgå av regelverket. Ved å gi PP-tjenesten 
adgang til å henvise direkte til BUP og HABU kan 
dette redusere fastlegens arbeidsbelastning, og 
også kunne føre til raskere hjelp. Det er imidlertid 
viktig at fastlegens medisinfaglige koordinerings-
ansvar for barnet ivaretas, og at andre relevante 
aktører er koblet på. Selv om ikke fastlegen selv 
henviser, vil det være viktig at fastlegen og andre 
relevante aktører får informasjon om henvis-
ninger som gjelder barnet. Derfor kan det også 
være hensiktsmessig å vurdere andre løsninger 
for bedre samarbeid om henvisning mellom 
kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Regjeringen vil se spørsmålet om PP-tjenes-
tens adgang til å henvise i sammenheng med 
øvrige tiltak i meldingen for bedre tverrfaglig 
samarbeid og kompetanseheving av PP-tjenesten, 
jf. kapittel 5 og 6. Regjeringen foreslår blant annet 
et kompetanseløft rettet mot det lokale støtte-
systemet, og vi vil utrede muligheten for en ny 
støttetjeneste. Utredningen skal blant annet se på 
hvordan PP-tjenesten og helsestasjons- og skole-
helsetjenesten kan samordnes bedre eller even-
tuelt slås sammen. Vår vurdering av spørsmålet 
om henvisningsadgang for PP-tjenesten vil også 

18 Waagene et al. 2018a.

19 NOU 2009: 18, NOU 2009: 22.
20 Lippestad og Grut 2014.
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ses i sammenheng med pakkeforløp for psykisk 
helse og rus. Pakkeforløpene gir konkrete anbe-
falinger for å bidra til gode og koordinerte henvis-
ninger. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt et 
oppdrag til Helsedirektoratet om å se på sam-
arbeidsløsninger mellom kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenesten før og ved henvisning. 
Formålet med oppdraget er bedre rutiner for tid-
lig avklaring av hjelpebehov hos barn og unge for 
å sikre at barn, unge og familier med psykiske 
problemer/lidelser får rask og riktig helsehjelp på 
riktig nivå. Målet er at henvisningene skal være så 
godt avklart i samarbeid mellom nivåene, at 
avslag i BUP normalt ikke forekommer.

4.5 Regjeringens tiltak og 
forventninger 

Regjeringen vil

– vurdere å endre kravet til sakkyndig vurdering 
fra PP-tjenesten i enkelte forhold slik at barne-
hagen og skolen kan gjøre vedtak i samråd 
med foreldrene, dersom saken er godt nok 
opplyst for å kunne fatte et forsvarlig vedtak 

– presisere i barnehageloven og opplærings-
loven at PP-tjenesten skal arbeide fore-
byggende og med tidlig innsats

– presisere i lovene hvilke krav til kvalitet som 
gjelder for tjenestene PP-tjenesten skal levere

– vurdere om PP-tjenesten bør kunne henvise 
direkte til BUP og HABU og om slik henvis-
ning får betydning for regler om finansiering av 
helsetjenester

Regjeringen forventer

– at PP-tjenesten har eller skaffer seg kompe-
tanse på alle vanlige spesialpedagogiske fag-
områder, slik at den kan støtte barnehager og 
skoler i arbeidet med å gi godt tilpassede og 
inkluderende tilbud 

– at PP-tjenesten tar med barna, elevene og for-
eldrene på råd, slik at de kan påvirke hva slags 
tilbud de får 

– at PP-tjenesten bidrar til at barnehager og 
skoler kontinuerlig vurderer om, når og hvor-
dan barn og elever som har vedtak om spesial-
pedagogiske tiltak, får et tilfredsstillende tilbud 
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5  Kompetanse i barnehager og skoler og i støttesystemene

Regjeringen vil at alle barnehagebarn og elever 
skal møte kvalifiserte lærere som har høy og 
relevant kompetanse, som er omsorgsfulle og 
støttende og som legger til rette for trivsel og 
læring.

Vi trenger lærere i barnehage og skole som 
stadig utvikler sin pedagogiske praksis for å 
møte barns ulike forutsetninger og behov. 
Barnehagen og skolen skal være et sted der de 
ansatte individuelt og sammen har mulighet til å 
utvikle seg faglig. For barn med behov for sær-
skilt tilrettelegging er det nødvendig med god til-
gang til spesialpedagogisk kompetanse. Spesial-
pedagogisk kompetanse kommer også alle barn 
og elever til gode. 

Det er behov for økt kompetanse i barnehager 
og skoler og i støttesystemene i å fange opp og 
følge opp barn med behov for særskilt tilrette-
legging, i å tilpasse det pedagogiske tilbudet og 
opplæringen til hvert enkelt barn innenfor felles-
skapet, og i tverrfaglig samarbeid for å nå målet 
om en mer inkluderende praksis. Regjeringen vil 
at kompetansen skal være der hvor barna og 
elevene er. Det skal vi få til, både ved å videre-
utvikle kompetansen til de ansatte i kommunene 
og ved å utnytte den samlede kompetansen i 
systemet bedre. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) 
må også få bedre praksisnær kompetanse for å 
kunne være en god rådgiver for barnehager og 
skoler, jf. kapittel 4. Samtidig er det behov for at PP-
tjenesten utvikler sin kompetanse for å styrke kvali-
teten på sakkyndige vurderinger. 

Regjeringen har allerede satt i gang en rekke 
tiltak for å heve kompetansen til lærere i barne-
hager og skoler, og vil videreføre og styrke 
de generelle kompetansehevingstiltakene. Regje-
ringen vil styrke læreres kompetanse i hvordan de 
kan tilrettelegge barnehage- og skolehverdagen 
for barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging. Regjeringen vil igangsette en stor og 
varig kompetansesatsing for å sikre nødvendig 
spesialpedagogisk kompetanse og kompetanse 
om inkluderende praksis i kommuner og fylkes-
kommuner, med særlig vekt på PP-tjenesten. Vi vil 
se denne satsingen i sammenheng med de eksi-

sterende ordningene for kompetanseutvikling i 
barnehage og skole.

5.1 Gode rammer 

Læreryrket er et av samfunnets viktigste yrker. 
En lærer kan utgjøre en forskjell for barn og unge, 
være med på å skape gode relasjoner og å gi frem-
tidens medborgere et godt grunnlag. Å være 
lærer kan også oppleves som en ensom jobb. Det 
kan være utfordrende å ha ansvar for at alle barn 
med ulike forutsetninger og behov skal oppleve 
læring, utvikling og mestring i fellesskapet hver 
eneste dag. Den enkelte lærer i barnehage og 
skole skal ikke ha dette ansvaret alene. I barne-
hager og skoler med god kvalitet arbeider alle 
lærere, ledere og andre ansatte med dette ansva-
ret i fellesskap. Staten bidrar ved å legge til rette 
for at kompetansen til lærerne i barnehage og 
skole ivaretas gjennom grunnutdanningene og 
gjennom etter- og videreutdanning. I tillegg må 
staten bidra til at kommuner, fylkeskommuner, 
barnehager og skoler får gode rammer for å 
bygge profesjonelle, lærende fellesskap og et lag 
rundt barnet og eleven. 

Kommuner og fylkeskommuner må sørge for 
at kompetente fagpersoner utenfor barnehagen 
og klasserommet bidrar med å tilrettelegge til-
budet for barn som trenger det. Det er også avgjø-
rende at de ansatte i kommunen og fylkeskommu-
nen så vel som eierne har kompetanse innenfor 
ledelse og organisasjonsutvikling. Å utvikle profe-
sjonelle og lærende fellesskap på alle nivåer kre-
ver ledere som kan analysere behov, velge riktige 
tiltak for kompetanseutvikling og sørge for gode 
samarbeidsrutiner og god delingskultur mellom 
nivåene.

Skolefritidsordningen (SFO) har ikke de 
samme kravene til kompetanse som barnehage og 
skole. Men også dette tilbudet er avhengig av god 
tilrettelegging og inkluderende praksis hvis det 
skal kunne bidra positivt i barnets hverdag. Det er 
derfor viktig at kommunene sørger for at de 
ansatte i SFO har god nok kompetanse. Dette 
omtales nærmere i kapittel 8.
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5.2 Barnehagene trenger flere 
barnehagelærere

Barnehagepersonalet må ha nødvendig pedago-
gisk kompetanse til å kunne følge opp det enkelte 
barn og til å kunne innfri rammeplanens intensjo-
ner og krav. Blant de ansatte er barnehagelærere 
den gruppen som er spesielt utdannet til å kunne 
ivareta barnehagens oppgaver, og de er derfor 
helt sentrale i barnehagens virksomhet. Barne-
hagelæreren har kunnskap om hvordan barne-
hagene kan tilrettelegge for et stimulerende miljø 
som støtter opp om barns lyst til å leke, utforske, 
lære og mestre. Rammeplan for barnehagen 
beskriver barnehagelæreren som nøkkelperso-
nen for å iverksette, lede, veilede og følge opp det 
pedagogiske arbeidet. 

Forskning viser at barnehagelærere bidrar til 
et bedre læringsmiljø, bedre relasjoner mellom 
barn og ansatte og bedre relasjoner barna imel-
lom.1 Flere barnehagelærere i barnehagen vil 
kunne bidra til at flere barn blir inkludert i leken 
og får oppleve vennskap, og at barn som av ulike 
grunner trenger ekstra oppmerksomhet og støtte, 
får tidlig og god oppfølging.

Nær en tredjedel av de ansatte i barnehagene 
har verken høyere utdanning eller fagarbeider-
utdanning. Utdanningsdirektoratets spørring til 
Barnehage-Norge i 2017 viser at styrere i barne-
hagene oppgir mangel på kompetanse i personal-
gruppen som et av de største hindrene for å 
kunne gi et godt tilbud til barn med behov for sær-
skilt tilrettelegging innenfor det allmennpedago-
giske tilbudet.2 Flere ansatte med rett kompe-
tanse i barnehagene er nødvendig for å kunne 
sikre at alle barn får et systematisk pedagogisk til-
bud. 

Fra og med august 2018 ble pedagognormen 
skjerpet for å sikre tilstrekkelig personale med 
pedagogisk kompetanse til å ivareta barns behov 
for omsorg, lek, læring og utvikling. Kravet inne-
bærer at det skal være minst én pedagogisk leder 
per syv barn under tre år og én pedagogisk leder 
per fjorten barn over tre år. Kravet tilsvarer at om 
lag 43 prosent av de ansatte i barnehagene skal 
være barnehagelærere. Betegnelsen «pedago-
gisk leder», slik den er brukt i lov og forskrift, 
omfatter alle som oppfyller kompetansekravet i 
barnehageloven § 17 a. Alle barnehagelærere tel-
ler derfor med i beregningen, uavhengig av om de 
har stillingskode som pedagogisk leder eller ikke. 
Samtidig som det ble innført en skjerpet pedagog-

norm, ble det også innført en bemanningsnorm 
med krav om at det skal være minst én voksen per 
tre barn under tre år og én voksen per seks barn 
over tre år. Sammen legger de to normene grunn-
laget for bedre kvalitet i barnehagene.

Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) viser at det på landsbasis allerede i 2020 vil 
være et overskudd på om lag 1 000 barnehage-
lærere gitt dagens pedagognorm. Overskuddet av 
barnehagelærere er ventet å øke betydelig i perio-
den frem til 2040. Det er dermed rom for å øke 
antallet barnehagelærere i barnehagen i årene 
som kommer. Regjeringen vil på sikt skjerpe 
kravet til pedagogisk bemanning i barnehagene 
ytterligere til tilsvarende minimum 50 prosent. Et 
skjerpet krav er viktig for at vi skal kunne utnytte 
det kommende overskuddet av barnehagelærere 
til å forbedre kvaliteten i barnehagesektoren. 

5.3 Tydeliggjøre og styrke regelverket 
om kompetanse 

5.3.1 Formell kompetanse for 
gjennomføring av spesialpedagogisk 
hjelp og spesialundervisning

På bakgrunn av problembeskrivelsen i kapittel 3 
mener regjeringen at det er nødvendig å tydelig-
gjøre deler av regelverket om spesialpedagogisk 
kompetanse i barnehagen og skolen. Barn og 
unge med behov for særskilt tilrettelegging skal få 
tilbudet de har krav på, til rett tid og få oppfølging 
av ansatte med relevant fagkompetanse. Vi vil 
særlig se på bruken av assistenter og på kompe-
tansekrav for de som gjennomfører spesial-
pedagogiske tiltak og spesialundervisning. 

Regjeringen viser i den sammenheng til at 
Stortinget i anmodningsvedtak nr. 900 av 13. juni 
2017 har bedt regjeringen «i samråd med sekto-
ren se til at alle skoler skal ha tilgang på lærere 
med fordypning innenfor spesialpedagogikk». I 
vedtak nr. 901 av samme dato ber Stortinget regje-
ringen «sikre at alle elever med behov for spesial-
undervisning får rett til opplæring av fagpersoner 
med godkjent relevant utdanning». I vedtak nr. 
903 av samme dato ber Stortinget regjeringen 
«om å legge frem en plan for at alle elever med 
behov for spesialundervisning, får opplæring av 
fagpersoner med pedagogisk eller spesialpedago-
gisk kompetanse».

Ansatte som gir spesialpedagogisk hjelp bør 
som hovedregel ha formell pedagogisk eller 
spesialpedagogisk kompetanse. I barnehage-
loven er det ikke stilt eksplisitte kompetansekrav 
til ansatte som skal gi spesialpedagogisk hjelp. 

1 Bjørnestad og Os 2018.
2 Fagerholt et al. 2018.
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Hvilken kompetanse den som skal gi hjelpen bør 
ha, skal ifølge loven utredes og tas stilling til i den 
sakkyndige vurderingen fra PP–tjenesten. I sko-
len gjelder de samme kravene til pedagogisk og 
faglig kompetanse for ansatte som gir spesial-
undervisning, som for ansatte som gir ordinær 
undervisning. 

Likevel peker flere utredninger på at det i for 
stor grad benyttes assistenter uten formell 
pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse i 
spesialundervisningen, eller til å gi spesialpedago-
gisk hjelp i barnehagen. Dette tyder på at regel-
verket ikke alltid praktiseres slik det skal, og at 
praksis for bruk av ukvalifiserte assistenter bør 
strammes inn. Dette står ikke i motsetning til at 
andre relevante yrkesgrupper enn pedagoger har 
en viktig rolle i barnehage, skole og SFO. Se nær-
mere omtale i kapittel 6 om laget rundt barna og 
elevene. 

Regjeringen mener at det bør presiseres i 
barnehageloven at ansatte som gir spesial-
pedagogisk hjelp som hovedregel skal ha formell 
pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse. 
Vi mener også at PP-tjenestens sakkyndige vurde-
ring bør ta stilling til, og presisere nærmere, 
hvilken kompetanse ansatte i skolen som skal 
gjennomføre spesialundervisningen skal ha.

Det kan se ut som om flertallet av alle barne-
hager og skoler har ansatte med minst 30 studie-
poeng i spesialpedagogikk. I en undersøkelse fra 
2018 svarer 72 prosent av styrerne i barnehagene 
at de har én til to ansatte med 30 studiepoeng i 
spesialpedagogikk. Om lag halvparten oppgir at 

de har ansatte med mer utdanning i spesial-
pedagogikk.3 I en tilsvarende undersøkelse i 
grunnskolen og videregående skole fra 2017, 
svarer de fleste skolelederne at de har minst én 
lærer med 30 eller 60 studiepoeng i spesial-
pedagogikk. Over halvparten oppgir at de har 
lærere med 120 studiepoeng.4

Regjeringen vil vurdere hvordan alle barne-
hager og skoler kan få tilstrekkelig tilgang til 
spesialpedagogisk kompetanse. Dette er viktig for 
at alle barn skal bli oppdaget tidlig hvis de trenger 
hjelp, få god tilrettelegging eller tilpasset opp-
læring og bli inkludert i fellesskapet.

Lovutvalget for opplæringsloven vil legge frem 
forslag til ny opplæringslov i desember 2019. 
Regjeringen vil vurdere mulige regelverks-
endringer i opplæringsloven i lys av utvalgets for-
slag, før lovforslag sendes på høring. 

5.3.2 Kompetanse i norsk som andrespråk

Elever i grunnskolen og i videregående opplæring 
med annet morsmål enn norsk og samisk har rett 
på særskilt språkopplæring, det vil si særskilt 
norskopplæring og om nødvendig morsmåls-
opplæring og/eller tospråklig fagopplæring. I for-
bindelse med vedtak om særskilt språkopplæring, 
og opphør av dette, skal skoleeier kartlegge 
elevens norskferdigheter. Skoleåret 2018/19 har 
42 633 elever i grunnskolen vedtak om særskilt 

Boks 5.1 Elevers opplevelser av og erfaringer med spesialundervisning 

Barneombudet har snakket med barn om hvor-
dan de opplever spesialundervisningen. Elevene 
forteller om lærere som ikke har god nok 
kompetanse, verken faglig, pedagogisk eller 
relasjonelt. Da Barneombudet spurte om de får 
hjelpen de trenger av skolen, kunne de bare 
trekke frem enkeltlærere som de synes er gode. 

En gutt med spesifikke språkvansker og dys-
leksi som nettopp har fullført ungdomsskolen, 
forteller at en enkeltlærer var forskjellen på om 
han lærte eller ikke lærte. En jente forteller at 
karakterene steg betraktelig da hun fikk ny 
lærer. 

«Har hatt mye utbytte av det, men alt spørs 
jo fra lærer til lærer da. Jeg har hatt lærere som 

har fått meg, altså hjulpet meg, til å ta et svært 
steg på ett skoleår. Men jeg har også hatt lærere 
som har fått meg til og stått stille et helt år. Jeg 
tror de har kalt meg dum. Jeg var jo bare dum.»

«Først gikk det skeis, kom ikke overens. 
Følte jeg kunne mye om naturfag, men fikk det 
ikke ned på arket, han var ikke interessert i det, 
han ga meg bare enere og toere. Men så fikk jeg 
spesialundervisning, og det var spesialundervis-
ning! Sånn alene! Og han kunne tydeligvis faget 
sitt så jeg begynte og få firere og femmere … 
læringen hans funka.»

Kilde: Barneombudet 2017

3 Fagerholt et al. 2019.
4 Waagene et al. 2018a.
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norskopplæring. Vi har ikke tall på nasjonalt nivå 
over antall elever i videregående skole med slik 
opplæring. 

For å kunne kartlegge minoritetsspråklige 
elever og gi særskilt norskopplæring av høy kvali-
tet trenger skolene lærere med kompetanse i 
norsk som andrespråk. Mange skoler mangler 
lærere med denne kompetansen.5 Det er viktig at 
kommunene og fylkeskommunene arbeider syste-
matisk for å bygge denne kompetansen. 

I dag er 18 prosent av barn i barnehage mino-
ritetsspråklige.6 Det er derfor viktig at barne-
hagene har kompetanse om minoritetsspråklige 
barns språkutvikling og flerkulturell kompetanse.

På lang sikt bør det være et mål at alle lærere 
som underviser i særskilt norsk skal ha formell 
kompetanse i norsk som andrespråk. På kort sikt 
vil regjeringen vurdere hvordan alle barnehager 
og skoler kan få tilstrekkelig tilgang til kompe-
tanse i norsk som andrespråk. På dette området er 
mangelen på kompetanse større enn på det 
spesialpedagogiske området. 

5.4 Lærerutdanningene

Flere har søkt seg til barnehagelærerutdanningen 
de senere årene. I 2019 hadde den 4 542 første-
valgssøkere. Det er en økning på 6,8 prosent fra 
2018. Stadig flere har også søkt seg til lærerutdan-
ningene for å undervise i skolen. Tallet på første-
valgssøkere til grunnskolelærerutdanning, lektor-
utdanning og fag- og yrkesfaglærerutdanning har 
økt fra drøye 5 000 i 2010 til omtrent 9 000 i 2019. 
Det har også vært flere søkere til praktisk-pedago-
gisk utdanning (PPU). 

Innføringen av ny masterutdanning for lærere 
i grunnskolen vil på sikt styrke lærernes fag-
kompetanse, i tillegg til deres kompetanse innen-
for temaer som tilpasset opplæring, tidlig innsats 
og inkludering. I grunnutdanningen for lærere 
legges det nå mer vekt på kunnskap om disse 
temaene enn tidligere, og i fagfornyelsen i skolen 
og rammeplanen for barnehagen fra 2017 blir 
også disse temaene aktualisert. 

Regjeringen forventer at lærerutdanningene 
ivaretar temaene tilpasset opplæring, tidlig innsats 
og inkludering på en god måte gjennom oppfølgin-
gen av den nasjonale strategien for kvalitet og 
samarbeid i lærerutdanningene Lærerutdanning 
2025 og strategiene Kompetanse for fremtidens 
barnehage, Kompetanse for kvalitet og Digitalise-
ringsstrategi for grunnopplæringen. Staten skal 

5 Rambøll 2016, Waagene et al. 2018a, Rogde, Daus et al. 
2019.

6 SSB, Statistikkbanken.

Figur 5.1 Førstevalgssøkere til lærerutdanningene 2005–2019, antall 

Kilde: Samordna opptak
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følge opp lærerutdanningene gjennom samarbeid 
med universitets- og høyskolerådet (UHR-LU), 
nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjons-
utvikling (NFLP) og andre samarbeidsfora knyttet 
til de nasjonale strategiene. Oppfølgingen vil også 
skje gjennom arbeidet til Nasjonalt organ for kvali-
tet i utdanningen (NOKUT) med å fremme kvali-
teten i lærerutdanningene og eventuelle tilsyn fra 
NOKUTs side. 

5.4.1 Endringer i 
barnehagelærerutdanningen 

Ny barnehagelærerutdanning (BLU) startet opp 
høsten 2013. Kunnskapsdepartementet oppnevnte 
en følgegruppe som har fulgt iverksettingen av 
den nye utdanningen frem til 2017. Gjennom 
årlige rapporter har følgegruppen pekt på faktorer 
som har hindret vellykket implementering, slik 
som manglende ressurser og behov for å tydelig-
gjøre pedagogikkfagets rolle.7

I 2017 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en 
ekspertgruppe som skulle sammenstille et kunn-
skapsgrunnlag om barnehagelærerrollen, som ett 
av flere tiltak for å styrke innholdet i barnehagen.8

Formålet med arbeidet var å tydeliggjøre hvordan 
rollen utøves i det pedagogiske arbeidet med 
barna, og i ledelse og veiledning av andre ansatte i 
barnehagen. Gruppen har også gitt råd og anbefa-
linger om hvordan profesjonen og utdanningen 
kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i frem-
tidens barnehager. Ekspertgruppen hevder blant 
annet at barnehagelærerutdanningens kvalitet er 
betydelig svekket etter innføring av reformen, og 
trekker frem mange av de samme utfordringene 
som følgegruppen peker på. Ekspertgruppen 
mener at pedagogikkfaget er pulverisert og at 
fagenes posisjon som vitenskapsfag er lite ivare-
tatt. Samlet mener de at utdanningens akade-
miske tyngde er blitt svekket. I tillegg er ekspert-
gruppen bekymret over den lave inntakskvaliteten 
i BLU, og de mener karakteren tre i norsk bør 
settes som opptakskrav.9

Regjeringen vil ha en helhetlig gjennomgang 
av rammeplanen for barnehagelærerutdanningen 
i lys av anbefalingene fra følgegruppen og 
ekspertgruppen. Regjeringen vil derfor nedsette 
en ekstern gruppe som skal foreslå konkrete 
endringer i rammeplanen for barnehagelærer-
utdanningen.

5.5 Spesialpedagogikk i 
lærerutdanningene og egne 
spesialpedagogiske utdanninger

Alle barn skal få like muligheter til et forsvarlig 
pedagogisk tilbud i barnehage og skole. For barn 
og unge med behov for særskilt tilrettelegging er 
det spesielt viktig å møte lærere med rett kompe-
tanse. Flere ekspertgrupper og utvalg peker på at 
det er behov for mer spesialpedagogisk kompe-
tanse i barnehager og skoler, og at lærerutdannin-
gene i større grad må vektlegge spesialpedago-
giske emner som forebygging og tilpasset opp-
læring.10 Flere av disse temaene står i dag i for-
skrift om rammeplaner for disse utdanningene, 
men det er opp til hver enkelt lærerutdannings-
institusjon hvordan og hvor mye de vektlegges. I 
TALIS Starting Strong Survey 2018 svarer over en 
fjerdedel av de barnehageansatte i Norge at de 
trenger mer kunnskap om barn med rett til 
spesialpedagogisk hjelp og oppfølging av barn 
med særlige behov.11 I TALIS Teaching and 
Learning International Survey 2018 svarer hver 
sjette lærer at de har stort behov for å bedre sin 
kunnskap om undervisning av elever med særlige 
opplæringsbehov. Hver femte rektor oppgir at 
mangel på lærere med slik kompetanse i stor grad 
hindrer skolen i å gi god undervisning.12 

Til sammen tilbyr åtte universiteter og høy-
skoler (UH-institusjoner) i dag spesialpedagogikk 
som bachelorstudium og/ eller masterstudium. I 
tillegg tilbyr flere UH-institusjoner spesialpedago-
gikk som valgfag i grunnskolelærerutdanningene 
på masternivå og som videreutdanning for lærere. 
Studietilbudene har ulik organisering, ulikt inn-
hold og ulike krav til praksis, blant annet fordi de 
skal dekke ulike behov i sektoren. Det finnes i dag 
ingen felles retningslinjer for de spesialpedago-
giske utdanningene. Hvilken institusjon man stu-
derer spesialpedagogikk ved, er dermed avgjø-
rende for hva slags læringsutbytte kandidatene 
sitter igjen med etter endt utdanning. De spesial-
pedagogiske fagmiljøene har selv gitt uttrykk for 
at det er behov for overordnede, nasjonale ram-
mer for utdanningene, med muligheter for egen 
profilering.

Det finnes ingen egen faggruppe for spesial-
pedagogikk i tilknytning til Universitets- og høy-
skolerådet, slik det er for andre fagområder. Dette 
er etter flere fagmiljøers mening uheldig. De gir 
uttrykk for at det bør være et nasjonalt miljø som 

7 Følgegruppen for barnehagelærerutdanning 2017.
8 Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen 2018.
9 Følgegruppen for barnehagelærerutdanning 2017.

10 Ekspertrapporten for spesialpedagogikk 2014.
11 OECD 2019b.
12 OECD 2019a.
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ivaretar og sørger for konsistent høy kvalitet på 
alle spesialpedagogiske utdanninger i Norge. Et 
slikt nasjonalt miljø vil kunne være en god dialog-
partner for statlige myndigheter.

Regjeringen forventer at UH-institusjonene 
tar et overordnet ansvar for å tilrettelegge for 
samarbeid mellom spesialpedagogutdanningene,
mellom allmennpedagogikken og det spesial-
pedagogiske feltet og mellom UH-institusjoner 
og barnehager/skoler, for å sikre at utdannin-
gene ivaretar barnehagers og skolers kompe-
tansebehov. UH-institusjonene som i dag tilbyr 
spesialpedagogikk som bachelorstudium og/
eller masterstudium har nylig etablert et nett-
verk for å fremme samarbeid om felles retnings-
linjer og utvikling av utdanningene. Regjeringen 
støtter dette initiativet og vil følge med på nett-
verkets arbeid fremover. 

Studenter som tar bachelorutdanning i spesial-
pedagogikk, oppnår i dag ikke undervisningskom-
petanse. Tilbakemeldinger fra skoler viser at det 
har blitt mer krevende for spesialpedagoger å få 
tilsetting i skolen, blant annet fordi kommunene 
og skolene er opptatt av å oppfylle de særskilte 
kompetansekravene i norsk, matematikk og 
engelsk, jf. 5.6.2. Regjeringen vil derfor vurdere 
om en mastergrad i spesialpedagogikk med inte-
grert undervisningsfag kan gi undervisnings-
kompetanse for tilsetting i skolen. Regjeringen vil 
også, i samarbeid med partene i sektor, vurdere 
behovet for egne stillingshjemler i barnehagen og 
skolen for spesialpedagoger uten undervisnings-
kompetanse.

Nært samarbeid og sammenheng mellom 
barnehage og skole er spesielt avgjørende for barn 

som har behov for særskilt tilrettelegging og 
spesialundervisning. Stoltenberg-utvalget vekt-
legger hvor viktig det er å sikre kontinuitet i barns 
læring, og at skolen må bygge videre på erfaringer 
fra barnehagen. Utvalget foreslår å utvikle en inte-
grert lærerutdanning for lærere i barnehage og 
grunnskole. Av høringsinstansene som har uttalt 
seg om dette forslaget, støtter flertallet forslaget. 
Dette forslaget bør utredes videre. BLU er per i 
dag ikke et mastergradsstudium, men barnehage-
lærere kan bygge på med videreutdanningstilbud 
som kan inngå i en mastergrad. Det bør derfor 
være mulig å etablere felles mastergradsstudier 
som parallelle løp for barnehage- og grunnskole-
lærere innenfor eksisterende ordninger for grunn- 
og videreutdanning.

5.6 Videreutdanning

5.6.1 Videreutdanning for barnehagelærere 
og styrere i barnehagen

Regjeringen satser på videreutdanningstilbud for 
barnehagelærere slik at flere barnehagelærere får 
økt kompetanse. For studieåret 2019/20 tilbys 
videreutdanning innenfor følgende fordypnings-
områder: 
– læringsmiljø og pedagogisk ledelse 
– naturfag og matematikk 
– språkutvikling og språklæring 
– veilederutdanning for praksislærere
– tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 

Siden 2016 har 3 142 barnehagelærere fått tilbud 
om videreutdanning. 

Boks 5.2 Kvalitets- og kompetanseutvikling

Barnehage- og skoleeiere, styrere, skoleledere 
og lærere i barnehage og skole har i fellesskap 
ansvar for å sørge for å utvikle kvaliteten i 
barnehage og skole. Arbeidet med kvalitet er en 
varig læringsprosess der barnehagene og sko-
lene jobber systematisk med å reflektere over 
og vurdere egen praksis og sette seg mål og 
legge langsiktige planer. 

Barnehagens arbeid skal ifølge ramme-
planen planlegges og vurderes. Det betyr at det 
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres 
og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen. Vurderings-

arbeidet i den enkelte barnehage må bygge på 
refleksjon og diskusjon som hele personal-
gruppen er involvert i. Kvalitetsvurdering er vik-
tig for å utvikle barnehagen som organisasjon, 
og det er en forutsetning for kvalitetsutvikling. 

I skolen kan kvalitetsutvikling for eksempel 
innebære samarbeid om bedre vurderingsprak-
sis, analyse av statistikk og indikatorer, og syste-
matisk arbeid med klasseledelse. Kompetanse-
utvikling omfatter både videreutdanning, det vil 
si utdanning som gir studiepoeng, og etter-
utdanning, det vil si kompetanseutvikling som 
ikke gir studiepoeng.
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Ansatte med annen treårig pedagogisk utdan-
ning som vil kvalifisere seg for arbeid som peda-
gogisk leder i barnehagen, kan søke opptak til 
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TiB). 
Det har vært en økt interesse for dette tilbudet, 
noe som kan ha sammenheng med innskjerpin-
gen av pedagognormen. 326 har fått tilbud om 
studieplass i TiB siden 2016. Regjeringen tar sikte 
på å sette i gang et kull med 35 studieplasser i TiB 
årlig til og med 2022, i tillegg til studieplasser som 
allerede tilbys. 

Høyskoler og universiteter vil kunne tilby 
videreutdanning i totalt syv emner/fordypnings-
områder fra høsten 2020. To nye tilbud er planlagt 
i tråd med prioriteringene i denne meldingen: 
Spesialpedagogikk og Fysisk-motorisk utvikling og 
aktivitet i barnehagen. Regjeringen vil også videre-
føre tilbudet Barns språkutvikling og språklæring
for å bidra til regjeringens mål om å styrke språk-
arbeidet i barnehagene. 

Styrerutdanning 

God ledelse er viktig for å kunne utvikle og sikre 
likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Barne-
hagestyreren har ansvar for at hvert enkelt barn får 
et inkluderende barnehagemiljø som støtter opp 
om en allsidig utvikling. Utviklingen mot større 
barnehager krever økt kunnskap om administra-
sjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitu-
sjon må barnehagen være i endring og utvikling. 
Siden 2011 har 2 954 styrere og assisterende 

styrere i barnehage fått tilbud om studieplass på 
styrerutdanningen. Styrerutdanningen videreføres. 
Fra høsten 2020 vil Utdanningsdirektoratet tilby 
om lag 350 studieplasser for 2020/21.

5.6.2 Videreutdanning for lærere og ledere 
i skolen

Regjeringen har de siste årene gjennomført en 
historisk satsing på videreutdanning av lærere og 
ledere i skolen. Siden 2014 har mer enn 34 000 
lærere fått tilbud om videreutdanning med støtte 
fra staten. Antallet videreutdanningsplasser som 
tilbys lærere i skolen, har økt kraftig, jf. figur 5.4. 
Samlet i perioden 2014–2019 har regjeringen 
bevilget om lag åtte mrd. kroner til formålet. 
Denne satsingen er kanskje statens viktigste 
bidrag for å heve lærernes kompetanse, og på den 
måten bidra til mer tilpasset og bedre opplæring 
for alle elever.

De fleste lærere deltar på videreutdanning i 
norsk, matematikk og engelsk. Dette henger 
sammen med kravene til kompetanse i undervis-
ningsfagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, 
matematikk og engelsk i grunnskolen, som vil 
gjelde alle fast ansatte lærere fra 1. august 2025: 
– For undervisning på barnetrinnet er kravet 30 

studiepoeng. 
– På ungdomstrinnet er kravet 60 studiepoeng 

for undervisning.13

Figur 5.2 Videreutdanning for barnehagelærere, antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet
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13 Forskrift til opplæringsloven § 14-2 og § 14-3.
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Figur 5.3 Styrerutdanning 2011–2019, antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Boks 5.3 Nye videreutdanningstilbud for barnehagelærere

Videreutdanningstilbudet spesialpedagogikk skal 
bidra til at barnehagelærernes kompetanse 
utvikles innenfor disse temaene: 
– teoretiske innfallsvinkler til det spesial-

pedagogiske området 
– barn under opplæringspliktig alder som har 

behov for særskilt tilrettelagte tiltak, her-
under spesialpedagogisk hjelp, skal få et til-
bud av høy kvalitet, og gjennom det oppleve å 
bli inkludert i fellesskapet

– hvordan digitale verktøy kan være en ressurs 
når det gjelder tilrettelegging for læring, 
utvikling og lek

– observasjon, dokumentasjon, vurdering og 
kartlegging

– tverrfaglig samarbeid og de ulike aktørenes 
roller i arbeidet med barn med særskilte 
behov

– tilrettelegging av det allmennpedagogiske 
tilbudet for barn med rett til spesialpedago-
gisk hjelp og barn med nedsatt funksjons-
evne

– barnehagelovens kapittel V A Spesialpedago-
gisk hjelp, tegnspråk m.m., § 19 a til og med 
19 j

Studietilbudet Fysisk– motorisk utvikling og akti-
vitet i barnehagen skal bidra til at barnehage-

lærernes kompetanse utvikles innenfor disse 
temaene:
– tilrettelegging og gjennomføring av fysisk – 

motorisk aktivitet med barnegruppen og 
enkeltbarn der målet er å utvikle fysisk – 
motoriske egenskaper og ferdigheter som 
utholdenhet, kroppskontroll og koordinasjon

– hvordan støtte barn på en måte som bidrar til 
at alle barn blir trygge på egen kropp, og 
derigjennom får en positiv selvoppfatning, og 
blir kjent med egne følelser

– barns vurdering og mestring gjennom fysisk 
utfordrende lek og gjennom opplevelse av 
kroppslige utfordringer, inkludert barns 
utvikling av egne grenser for hva en kan mes-
tre gjennom motorisk aktivitet

– refleksjon over fysisk og motorisk mangfold
– flerkulturelle perspektiver på fysisk- moto-

risk utvikling hos barn
– inkluderende barnehagemiljø der alle barn 

skal få en positiv opplevelse av å mestre gjen-
nom å delta i fysisk– motoriske aktiviteter 
sammen med andre barn i barnehagen

– hvordan barnehagens fysiske miljø stimulerer 
til fysisk aktiv lek og utfoldelse for alle barn

– bli kjent med og reflektere over relevante 
teoretiske perspektiver på fysisk aktivitet, 
kropp og helse
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Stadig flere lærere har tilstrekkelig utdanning i 
undervisningsfagene sine, men det er fortsatt 
mange lærere som må ta videreutdanning for å nå 
de nye kompetansekravene, jf. figur 5.5.

I Utdanningsdirektoratets spørring til Skole-
Norge våren 2018 oppgir 83 prosent av kommu-
nene at de har en plan eller en strategi for hvordan 

lærere skal oppfylle de nye kompetansekravene.14

Regjeringen er opptatt av at skoleeierne har en 
slik plan for hvordan skolene skal sikre kvalifi-
serte lærere i de fagene der det er kompetanse-
krav. Skoleeierne må også ha en plan for hvordan 

Figur 5.4 Antall videreutdanningsplasser for lærere i skolen som er tilbudt 2011–2019
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Figur 5.5 Lærere på 1.–7. trinn og formell kompetanse i undervisningfag, prosent
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de vil sikre kompetanse innenfor temaer som 
begynneropplæring, digitalisering, inkludering, 
spesialundervisning o.a. 

Skolelederutdanning

Gode skoler krever gode skoleledere. For å sikre 
at kompetanseutviklingen faktisk gir bedre opp-
læring for elevene i klasserommet, er det viktig å 
ha gode ledere som har kompetanse i å legge til 
rette for kollektiv profesjonsutvikling i kommunen 
og på den enkelte skole. Siden 2009 har mer enn 
4 000 skoleledere deltatt i den nasjonale rektor-
utdanningen. Regjeringen har besluttet å fortsette 
satsingen ved å tilby om lag 500 studieplasser 
hvert år frem til 2025. 

Fra høsten 2018 tilbys også modulbasert 
videreutdanning for skoleledere som har fullført 
rektorutdanningen. Målet er at skoleledere over 
hele landet skal få den samme muligheten som 
lærerne til å utvikle seg og sin kompetanse 
gjennom hele yrkeskarrieren. Som en oppfølging 
av Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig inn-
sats og kvalitet i skolen arbeider departementet 
med et lovforslag om å innføre en plikt for skole-
eiere til å tilby utdanning i pedagogisk ledelse for 
nytilsatte rektorer. Forslaget ses i sammenheng 

med det pågående arbeidet i opplæringslov-
utvalget.

5.7 Desentraliserte ordninger for 
kompetanseutvikling i barnehage 
og skole

I Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig inn-
sats og kvalitet i skolen lanserte regjeringen en ny 
modell for kompetanseutvikling som støtter opp 
om lokale myndigheters arbeid med og ansvar 
for kvalitetsutvikling i skolen. Gjennom den 
desentraliserte ordningen for kompetanseutvik-
ling får kommunene og fylkeskommunene 
mulighet til å velge etterutdanningstiltak ut fra 
lokale behov. Dette blir gjort i nært samarbeid 
med andre skoleeiere i fylket eller regionen, 
lokale universiteter eller høyskoler, og fylkes-
mannen i fylket. Tiltakene i ordningen skal i 
hovedsak være skolebaserte.15 På den måten 
kan ordningen også bidra til å utvikle skolene 

Boks 5.4 Tettere samarbeid mellom lærerutdanningene og praksisfeltet

Regjeringen har i strategien Lærerutdanning 
2025 som målsetting å legge til rette for tettere 
samarbeid mellom barnehager, skoler og 
undervisningsinstitusjoner gjennom universi-
tetsskoler, hospiteringsordninger og forsk-
ningssamarbeid.1 Målet er at studentene skal 
lære mer om det som skjer i barnehagen og i 
skolen, og at det blir et bedre samarbeid om 
forskning og utvikling. Det vil bidra til enda 
bedre barnehager og en skole hvor elevene 
lærer mer. Det fører til at lærerne i barnehage 
og skole holder seg bedre oppdatert på sine 
fagfelt.

Alle grunnskolelærerutdanningene og noen 
av de andre lærerutdanningene er i gang med å 
etablere og utvikle partnerskapssamarbeid med 
barnehager og skoler. Satsingen på lærerut-
danningsbarnehager og lærerutdanningsskoler 
skal sikre høy kvalitet i praksisopplæringen, 
styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, økt 
bruk av delte stillinger og løpende kvalitets-

utvikling i lærerutdanningene basert på både 
forskning og de langsiktige behovene i barne-
hage og skole. For å bidra til å bygge partner-
skapene utarbeides det nå nasjonale rammer. 
Det er Faglig råd for lærerutdanning som har 
fått oppdraget i tilknytning til arbeidet i Nasjo-
nalt forum for lærerutdanning.

Mange lærerutdanninger har i tillegg 
utviklet et tettere og mer forpliktende samar-
beid med enkelte barnehager og skoler som 
også omfatter samarbeid og utvikling av felles 
FoU-prosjekter, delte stillinger mellom lærer-
utdanningsinstitusjoner og barnehage/skole og 
utvikling av nye samarbeidsformer. Ti nye 
offentlig sektor–ph.d.-stillinger i barnehage- og 
skolesektorene som legger til rette for bedre 
samarbeid mellom praksisfeltet og lærer-
utdanningene er også lyst ut gjennom FINNUT i 
2019.

1 Kunnskapsdepartementet 2017b.

15 Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, 
med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess 
på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens sam-
lede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder 
læring, undervisning og samarbeid.
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som profesjonelle, lærende fellesskap. I 2019 
bevilget regjeringen om lag 230 mill. kroner til 
formålet. 

Spørringen til Skole-Norge våren 2019 viser at 
nesten samtlige skoler deltar i ordningen. De 
fleste kommuner opplever samarbeidet med 
fylkesmannen om etablering av ordningen som 
godt. I de fleste av kommunenes (88 prosent) og 
skolenes (83 prosent) planer for kompetanseutvik-
ling er Lokalt arbeid med læreplan – fagfornyelsen
et utviklingsområde.16 

De fleste skoleledere og kommuner oppgir at 
de samarbeider med kompetansemiljøer ved 
lokale universiteter eller høyskoler når de skal 
identifisere utviklingsområder. 50 prosent av 
skoleeierne og 37 prosent av skolelederne oppgir 
at tiltakene som er iverksatt i samarbeid med 
universiteter og høyskoler, er skolebaserte.

Barnehagesektoren har i flere år hatt en ord-
ning der fylkesmennene har tildelt midler til 
kompetanseutvikling og utviklingsarbeid lokalt. I 
den reviderte kompetansestrategien Kompetanse 
for fremtidens barnehage (2018–2022) ble dette 
videreutviklet til en ordning kalt regional ordning 
for kompetanseutvikling i barnehage.17 I 2019 har 
regjeringen bevilget 140 mill. kroner til dette for-
målet. I 2020 foreslår regjeringen å bevilge om lag 
190 mill. kroner til regional ordning for kompe-
tanseutvikling. På samme måte som for den 
desentraliserte ordningen i skolesektoren er det 

etablert samarbeidsfora for barnehageeiere og 
UH-institusjonene i alle fylker som fylkesmennene 
leder og koordinerer. Tiltakene i denne ordningen 
skal også i hovedsak være barnehagebaserte 
kompetansetiltak.

For å sikre en god begynneropplæring og 
gode overganger, er det behov for at de ulike 
lærerne i barnehage og skole kjenner hver-
andres kompetanse og faglige arbeid, og at de 
samarbeider godt og ser kompetansebehov på 
tvers. På samme måte er det viktig for kommu-
nen som barnehagemyndighet å ivareta dialogen 
mellom private og kommunale barnehager og 
skoler om felles utfordringer og felles innsats 
innenfor den regionale ordningen for kompe-
tanseutvikling.

Regjeringen vil at kommuner, fylkeskommu-
ner, private eiere, barnehager og skoler skal få 
handlingsrom til selv å drive kompetanseutvikling 
og kvalitetsutvikling og til å selv finne løsninger 
tilpasset lokale behov gjennom de desentraliserte 
ordningene. Eiere må selv vurdere hvordan de vil 
organisere kompetanseutvikling for alle sine 
ansatte.

Regjeringen vil ta initiativ til å samordne de 
desentraliserte ordningene for kompetanseutvik-
ling for barnehage og skole. Vi vil også fortsette å 
styrke ordningene gjennom omprioriteringer etter 
hvert som nasjonale satsinger er avsluttet.

I tillegg vil vi vurdere om den nye varige 
kompetansesatsingen innenfor spesialpedago-
gikk og inkluderende praksis, som også skal 
omfatte PP-tjenesten, kan ses i sammenheng med 

16 Rogde, Daus et al. 2019.
17 Kunnskapsdepartementet 2017c.

Boks 5.5 Kollektiv kapasitetsbygging i Utdanningsregion Midt-Rogaland

Utviklingsarbeid og samarbeid er høyt prioritert 
i Utdanningsregion Midt-Rogaland. Kommu-
nene i Midt-Rogaland, som i 2019 består av 
Randaberg, Strand, Sola, Kvitsøy, Finnøy, 
Rennesøy, Hjelmeland og Stavanger, har sam-
arbeidet på skoleeiernivå i flere år. Fra og med 
2020 vil Rennesøy og Finnøy være en del av nye 
Stavanger kommune. 

Skolesjefene, stabene, Utdanningsforbundet, 
Universitetet i Stavanger (UiS) og utviklingsvei-
lederen for regionen møttes til første arbeids-
samling i november 2017. Utdanningsregionen 
har siden den tid etablert partnerskap med Uni-
versitetet i Stavanger (UiS). I april 2018 startet 
regionen opp et ledernettverk hvor alle skole-
sjefer, skoleledere, tillitsvalgte og lærerspesia-

lister deltar. Nettverket møtes to ganger i året. I 
tillegg jobbes det puljevis med skolebasert 
kompetanseutvikling i partnerskap med UiS. 
Det er etablert Såkornfond som skal stimulere 
lærere til innovasjon i klasserommet og et 
fagfornyelsesteam som skal støtte arbeidet med 
fagfornyelsen i regionen. 

Utdanningsregionen og partnerskapet arbei-
der kontinuerlig med å skape felles forståelse av 
begrepene partnerskap, skolebasert kompe-
tanseutvikling og lærende profesjonsfellesskap. 
Plan for desentralisert kompetanseutvikling 
gjelder fra 2018 til 2022 og beskriver felles ret-
ning og samarbeidsform i regionen og partner-
skapet. Tiltak og målsettinger evalueres, og 
planen revideres i løpet av perioden. 
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de desentraliserte ordningene i barnehage og 
skole, jf. 5.8. 

5.8 Styrke kompetansen i PP-tjenesten 

Med endringene i Statped som omtales i kapittel 
7, må kommuner og fylkeskommuner ha kompe-
tanse til å ivareta de fleste behov for tilrette-
legging uten bistand fra Statped. Slik er ikke situa-
sjonen i alle kommuner og fylkeskommuner i dag. 
Det er nødvendig at kommuner og fylkeskommu-
ner hver for seg eller i samarbeid opparbeider til-
strekkelig kompetanse, har planer og strukturer 
for vedlikehold av kompetanse og har utviklet et 
godt tverrfaglig samarbeid slik at de blir bedre i 
stand til å ivareta barn og elever med behov for 
særskilt tilrettelegging.

Regjeringen vil forbedre det spesialpedago-
giske støttesystemet for å sikre at barn får raskere 
og bedre hjelp, og at fagkompetansen kommer 
barna til gode. Fagpersoner med spesialpedago-
gisk og annen relevant kompetanse skal være mer 
til stede i barnehager og skoler for å støtte lærer-
nes arbeid med å gi barn med behov for særskilt 
tilrettelegging et inkluderende og tilpasset tilbud. 

Regjeringen vil styrke det tverrfaglige sam-
arbeidet for å sikre et godt lag rundt barna og 
elevene, jf. kapittel 6. Samtidig er det viktig å 
styrke kompetansen til de ansatte i PP-tjenesten 
for at tjenesten skal bli bedre i stand til å bidra 
med forebyggende arbeid i barnehager og skoler, 
og for at den skal kunne gi bedre sakkyndige 
vurderinger. 

Regjeringen vil bidra med et stort og varig 
kompetanseløft på det spesialpedagogiske områ-
det, med særlig vekt på PP-tjenesten. Utdannings-
direktoratet har fått i oppdrag å vurdere hvilke til-
tak og ordninger som er nødvendige for å møte 
kompetansebehovet innenfor spesialpedagogikk 
og inkludering i kommuner og fylkeskommuner. 
Direktoratet skal vurdere om og eventuelt hvor-
dan de allerede etablerte ordningene for desentra-
liserte kompetansetiltak kan inkludere kompe-
tansebehovene på det spesialpedagogiske feltet, 
eller om det er mest hensiktsmessig å etablere 
egne ordninger. 

I tråd med prinsippene for de desentraliserte 
ordningene for kompetanseutvikling i barnehager 
og skoler, er det en målsetting at kompetansetil-
takene som retter seg mot PP-tjenesten også tar 
utgangspunkt i lokale vurderinger av kompetanse-
behov. Gjennom etablerte samarbeidsfora i alle 
fylker har kommuner og fylkeskommuner fått god 
mulighet til å analysere kompetansebehov og 

identifisere aktuelle kompetansetiltak sammen 
med lokale universiteter og høyskoler.

Kunnskapsdepartementet vil i dialog med KS 
involvere kommuner og fylkeskommuner i valg av 
tiltak for å øke kompetansen og muligheten til å gi 
et godt tilpasset og inkluderende tilbud til alle 
barn og elever. Kunnskapsdepartementet og KS 
inngikk i 2018 en ny samarbeidsavtale om kvali-
tetsutvikling i barnehagen og grunnopplæringen. 
Avtalen skal sørge for at den nasjonale politikken 
blir realisert og konkretisert på regionalt og lokalt 
nivå. Den skal bidra til koordinert ressursinnsats, 
legge til rette for lokale løsninger og understøtte 
kommunesektorens ansvar og handlingsrom når 
det gjelder kompetanseheving. Med utgangs-
punkt i avtalen, vil departementet over en femårs-
periode samarbeide med KS om å bygge kompe-
tanse i barnehager, skoler og PP-tjenester/tverr-
faglige støttesystemer. Kompetansebyggingen 
skal ha hovedvekt på at barn og elever med behov 
for særskilt tilrettelegging skal få et godt tilpasset 
tilbud raskt. For at de skal kunne fanges opp og 
følges opp tidlig, må kompetansen være nær 
barna og elevene. Kompetansebyggingen må 
være basert på kartlagte kompetansebehov i kom-
muner og fylkeskommuner og ses i sammenheng 
med øvrige nasjonale, lokale og regionale kompe-
tansetiltak. Samarbeidet vil også inkludere nett-
verk for utvikling og vedlikehold av kompetanse. 
Kompetansebyggingen vil ses i sammenheng med 
endringene i Statped. 

Regjeringen vil også vurdere hvordan opp-
følgingsordningen kan utvikles slik at den kan 
fange opp og følge opp kommuner og fylkes-
kommuner som har behov for å drive kvalitets-
utvikling av egen organisasjon på det spesial-
pedagogiske feltet. Se 5.9.4 for nærmere beskriv-
else av oppfølgingsordningen. 

5.9 Andre kompetansetiltak

5.9.1 Veiledning av nyutdannede 

Det er viktig å gi nyutdannede barnehagelærere 
og lærere en god overgang fra utdanning til yrke. 
Mange opplever et praksissjokk når de kommer 
ut i jobb som lærer i barnehage eller skole etter 
endt utdanning. Støtte til nyutdannede lærere kan 
være helt avgjørende for hvordan de opplever sitt 
første møte med lærerjobben.18 Tall fra SSB viser 
at rundt én av ti grunnskolelærere slutter i jobben 
sin i løpet av de første fem årene etter endt utdan-
ning. Opplevelsen av manglende støtte trekkes 

18 Aamodt og Næsheim 2019.
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ofte frem som hovedårsaken til at nyutdannede 
lærere forlater yrket.19 

Funn fra TALIS 2018 viser at kun hver fjerde 
lærer med fem års erfaring eller mindre deltok i et 
introduksjonsprogram som nytilsatt i skolen, og 
kun hver sjette nyutdannede lærer har en veileder 
til å støtte seg. Regjeringen har derfor bevilget 60 
mill. kroner til veiledning av nyutdannede nytil-
satte lærere i grunnskolen for skoleåret 2019/20. 
Tilskuddet skal bidra til at skoleeierne ivaretar sitt 
ansvar for å ha veiledningsordninger lokalt. Målet 
er at nyutdannede lærere skal få veiledning av god 
kvalitet, slik at de får en god overgang, blir trygge 
og blir værende i yrket. 

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid 
med organisasjoner for barnehage, skole og 
høyere utdanning utviklet et sett av prinsipper og 
forpliktelser for et likeverdig veiledningstilbud av 
god kvalitet som omfatter alle. Utdannings-
direktoratet har på bakgrunn av disse prinsippene 
utarbeidet en ny veileder som beskriver hva som 
kjennetegner gode veiledningsordninger, og hvor 
det gis eksempler på hvordan man kan etablere 
og videreutvikle veiledningsprogrammer lokalt.20 

5.9.2 Lærerspesialister

Regjeringen mener det er viktig å beholde gode 
lærere i klasserommet. Fra skoleåret 2015/16 har 
regjeringen fått på plass en ordning for lærer-
spesialister en ny karrierevei for lærere. Ord-
ningen skal bidra til at dyktige lærere opplever 
gode faglige utviklingsmuligheter slik at de 
ønsker å fortsette å undervise, og den skal bidra 
til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet 
og utvikling av skolen som lærende organisasjon. 

Evalueringen av de to første årene med 
utprøving viser at både lærerne og rektorene er 
positive til ordningen. Rektorene gir uttrykk for at 
lærerspesialistene har bidratt til en bedre kultur 
for læring på hele skolen.21 

Våren 2019 utvidet regjeringen rammene for 
ordningen slik at om lag 1 200, dobbelt så mange 
som året før, kan godkjennes som lærerspesialist. 
254 av søkerne har våren 2019 søkt om å bli lærer-
spesialist i begynneropplæring, og 110 lærere har 
søkt om videreutdanning som lærerspesialist i 
begynneropplæring. Disse lærerne vil bli en viktig 
støtte til kompetanseutviklingen på sine skoler. 
Regjeringen foreslår å trappe opp satsingen på 
lærerspesialistordningen til 200 mill. kroner i 

2020. Midlene skal blant annet bidra til å øke 
antallet lærerspesialister til 1 500 fra høsten 2020.

Stoltenberg-utvalget22 foreslår å innføre en 
plikt for hver skole til å ha en lærerspesialist i 
begynneropplæring. Av de som har uttalt seg om 
dette forslaget, er et lite flertall mot forslaget. 
Departementet støtter utvalgets vurdering av 
verdien av lærerspesialister på dette området, 
men mener det er lite realistisk at alle skoler kan 
oppfylle et slikt krav, samtidig som de skal opp-
fylle kompetansekravene i utvalgte fag innen 
2025. 

Regjeringens mål er at alle skoler skal ha til-
gang på lærerspesialist i begynneropplæring. 
Regjeringen vil derfor innføre en plikt for kom-
munene til å sørge for at alle skoler skal ha til-
gang på lærerspesialist i begynneropplæring på 
1.–4. trinn innen 2025. Det innebærer at alle 
kommuner skal kunne stille en lærerspesialist til 
disposisjon for sine skoler, og at små kommuner 
kan samarbeide om denne funksjonen. Dette vil 
bidra til god kompetanse i begynneropplæring i 
alle skoler, samtidig som det tar hensyn til for-
skjeller i skole- og kommunestørrelse rundt 
omkring i landet.

5.9.3 Barne- og ungdomsarbeidere og 
assistenter i barnehage

Andelen ansatte med fagbrev i barnehage har 
gradvis økt de siste årene. I grunnbemanningen i 
barnehage i 2018 var 20 prosent barne- og 
ungdomsarbeidere. Denne gruppen har en verdi-
full kompetanse for arbeid i barnehage. Det er 
derfor ønskelig at flere barne- og ungdomsarbei-
dere tar jobb i barnehage, og at ansatte som 
mangler formell kompetanse i arbeid med barn, 
tar fagbrevet.

I kompetansestrategien for barnehagen (2018–
2022) er det fire ulike kompetansetiltak for barne- 
og ungdomsarbeidere og assistenter i barnehage: 
– Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

(ABLU) er et tilbud til assistenter og barne- og 
ungdomsarbeidere som ønsker å utdanne seg 
til barnehagelærere. ABLU er organisert som 
en deltidsutdanning over fire år, og det er et tett 
samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og 
praksisfelt. 

– Fagbrev gjennom praksiskandidatordningen
retter seg mot assistenter med lang erfaring og 
gjør det mulig å ta fagbrevet i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget med praksis fra egen 
arbeidsplass.19 Aamodt og Næsheim 2019.

20 Utdanningsdirektoratet 2019d.
21 Seland et al. 2017. 22 NOU 2019: 3.
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– Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehage-
ansatte er en videreutdanning for barne- og 
ungdomsarbeidere og assistenter med mini-
mum fem års erfaring fra arbeid med barn. 
Fagskoleutdanningen gir mulighet for økt 
kompetanse innenfor tre fordypningsområder: 
barn med særskilte behov, arbeid med språk, 
flerspråklighet og flerkulturell kompetanse og 
arbeid med de yngste barna (0–3) i barne-
hagen.

– Barnehagefaglig grunnkompetanse er et tiltak 
som retter seg mot assistenter uten fagbrev og 
som mangler barnehagefaglig kompetanse. 
Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at alle 
ansatte uten kompetanse og erfaring fra barne-
hage får en innføring i barnehagens samfunns-
mandat, ansvar og innhold. Utdanningsdirekto-
ratet har fått i oppdrag å utvikle nasjonale 
rammer for tiltaket innen 2022.

5.9.4 Oppfølgingsordningen for kommuner 
med svake resultater

Barn og ungdom skal møte kompetente lærere og 
gode skoler der de bor. Det er store forskjeller 
mellom kommuner og mellom skoler internt i 
kommuner, jf. kapittel 2. Regjeringens mål er at 
elevenes bosted ikke skal avgjøre hvor godt de 
lykkes i skolen. Derfor er det etablert en nedre 
grense for skolekvalitet og en egen oppfølgings-
ordning som skal bidra til å løfte kvaliteten på de 
kommunene som er under grensen. Kommunene 
identifiseres gjennom et indikatorsett.

Siden høsten 2017 har totalt 68 kommuner og 
210 skoler vært med i ordningen. De identifiserte 
kommunene velger tiltak for kvalitetsutvikling i 
dialog med fylkesmannen i eget fylke. 

Omtrent halvparten av kommunene i ordnin-
gen har bedt om bistand fra det nasjonale tilbudet 
Veilederkorpset. Gjennom dette tilbudet mottar 
kommunene veiledning fra erfarne skoleledere og 
skoleeiere fra hele landet som bistår kommunene 
i å identifisere konkrete utfordringer og veileder i 
utviklingsarbeidet både på kommune- og skole-
nivå. For noen av kommunene inngår også barne-
hage i det lokale tiltaket. Øvrige kommuner i ord-
ningen har iverksatt andre tiltak i dialog og sam-
arbeid med fylkesmannen, gjerne knyttet til lokale 
tiltak i den desentraliserte ordningen.

Utdanningsdirektoratet rapporterer at ord-
ningen oppfattes som god støtte til kvalitets-
utvikling i kommuner med svake resultater over 
tid. Skoleledere og eiere som mottar veiledning 
fra Veilederkorpset, gir tilbakemeldinger om at 
dette er et verdifullt bidrag til deres lokale arbeid 
med kvalitetsutvikling. Flere veiledere i Veileder-
korpset fremhever dette som en god anledning til 
å få brukt og utviklet kompetanse fra eget arbeid 
til inspirasjon og nytte for andre.

Regjeringen vil videreutvikle oppfølgingsord-
ningen, for å sikre at flere kommuner og skoler 
som trenger det, kan få støtte. Utdanningsdirekto-
ratet har fått i oppdrag å komme med forslag til 
hvordan oppfølgingsordningen kan videreutvikles.

Tilbudet fra Veilederkorpset skal utvides med 
ett år. Regjeringen mener også det er behov for å 

Boks 5.6 Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Den nasjonale satsingen Inkluderende barne-
hage- og skolemiljø som startet i 2013 retter seg 
mot kompetanseutvikling for barnehager, skoler,
myndighet og eiere om mobbing og andre 
krenkelser. Satsingen består av tre tilbud om 
kompetanseutvikling: 
– Læringsmiljøprosjektet. Dette er et tilbud til 

kommuner med barnehager og skoler som 
ønsker å jobbe med læringsmiljø og 
mobbing, og som ønsker direkte støtte og 
veiledning fra veiledere som kommer ut til 
kommunen.

– Samlingsbasert tilbud. Dette er et tilbud for 
barnehager og skoler som ønsker noe støtte 
i arbeidet med trygge og gode barnehage- og 

skolemiljø. De som deltar er med på sam-
linger nasjonalt og regionalt, utviklingsarbeid 
på egen arbeidsplass, lærende nettverk og får 
støtte til en lokal ressursperson.

– Nettbasert tilbud. Dette tilbudet gir støtte til 
barnehager og skoler som ønsker å videre-
utvikle kompetansen i å fremme gode og 
trygge miljøer og forebygge mobbing og 
andre krenkelser. Gjennom kurset videre-
utvikler deltakerne både sin individuelle 
kompetanse og skolens eller barnehagens 
kollektive kompetanse. Skoleeiere og barne-
hageeiere/-myndighet vil i tillegg være med 
som en viktig medspiller.
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utvikle oppfølgingsordningen for å fange opp og 
følge opp kommuner og fylkeskommuner som 
trenger støtte til å utvikle bedre inkluderende 
fellesskap og gi godt tilpassede tilbud og støtte til 
å utvikle kvaliteten innenfor det spesialpedago-
giske feltet i egen organisasjon. 

Regjeringen vil derfor vurdere om PP-tjenesten 
kan inkluderes i tilbudet, eventuelt om det kan 
være aktuelt med et tilsvarende tilbud også rettet 
spesielt mot PP-tjenesten.

5.10 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– over tid skjerpe forskriftskravet til pedagogisk 
bemanning i barnehagen til minst én pedago-
gisk leder per seks barn under tre år og én 
pedagogisk leder per tolv barn over tre år (50 
prosent barnehagelærere)

– foreslå å presisere i barnehageloven at ansatte 
som gir spesialpedagogisk hjelp, som hoved-
regel skal ha formell pedagogisk eller spesial-
pedagogisk kompetanse

– tydeliggjøre og stramme inn regelverket for 
bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk 
hjelp i barnehagen og spesialundervisning i 
skolen

– foreslå å presisere i opplæringsloven at den 
sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hvil-
ken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha

– vurdere hvordan alle barnehager og skoler kan 
få tilstrekkelig tilgang til spesialpedagogisk 
kompetanse 

– vurdere hvordan alle barnehager og skoler kan 
få tilstrekkelig tilgang til kompetanse i norsk 
som andrespråk

– nedsette en ekstern gruppe som skal foreslå 
konkrete endringer i rammeplanen for barne-
hagelærerutdanningen

– følge med på det frivillige nettverket av UH-
institusjoner som tilbyr spesialpedagogiske 
utdanninger for å fremme samarbeid om felles 
retningslinjer og utvikling av utdanningene 

– vurdere om en mastergrad i spesialpedagogikk 
med integrert undervisningsfag kan gi under-
visningskompetanse for tilsetting i skolen

– i samarbeid med partene i sektor vurdere 
behovet for egne stillingshjemler i barnehagen 
og skolen for spesialpedagoger uten under-
visningskompetanse

– i dialog med sektoren vurdere behovet for et til-
bud innenfor spesialpedagogikk på master-
gradsnivå som felles utdanningsløp for barne-
hage- og grunnskolelærere

– utvikle videreutdanningstilbud i spesialpeda-
gogikk og fysisk-motorisk utvikling og aktivitet 
for barnehagelærere 

– vurdere å innføre en plikt for skoleeiere til å 
tilby utdanning i pedagogisk ledelse for nytil-
satte rektorer

– samordne de desentraliserte kompetanseord-
ningene for kompetanseutvikling for barne-
hage og skole for mer helhet og bedre sam-
menheng

– vurdere om kompetansesatsingen på det spe-
sialpedagogiske feltet, inkludert PP-tjenesten, 
kan bli en del av eller ses i sammenheng med 
de desentraliserte ordningene for kompetanse-
utvikling

– igangsette en varig kompetansesatsing på det 
spesialpedagogiske feltet, i samarbeid med KS, 
for kommuner og fylkeskommuner

– innføre en plikt for kommunene til å sørge for 
at alle skoler skal ha tilgang på lærerspesialist i 
begynneropplæring på 1.–4. trinn innen 2025

Regjeringen forventer 

– at kommunen og barnehage- og skoleeiere sør-
ger for at barnehagene og skolene har den 
kompetansen som er nødvendig for å gi alle 
barn et godt pedagogisk og inkluderende tilbud 

– at eiere, skoleledere og barnehagestyrere 
arbeider systematisk med kompetanseutvik-
ling og utviklingsarbeid

– at lærerutdanningene ivaretar temaene til-
passet opplæring, tidlig innsats og inkludering 
på en god måte 

– at universitetene og høyskolene tar et overord-
net ansvar for å tilrettelegge for samarbeid 
mellom spesialpedagogutdanningene og mel-
lom det allmennpedagogiske og det spesial-
pedagogiske feltet 
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6  Laget rundt barna og elevene

Regjeringen vil at alle barn og unge blir sett og får 
den hjelpen de trenger når de trenger den. Det 
innebærer at kompetansen bør være så nær barna 
som mulig. Vi vil bygge et lag rundt barna og 
elevene som blant annet inkluderer lærere, spe-
sialpedagogiske ressurser, pedagogisk-psykolo-
gisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Regjeringen vil også styrke 
samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, 
skolefritidsordning (SFO) og andre offentlige 
tjenester. 

Dette kapitlet handler om tverrfaglig sam-
arbeid mellom ulike tjenester og mellom ulike 
yrkesgrupper internt i den enkelte barnehage og 
skole. Der ikke annet presiseres, inkluderer vi 
begge formene for tverrfaglig samarbeid i begre-
pet. 

6.1 Mål for tverrfaglig samarbeid 

Staten må sørge for gode rammebetingelser for å 
gjøre det tverrfaglige samarbeidet lettere. Regje-
ringen foreslår i dette kapitlet både juridiske, 

pedagogiske og økonomiske virkemidler. Vi vil 
likevel understreke at det er i kommunene det vik-
tigste arbeidet skjer. Godt tverrfaglig samarbeid 
handler om at ulike fagmiljøer arbeider sammen 
og ser tilbudene til barn og unge i sammenheng. 
De ansatte i tjenestene må snakke godt sammen. 
Barnas behov må være utgangspunktet for sam-
arbeidet. Kommuneledelsen har en sentral rolle i 
arbeidet med å skape en kultur for samarbeid og 
felles engasjement for barns utvikling i hele kom-
munen som organisasjon. De tiltakene som staten 
bidrar med, skal støtte opp under det arbeidet 
som må skje i kommunene.

Noen barn og familiene deres kan ha behov 
som gjør det nødvendig å være i kontakt med 
flere fagpersoner, i ulike tjenester og sektorer. Se 
figur 6.1. Når barna har behov for et helhetlig og 
samordnet tjenestetilbud, skal barna og deres for-
eldre slippe å ta ansvar for å koordinere sam-
arbeidet. 

Regjeringen mener at kompetansen og virke-
midlene som ulike tjenester og yrkesgrupper 
besitter, skal være så nær barn og unge som 
mulig. De ansatte i barnehage, skole og SFO må 
være oppmerksomme på barn og unges familie-
situasjon. Sammen med andre tjenester må de 
bidra til at foreldre får god veiledning og opp-
følging, og at barnet og foreldrene involveres for å 
finne gode løsninger. Dette er nærmere omtalt i 
regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–
2021) Trygge foreldre – trygge barn og i Prop. 121 S 
(2018–2019) Opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse (2019–2024). 

Barn og unge kan av ulike grunner ha behov 
for ekstra støtte og oppfølging i kortere eller len-
gre perioder. Det kan være utfordringer i barne-
hage- og skolemiljøet, barn og unge som har pro-
blemer på grunn av dårlig fysisk eller psykisk 
helse, lærevansker eller språkutfordringer. Barn 
og unge kan ha en vanskelig livssituasjon på 
grunn av utfordringer i familien som fattigdom, 
vanskelig bosituasjon, helseproblemer, rus, vold 
eller omsorgssvikt. Noen barn og unge har erfa-
ringer fra krig eller fra tid på flukt. 

Dette er utfordringer som har betydning for 
barnas læring og utvikling og for deres samhand-

Boks 6.1 Mål for tverrfaglig 
samarbeid

Regjeringen vil fremheve følgende mål for 
tverrfaglig samarbeid: 
– Barn og unge som trenger hjelp, blir opp-

daget tidlig og får hjelp uavhengig av om 
utfordringene gjelder lærevansker, psykisk 
eller fysisk helse, familiesituasjon eller 
annet. 

– Barn og unge og deres familier/foresatte 
får den helhetlige oppfølgingen de trenger 
av ulike tjenester.

– Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at alle 
barn opplever et godt og inkluderende opp-
vekst-, leke- og læringsmiljø. 

– Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at flere 
gjennomfører videregående opplæring. 
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ling med andre i barnehage, skole og SFO. Ofte 
opptrer disse utfordringene sammen, og de kan 
ikke løses hver for seg. Dette krever ekstra til-
rettelegging og tidlig samordnet innsats fra ulike 
sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjo-
ner. Godt tverrfaglig samarbeid er en viktig forut-
setning for å skape et miljø der alle inkluderes og 
opplever fellesskap og mestring, og det vil kunne 
forebygge at problemer utvikler seg, eller at de 
blir større enn nødvendig. 

Samtidig vet vi at mangel på samarbeid er en 
utfordring.1 Manglende samarbeid kan føre til at 
viktig og nødvendig informasjon ikke kommer 
frem til dem som trenger den, og at barn ikke får 
den hjelpen de har behov for i tide, eller ikke i det 
hele tatt. I NOU 2017: 12 Svikt og svik. Gjennom-
gang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, 
seksuelle overgrep og omsorgssvikt pekes det på 

hvilke alvorlige utfall dårlig samordning og sam-
arbeid mellom tjenester kan ha. Utvalget skriver: 

Det kan være flere årsaker til at samarbeid og 
samordning i saker der barn blir utsatt for vold 
og seksuelle overgrep, kan være utfordrende. 
Utvalget har sett eksempler på at dette kan 
handle om at informasjonsdeling mellom tje-
nestene vanskeliggjøres, blant annet fordi det 
er ulike oppfatninger av regelverket for taus-
hetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt og 
at tjenestene ikke kjenner godt nok til hver-
andres arbeidsområder. Det er også en rekke 
strukturelle utfordringer på flere nivå som 
vanskeliggjør samarbeid og samordning.2 

Behovet for bedre tverrfaglig samarbeid har fått 
bred omtale i blant annet Meld. St. 19 (2015–
2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barne-
hagen, Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig 

1 For en oversikt over flere rapporter, se: Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet et al. 2018.

Figur 6.1 Barn og familiene deres kan ha behov for å ha kontakt med flere ulike personer, i ulike tjenester og 
sektorer

Kilde: Basert på figur utarbeidet av 0–24-samarbeidet (https://0-24-samarbeidet.no/dokumenter/)
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80 Meld. St. 6 2019–2020
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

innsats og kvalitet i skolen og Meld. St. 19 (2018–
2019) Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt sam-
funn. Betydningen av tverrfaglig samarbeid 
fremheves også i NOU 2019: 3 Nye sjanser – 
bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 
og utdanningsløp (Stoltenberg-utvalget), i rappor-
ten Inkluderende fellesskap for barn og unge
(Nordahl-rapporten) og av mange som har sendt 
høringsuttalelser til disse rapportene.

Det pågår allerede mye arbeid og forskning 
og mange satsinger for å bedre det tverrfaglige 
samarbeidet. Ett eksempel er 0–24-samarbeidet, 
som er et samarbeid mellom Kunnskapsdeparte-
mentet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- 
og familiedepartementet, Helse- og omsorgs-
departementet og Justis- og beredskapsdeparte-
mentet med underliggende etater. Målet er å 
fremme mer samordnede tjenester og helhetlig 
innsats for utsatte barn og unge under 24 år og 
deres familier. 0–24-samarbeidet handler blant 
annet om å kunne utnytte dagens ressurser 
bedre gjennom tettere tverrfaglig samarbeid 
mellom tjenestene. 

Et annet eksempel er forskningsprosjektet Et 
lag rundt eleven. Målet med prosjektet er å doku-
mentere effekter av systematisk satsing på tverr-
faglig kompetanse. Forskerne undersøker blant 
annet hvordan tverrfaglig samarbeid kan styrke 
læringsmiljøet og arbeidet med tidlig innsats. 
Sluttrapportene skal leveres i juni 2020.

Regjeringen har også startet arbeidet med en 
likeverdsreform som har som mål å gjøre livet og 
hverdagen enklere for barn med behov for sam-
mensatte tjenester og deres familier. Det inne-
bærer at disse familiene skal motta sammenheng-
ende og gode tjenester. De skal få være sjefer i 
eget liv og ha en meningsfull hverdag, og pårø-
rende skal oppleve ivaretakelse og inkludering. 
Reformen vil særlig sikre at familier, søsken og 
pårørende til barn med behov for sammensatte 
tjenester får like muligheter til personlig utvikling, 
deltakelse og livsutfoldelse. Familier som venter 
barn med behov for sammensatte tjenester, er 
også inkludert i reformen. Likeverdsreformen 
berører en rekke samfunnsområder og består av 
mange tiltak under flere departementer. Regje-
ringen tar sikte på å legge frem en sak for Stor-
tinget våren 2021, hvor det gis en helhetlig frem-
stilling av reformen.

Videre har regjeringen startet arbeidet med 
BarnUnge21-strategien. Strategien skal danne 
grunnlaget for Norges forsknings- og innovasjons-
aktiviteter om og for utsatte barn og unge i det 
21. århundre. Målet er å få mer kunnskap om 
hvordan marginalisering og utenforskap kan for-

hindres, og hvilke tiltak som kan bidra til at barn 
og unge får en god oppvekst, til tross for utford-
rende oppvekstvilkår. Strategien vil være sektor-
overgripende. Barne- og familiedepartementet 
(BFD) har nedsatt en strategigruppe med med-
lemmer fra blant annet utdanning, barnevern, 
politi, folkehelse og forskningsinstitusjoner. 
Strategigruppen skal legge frem forslaget til Barn-
Unge21-strategi for BFD høsten 2020.

Regjeringen vil bygge videre på arbeidet som 
er igangsatt. Bedre samordning av statlige virke-
midler for å understøtte lokalt utviklingsarbeid vil 
øke kommunens muligheter for å lykkes med å gi 
et tidlig og helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn 
og unge og deres familier. Det forutsetter at 
departementer og direktorater utformer og inn-
retter virkemidlene med utgangspunkt i hva kom-
munene trenger for å kunne møte barn og unges 
behov.

6.2 Variasjon i kvaliteten på og 
organiseringen av tverrfaglig 
samarbeid

Kommunen har ansvar for en rekke velferds-
tjenester som er viktige for at alle barn og unge 
får en god oppvekst. Kommunen/fylkeskommu-
nen har ansvar for blant annet barnehager, skoler 
og SFO, PP-tjenesten og helsestasjons- og skole-
helsetjenesten. Det er stor variasjon mellom kom-
muner i hvordan de organiserer tverrfaglig sam-
arbeid mellom tjenester og mellom ulike yrkes-
grupper internt i den enkelte barnehage og 
skole.3 Mange kommuner arbeider strukturert 
og målrettet for å styrke det tverrfaglige sam-
arbeidet. I Utdanningsdirektoratets spørring til 
Skole-Norge 2019 oppgir for eksempel 72 prosent 
av skoleeierne at kommunen har utviklet felles 
rutiner for å sikre at alle forholder seg til en riktig 
og omforent forståelse av reglene om taushets-
plikt.4 I dette kapitlet har vi med flere eksempler 
på hvordan kommuner arbeider for å bedre det 
tverrfaglige samarbeidet – til inspirasjon for 
andre kommuner. 

Samtidig er det godt dokumentert at tverrfag-
lig samarbeid ofte fungerer for dårlig. Det kan 
være uklart hvem som skal koordinere oppfølgin-
gen av tiltak for barn og unge som mottar tjenes-
ter fra flere instanser. Når de ulike sektorene ikke 
ser oppfølgingen av barn og unge med utfordrin-
ger i en helhet, kan barn og familier oppleve å bli 

3 Borg et al. 2014.
4 Rogde, Daus et al. 2019.
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Boks 6.2 Samhandling og samordning i Kvam kommune 

For å bidra til bedre samhandling mellom tjenes-
tene til barn og unge, har Kvam kommune eta-
blert Kvam familie- og læringssenter. Følgende 
tjenester er samordnet og under samme tak:
– administrasjon av helsestasjon og skolehelse-

tjeneste 
– fysioterapi for barn og unge
– familiesenter med psykolog, familieterapeut 

og utekontakt
– PP-tjenesten, inkludert logoped
– barneverntjeneste
– administrasjon for barnehage og skole

Visjonen til Kvam familie- og læringssenter er 
«Heilskapleg blikk – felles ansvar». Visjonen set-
ter barna og deres familier i sentrum, og barns 
medvirkning er sentralt. Tjenestene følger sine 
lovverk og utfører sine kjerneoppgaver som tid-
ligere, men de legger mye større vekt på at barn 
og ungdom er en del av en større helhet.

Når tjenestene er bedre samordnet, kan 
kommunen lettere yte rett hjelp til rett tid på rett 
plass. Senteret skal først og fremst ha en fore-
byggende funksjon. Den tverrfaglige innsatsen 
skal ha et tydelig familieperspektiv.

Alle barn, unge og familier i Kvam kommune 
er målgruppene for det nye senteret. Likevel 

retter senteret særlig oppmerksomhet mot barn 
og unge opp til 23 år som på ulike måter har det 
vanskelig: lærevansker, atferdsvansker, psy-
kiske plager, nedsatt funksjonsevne eller lang-
varig sykdom, eller utrygge oppvekstvilkår. 

Kvam kommune har blant annet satt 
sammen et tverrfaglig ungdomsteam, laget en 
plan for introduksjon av flerspråklige barn og 
unge, utarbeidet en veileder for forebygging og 
oppfølging av skolefravær og etablert konsulta-
sjonsteam for vold og overgrep. For å kunne gi 
tilbud om hjelp til flere så tidlig som mulig har 
kommunen blant annet endret stillinger og eta-
blert lavterskel veiledningstilbud til familier og 
psykologtilbud. De tverrfaglige tjenestene er 
tettere på barnehage og skole og gir syste-
matisk kompetanseheving innenfor temaer som 
seksuelle overgrep, «barn er ikke vanskelige – 
de har det vanskelig», psykologisk førstehjelp, 
når barnets læringstilgjengelighet er redusert, 
m.m. Både barnehage og skole gir tidlig hjelp 
via egne interne støttesystemer. Det er også 
etablert samarbeid mellom ulike kommunale 
enheter og frivillige lag i arbeidet mot barne-
fattigdom. Dette samarbeidet inkluderer ferie-/
fritidstilbud og kulturtilbud til målgruppen. 

Boks 6.3 Tjenestene må snakke sammen

«De sjekker bare sine ting, så sendes det videre 
til neste sted som skal ta sine runder og så neste 
sine runder» og «bruker møter en vegg og må til 
en ny dør og en ny dør, også sees det ikke i 
sammenheng», sier ungdom og foreldrerepre-
sentanter om sine erfaringer fra hvordan sam-
arbeid mellom sektorene fungerer.

«Jeg opplevde mobbing og ble henvist til 
helsesøster […] Du får en som lytter, men det 

kom aldri et grep fra helsesøster om at hun 
måtte ta dette videre», forteller en av ungdom-
mene. Flere sier at det er behov for bedre ruti-
ner for oppfølging av unge som sliter, blant 
annet for hva «lærer gjør når de får kjennskap til 
at en elev har psykiske helseutfordringer. Også i 
forhold til etter innleggelse og selvmordsforsøk 
[…]».

Kilde: Thorbjørnsrud og Kullerud 2017
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kasteballer i systemet.5 I dag er det i praksis ofte 
foreldrene som må koordinere samarbeidet mel-
lom tjenestene.

Dette kan igjen føre til at utfordringer blir 
oversett og tiltak ikke settes i gang tidlig nok. 
Mangelfullt samarbeid har særlig konsekvenser 
for barn med langvarige og sammensatte utford-
ringer og deres familier. 

6.3 Barna selv blir for lite inkludert 
i samarbeidet

Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. 
Barns mening skal bli vektlagt i tråd med barnets 
alder og modenhet, og barns mening har en unik 
betydning uavhengig av andres meninger og opp-
fatninger på barnets vegne. 

NOU 2017: 12 Svikt og svik. Gjennomgang av 
saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle 
overgrep og omsorgssvikt viser at «[d]et at man 
ikke snakket med barna, eller at man ikke snak-
ket med dem på en god nok måte, gikk igjen som 
en svikt i sakene utvalget så på».6 Utvalget fore-
slår flere tiltak for å gi barna større mulighet til å 
medvirke, blant annet å gi de ansatte i tjenestene 

opplæring i hvordan de kan samtale med barn og 
legge til rette for barns medvirkning. Utvalget 
foreslår også å utvikle rutiner som sikrer at barna 
tas med i samtaler og får mulighet til å medvirke, i 
møte med alle tjenester. Regjeringen vurderer for 
tiden forslagene fra utvalget. 

I oppfølgingen av Prop. 12 S (2016–2017) Opp-
trappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)
har Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging (RVTS) på opp-
drag fra Barne- og familiedepartementet utviklet 
det interaktive digitale verktøyet SNAKKE. Hen-
sikten er at ulike faggrupper som arbeider med 
barn, får økt sin kompetanse gjennom opplæring i 
enkle prinsipper for samtaler med barn om 
vanskelige temaer.

6.4 For lite samarbeid om barnas 
samlede oppvekst- og læringsmiljø

Barnehagen, skolen og SFO må være i stand til å 
ivareta og inkludere alle barn. Alt kan ikke fore-
bygges; det vil til enhver tid være barn som har 
ulike utfordringer. Men arbeid med å skape et 
miljø der alle inkluderes og opplever fellesskap 
og mestring, vil kunne forebygge at problemer 
utvikler seg, eller at de blir større enn nødven-
dig. 

5 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et al. 2018.
6 NOU 2017: 12.

Boks 6.4 Tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjon og barnehage

Læringsverkstedet Knerten Føynland barne-
hage har i mange år hatt et tett samarbeid med 
helsestasjon i Færder kommune. I forbindelse 
med helsestasjonens fireårskontroll benytter 
helsesykepleier barnehagen som arena for kon-
sultasjoner. Bakgrunnen for dette er muligheten 
det gir for å vurdere barnets utvikling i et miljø 
hvor barnet er trygt og kjent. Barnehagen og 
helsestasjonen erfarer samarbeidet som fleksi-
belt, enkelt og at det er til det beste for barna. 
Foreldrene er ikke til stede under konsulta-
sjonen, men gir samtykke på forhånd til at 
barnehage og helsesykepleier kan dele informa-
sjon om barnets utvikling. Helsesykepleier 
velger ut en gruppe på om lag fire barn født i 
samme periode. Foreldrene får informasjon om 
hvordan konsultasjonen vil foregå i inn-
kallingen. Helsesykepleier har også ansvar for 
utsendelse av samtykkeerklæring.

Barnehagen stiller med en barnehagelærer 
som kjenner barna godt, og konsultasjonene blir 
gjennomført med barnegruppen i samarbeid 
med helsesykepleier. Det samarbeides om kart-
legging av barnets motoriske utvikling og språk-
utvikling. Undersøkelse av syn og hørsel 
gjennomføres på helsestasjonen. Helsesyke-
pleier viser frem utstyret for syns- og hørselstest 
for å forberede barna til denne delen av under-
søkelsen. Etter gruppetiden får barnehagelærer 
mulighet til å gi sin pedagogiske vurdering og 
komme med nødvendig informasjon for et 
bredere bilde og samarbeid om vurderingen. Av 
positive virkninger fremhever barnehagen at 
samarbeidet gir mulighet for å raskere finne 
frem til hva det enkelte barnet har behov for. En 
helhetlig vurdering gir grunnlag for tidlig inn-
sats, der både barnehage, hjem og helsestasjon 
kan hjelpe hverandre.
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I for mange tilfeller er det tverrfaglige sam-
arbeidet kun rettet mot enkeltindivider og handler 
for lite om å styrke barnas samlede oppvekst- og 
læringsmiljø.7 Dette henger blant annet sammen 
med at flere tjenester har klare vilkår for å gi 
hjelp, og disse vilkårene er relatert til hvilket 
behov det enkelte barn har. Før hjelpen kan starte 
opp, er det ofte krav om prosesser i form av hen-
visning/melding, utredning og vedtak. Det er 
mange grunner til at det stilles slike vilkår for at 
tjenestene skal gi hjelp til barn og familier. Samti-
dig kan dette føre til at tjenestene ikke prioriterer 
å samarbeide for å forebygge utfordringer. Det er 
også en fare for at tjenestene i for stor grad samar-
beider bare når det er nødvendig for å ivareta opp-
gaver innenfor eget ansvarsområde, og ikke med 
utgangspunkt i barnas behov for helhetlig hjelp.

Ifølge forskrift for helsestasjons- og skole-
helsetjenesten skal tjenesten samarbeide med 
skolene om tiltak som fremmer godt psykososialt 
og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever. 
Undersøkelser tyder imidlertid på at samarbeidet 
mellom lærere og personalet ved helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten først og fremst er rettet 
mot enkeltelever og ikke mot læringsmiljøet ved 
skolen generelt eller i bestemte skoleklasser.8 

Når alle barn skal inkluderes i fellesskapet og 
det skal bygges sterke lag rundt barna, kan ikke 
arbeidet bare rettes mot det enkelte individ. Tidlig 
innsats forutsetter at tjenestene samarbeider om å 
forebygge utfordringer og hjelper hverandre med å 
identifisere barn med utfordringer. Da er det nød-
vendig at tjenestene, og profesjonene innad i den 
enkelte barnehage og skole, også samarbeider før
det er behov for å utrede vedtak om hjelpetiltak 
for enkeltbarn. Samarbeid er også viktig i for-
bindelse med overganger i utdanningsløpet, fra 
barnehage til grunnskole/SFO og til videre-
gående opplæring. Se nærmere omtale av over-
ganger i utdanningsløpet i kapittel 2. 

6.5 Forslag fra Stoltenberg-utvalget og 
Nordahl-gruppen om tverrfaglig 
samarbeid 

Stoltenberg-utvalget løfter frem barnehagen og 
skolen som viktige arenaer for tverrfaglig sam-
arbeid. Utvalget drøfter muligheten for å lovfeste 
krav om tverrfaglige team i barnehagene og på 
skolene. De understreker at kommunene må plas-

sere ledelsesansvaret for tverrfaglig samarbeid et 
entydig sted i kommunen. Utvalget anbefaler å 
«innføre krav om flerfaglig samarbeid i kommune-
loven for å sikre systemrettet arbeid med det 
psykososiale miljøet i alle barnehager og skoler, 
og støtte til det enkelte barns læring og utvikling». 
De mener at et slikt krav bør kombineres med å 
oppheve de detaljerte bestemmelsene i særlov-
givningen om bestemte oppgaver, funksjoner og 
tjenester i de ulike kommunale sektorene. Flere 
offentlige utvalg har lignende forslag om å gi kom-
munen plikt til å sørge for koordinerte tjenester, 
blant annet NOU 2018: 18 Trygge rammer for 
fosterhjem og NOU 2016: 16 Ny barnevernslov. 

De fleste som har sendt høringssvar til Stolten-
berg-utvalget, løfter frem at det er viktig å arbeide 
for å få til et bedre tverrfaglig samarbeid. Men 
mange uttaler seg likevel ikke om det konkrete 
forslaget til Stoltenberg-utvalget på dette området. 
Flere uttaler seg kun om enkeltelementer i for-
slaget. 

I Nordahl-rapporten blir det foreslått å eta-
blere en pedagogisk veiledningstjeneste i alle 
kommuner og fylkeskommuner som skal sam-
arbeide tett med andre tjenester som blant annet 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og barne-
vernet. Mange av de som har sendt høringssvar til 
rapporten, er positive til dette forslaget. De er 
særlig positive til at tjenesten skal komme tettere 
på barn og unge, og at den skal få en tydelig tverr-
faglig profil. Enkelte trekker frem nødvendig-
heten av kompetansekrav og bemanningsnorm 
for ansatte i veiledningstjenesten. 

Andre er uenige eller skeptiske til forslaget. De 
begrunner det med at det er viktig at PP-tjenesten 
har en sentral rolle som sakkyndig instans, at fag-
miljøet i PP-tjenesten kan bli fragmentert dersom 
tjenesten organiseres ute i barnehager og skoler, 
og at tjenesten i dag kan komme med et verdifullt 
«utenfra-blikk» på barnehager og skoler. 

Flere av høringsuttalelsene etterlyser et mer 
tverrfaglig perspektiv i rapporten der helse- og 
livsmestring blir vektlagt i større grad. Flere orga-
nisasjoner etterlyser konkret omtale av ulike 
yrkesgrupper i skolen.

6.5.1 Regjeringens vurdering

Regjeringen har vurdert forslagene over fra 
Stoltenberg-utvalget og Nordahl-gruppen. Vi er 
enige i at det er behov for å styrke samarbeidet 
mellom ulike tjenester og mellom ulike profe-
sjoner internt i barnehager og skoler. Forslagene 
fra Stoltenberg-utvalget og Nordahl-gruppen vil 
innebære omfattende endringer. Regjeringen vil 

7 Borg, Christensen og Pålshagen 2015, Wendelborg et al. 
2018.

8 Helleve, Federici og Midthassel 2019, Borg et al. 2014.
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derfor sette i gang piloter som kan gi bedre kunn-
skap om hvordan dagens tilbud i barnehage og 
skole kan forbedres slik at alle barn får et godt, til-
passet og inkluderende tilbud. Pilotene omfatter 
også utprøving av bedre tverrfaglig samarbeid. Se 
nærmere omtale i kapittel 3. Erfaringene fra disse 
pilotene kan danne grunnlag for lokale endringer 
over hele landet, men også for ny nasjonal poli-
tikk. 

Regjeringen mener det på sikt kan være aktu-
elt å foreslå et nytt lokalt støttesystem. Regjerin-
gen vil derfor utrede muligheten for en ny støtte-
tjeneste. Et lokalt støttesystem kan bestå av for 
eksempel PP-tjenesten og helsestasjons- og skole-
helsetjenesten. Barnehage, skole og støtte-
systemet skal samarbeide om å yte tjenester til 
barn og unge med ulike behov. Utredningen skal 
blant annet se på hvordan PP-tjenesten og helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten kan samordnes 
bedre eller eventuelt slås sammen. Relevante 
aktører vil bli involvert i utredningen.

6.6 Behov for bedre og tydeligere 
regelverk 

Kommuneledelsen har det helhetlige ansvaret 
for å samordne innsatsen til de kommunale tje-
nestene overfor barn og unge. Eksempel-
boksene i dette kapitlet viser at flere kommuner 
arbeider strukturert og målrettet for å styrke det 
tverrfaglige samarbeidet. Regjeringen er sam-
tidig kjent med at bestemmelser i regelverket i 
mange tilfeller kan være til hinder for godt sam-
arbeid. Vi vil likevel understreke at regelverket 
bare er en del av et større bilde. Arbeidet med å 
skape en god samarbeidskultur i tjenestene i 
både kommune, fylkeskommune og stat er det 
aller viktigste. 

Hindringer i regelverket som trekkes frem, er 
blant annet: 
– Dagens regelverk legger i for stor grad opp til 

at tjenestene bare samarbeider når det er nød-
vendig for å løse egne oppgaver. Barn som 
trenger hjelp, må ofte tilpasse seg de rammene 
som gjelder for den enkelte tjeneste. 

– Det kan ofte være uklart hvem som har hoved-
ansvaret i en sak, og hvem som skal sørge for 
at det samlede tilbudet til barnet blir koordi-
nert. Dette fører til at tjenestetilbudet blir frag-
mentert, og det øker risikoen for ansvarsfra-
skrivelse. 

– Det er uklart hvem som skal avgjøre ansvars-
delingen mellom ulike tjenester når det oppstår 
uenighet om hvem som skal gjøre hva. 

– Dagens regelverk gjelder hovedsakelig sam-
arbeid i enkeltsaker. Det stilles få krav til at tje-
nestene samarbeider for å utvikle mer helhet-
lige tjenestetilbud for barn på tvers av sektor-
grensene, for eksempel tverrfaglig innsats for 
å styrke oppvekst- og læringsmiljø i skole og 
barnehage. 

Direktoratene i 0–24-samarbeidet anbefaler i rap-
porten Samarbeid til barn og unges beste flere 
regelverksendringer for å styrke samarbeidet 
mellom tjenestene.9 De viser at bestemmelsene i 
regelverket knyttet til samarbeid er ulike mellom 
de ulike tjenestene. Alle tjenester har heller ikke 
bestemmelser om samarbeid, som for eksempel 
SFO, og plikt til samarbeid er ikke omtalt i barne-
hageloven. Direktoratene anbefaler primært å 
utarbeide felles bestemmelser om samarbeid i en 
ny felles lov. Sekundært anbefaler de å gjøre 
bestemmelsene om samarbeid mest mulig like i 
de ulike tjenestene gjennom en harmonisering av 
sektorlovene. 

Regjeringen mener at harmonisering av sek-
torlovene kan sikre at de ulike tjenestene får tyde-
ligere samarbeidsplikter. Det er en fordel at sam-
arbeidspliktene følger av de lovene som de ulike 
tjenestene forholder seg til i sitt daglige virke. 

I tillegg til å harmonisere sektorlovene vil vi 
også vurdere regelverksendringer som bedre sik-
rer at barn og unge opplever tjenestetilbudet som 
helhetlig og koordinert. Dette krever at noen tar 
et overordnet ansvar for samordning, og det må 
være tydelig hvem som har ansvaret for å koordi-
nere tiltak når barn og unge trenger hjelp fra flere 
instanser. Dette er vesentlig for å hindre at barn 
og unge med behov for sammensatte tjenester blir 
kasteballer mellom etater og tjenester. Det finnes 
bestemmelser om koordinering av tjenester 
innenfor enkelte sektorer. Det er likevel ingen 
tydelig regulering av koordineringsansvar og 
hvem som skal sørge for helhetlige tjenester til 
barn og unge, uavhengig av om tjenestene er 
kommunale, fylkeskommunale eller statlige. 

Regjeringen vil derfor sende på høring et for-
slag til lov- og forskriftsendringer i sektorregel-
verkene som skal sikre bedre koordinerte tjenester 
og styrke samarbeidet rundt barn og unge. 

For å sikre en omforent forståelse av regel-
verket, og for å sikre at regelverket er godt kjent i 
tjenestene, ønsker vi å utarbeide en felles veileder 
på tvers av sektorene etter at lov- og forskrifts-
endringene er vedtatt. Veilederen skal omhandle 

9 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et al. 2018.
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samarbeid mellom de som yter tjenester til barn 
og unge.

Regjeringen vil evaluere regelverksendringene 
for samarbeid, med den hensikt å vurdere om 
endringene fører til bedre samarbeid og koordi-
nerte tjenester for barn og unge. Dersom reglene 
ikke har den ønskede effekten, vil regjeringen se 
på andre mulige tiltak, inkludert vurdere om 
reglene bør samles i en felles samarbeidslov. 

6.7 De gode løsningene må utvikles  
i kommunene

Regjeringen mener at det er behov for å tydelig-
gjøre forpliktelsene til tverrfaglig samarbeid for 
tjenestene på statlig, fylkeskommunalt og kommu-
nalt nivå. Regjeringen vil likevel understreke at 
det er kommunene som har ansvar for mange av 
tjenestene, og at det derfor er kommunene som er 
sentrale for å få til reelle endringer for å få til 
bedre samarbeid. Regjeringen forventer derfor at 
alle kommuner arbeider målrettet for en felles kul-
tur for samarbeid på tvers av tjenestene og profe-
sjonene. 

Kommunene må ha frihet til, innenfor det 
handlingsrommet som lovverket gir, å ta stilling til 

hvordan samarbeidet bør organiseres, hvilke 
roller og hvilket ansvar ulike tjenester bør ha og 
hvordan samhandlingen bør skje i praksis. De 
gode løsningene må utvikles med utgangspunkt i 
de ressursene, den kompetansen og de virke-
midlene som finnes lokalt. 

Statlige myndigheters rolle vil i et slikt per-
spektiv være å stimulere til, og legge til rette for, 
gode lokale utviklingsprosesser og sørge for at 
kommunene får tilgang på oppdatert kunnskap 
og faglig støtte til å ta i bruk kunnskap. Det kan 
for eksempel være støtte til å implementere ulike 
typer av lavterskeltilbud og samhandlings-
modeller. I tillegg til de pedagogiske virke-
midlene, må staten bidra til at de juridiske og 
økonomiske virkemidlene er godt koordinert og 
samordnet, og at de gir rom for å finne gode 
lokale løsninger.

Mange kommuner har satt i gang utviklings-
prosjekter der hensikten er å legge til rette for lav-
terskeltilbud og å samordne tjenester til barn og 
unge. Det betyr at det allerede finnes gode model-
ler for hvordan dette kan gjøres. En del av 
utviklingsarbeidet som pågår, er initiert av nasjo-
nale myndigheter, for eksempel gjennom nasjo-
nale satsinger eller statlige tilskuddsordninger. 
Direktoratene har hver for seg en rekke ulike 

Boks 6.5 Veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett

Det er store utfordringer knyttet til taushets-
plikt, opplysningsplikt og opplysningsrett innen-
for forvaltningen. En rekke ulike lovregler regu-
lerer disse spørsmålene, og mange er usikre på 
hvordan reglene skal forstås og praktiseres, for 
eksempel om og når man kan levere ut taushets-
belagte opplysninger. I mange tilfeller er det 
heller ikke god nok kunnskap om hvilke regler 
som faktisk finnes på området. En konsekvens 
av dette er manglende informasjonsflyt innenfor 
forvaltningen og ulik praksis, både mellom og 
innenfor de ulike etatene. Det er derfor et behov 
for å skape en felles forståelse av hvordan dette 
regelverket skal forstås og praktiseres. Denne 
forståelsen må være forankret på tvers av sekto-
rene. 

Justis- og beredskapsdepartementet har på 
bakgrunn av dette ønsket å få utarbeidet en 
praktisk anlagt veileder, som skal gjelde på tvers 
av de ulike sektorene. Det skal der gå frem hvor-
dan regelverket om taushetsplikt, opplysnings-

plikt og opplysningsrett skal forstås og praktise-
res. De ulike etatene skal slik få en mest mulig 
klar og entydig kilde å holde seg til. Utred-
ningen som skal ligge til grunn for veilederen, 
foreligger høsten 2019. 

I NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov er det for 
øvrig foreslått å utvide adgangen til å dele opp-
lysninger som er underlagt taushetsplikt etter 
forvaltningsloven. I gjeldende forvaltningslov 
finnes det ikke noen generell adgang for et for-
valtningsorgan til å dele slike taushetsbelagte 
opplysninger for å ivareta andre organers (mot-
takerorganets) oppgaver. Utvalget foreslår blant 
annet en alminnelig bestemmelse om at det 
under gitte forutsetninger skal være adgang til å 
dele slike opplysninger med personer i andre 
forvaltningsorganer så langt dette er nødvendig 
for å utføre avsender- eller mottakerorganets 
oppgaver. Justis- og beredskapsdepartementet 
vurderer for tiden forslagene fra forvaltningslov-
utvalget. 
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virkemidler for å stimulere og understøtte kom-
munenes arbeid med å etablere bedre tverrfaglig 
samarbeid om utsatte barn og unge. Til tross for 
at direktoratenes virkemidler ofte har samme 
eller overlappende formål, er de i liten grad sam-
ordnet. 

0–24-samarbeidet har i 2019 startet opp pro-
sjektet Bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS), som 
ser på de pedagogiske virkemidlene som ligger i 
direktoratene og KS i dag, og hvordan disse kan 
samordnes bedre. Med pedagogiske virkemidler 
menes faglige støtte- og veiledningsressurser som 
har som formål å øke kompetansen i tjenestene, 
bidra til utvikling og nytenkning og gi bedre kvali-
tet i forvaltningen og tjenesteproduksjonen. 

De pedagogiske virkemidlene utvikles gjerne 
sektorvis fra statlig side. Selv om de har samme 
formål, kan de bli overlappende eller konkurre-
rende og gi ulike signaler. Dette kan bidra til å 
opprettholde eller forsterke samarbeidsutfordrin-
gene mellom tjenestene. Det er begrenset kunn-
skap om hvordan ulike pedagogiske virkemidler 
tas i bruk og implementeres, og i hvilken grad de 
bidrar til å styrke samarbeidet om utsatte barn og 
unge. De samarbeidende direktoratene skal gjen-

Boks 6.6 Forsøk med sammenslåing 
av tilskuddsordninger for barn og 

unge

Det finnes i dag om lag 250 øremerkede til-
skuddsordninger til kommunesektoren.1 Som 
en del av 0–24-samarbeidet ønsker regje-
ringen å sette i gang en pilot for programfinan-
siering, jf. Prop. 1 S (2019–2020) for Kunn-
skapsdepartementet. Programfinansiering i 
denne sammenheng vil si at deler av eksi-
sterende tilskuddsordninger rettet mot utsatte 
barn og unge slås sammen. Hensikten er at 
det skal bli lettere for kommunene å søke om 
midler til tiltak som inkluderer flere sektorer, 
og som kan tilpasses lokale forhold. Dette skal 
gjøre det enklere å utforme tiltak som gir barn 
og unge den hjelpen de trenger. Piloten omfat-
ter fem tilskuddsordninger og 12 kommuner i 
Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark. 
Piloten skal gå ut 2022. 

1 Andreassen et al. 2017.

Boks 6.7 Mer tverrfaglighet i utdanningene

INTERACT – Interprofessional Interaction with 
Children and Youth – er en del av en større sat-
sing ved OsloMet der målet er å møte sam-
funnets behov for bedre samordning av tjenes-
ter rettet mot barn og unge, bedre samhandling 
mellom profesjonsutøvere og bedre samarbeid 
mellom barn/unge og profesjonsutøvere. 

Flere fakulteter samarbeider i INTERACT-
prosjektet. Dette innebærer studieretninger 
som lærerutdanning, barnehagelærer, syke-
pleie, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid og 
barnevern. OsloMet ønsker å gi studentene ved 
disse studieretningene erfaring med tverrprofe-
sjonelt samarbeid allerede fra første studieår. 
Gjennom INTERACT får de innsikt i barn og 
unges hverdagsliv. Studentene får kunnskap om 
og erfaring med å samarbeide med andre yrkes-
grupper og med barn og unge og deres familier. 
Utdanningstilbudet består av seminardager hvor 
studentene er samlet i mindre, tverrprofesjo-
nelle grupper, og av digitale læringsressurser til 
forberedelse før seminardager. På seminar-
dagene får studentgruppene veiledning av 
ansatte ved OsloMet, masterstudenter eller 

eksterne veiledere. Høsten 2019 får studentene 
veiledning av helsesykepleierstudenter. 

I vårsemesteret 2019 deltok over 1 400 stu-
denter i utdanningstilbudet INTERACT, og i høst-
semesteret 2019 deltar vel 1 200 studenter. Det 
tverrfaglige utdanningstilbudet evalueres blant 
annet av en doktorgradsstipendiat ved Fakultet 
for lærerutdanning og internasjonale studier. 

Studentene ved OsloMet har etablert stu-
dentforeningen Barn oss imellom (BOIM). Stu-
dentene savnet det tverrfaglige perspektivet i 
utdanningene, og Barn oss imellom ga studen-
tene muligheten til å komme sammen om fag-
lige utfordringer på tvers av utdanningene. 
Foreningen arrangerer en årlig konferanse med 
stor oppslutning blant studenter og ansatte. 
Utenforskap og fysisk og psykisk helse blant 
barn og unge har vært tema på de årlige konfe-
ransene, som i 2019 ble arrangert fjerde året på 
rad. I august 2019 ble Barn oss imellom kåret til 
årets studentforening ved OsloMet. Barn oss 
imellom var en pådriver for etableringen av 
INTERACT og er en viktig samarbeidspartner 
for prosjektet. 
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nom BTS-prosjektet undersøke om eksisterende 
pedagogiske virkemidler er tilpasset tjenestenes/
kommunenes behov, og hvordan disse kan videre-
utvikles for å understøtte arbeid for bedre tverr-
faglig samarbeid. Prosjektet skal vurdere tiltak for 
økt samordning, tilgjengelighet og tilpasning av 
virkemidlene for tverrfaglig samarbeid for utsatte 
barn og unge og deres familier. Arbeidet skal 
være ferdig innen utgangen av 2020.

6.8 Andre yrkesgruppers rolle 
i barnehage, skole og SFO

Kompetansekrav for lærere i barnehage og skole 
er regulert i lovverket. De fleste lærerne i grunn-
skolen har høy formell utdanning og er ansatt i 
faste stillinger. Både myndigheter og samfunnet 
for øvrig har høye forventninger til lærerne. 
Barnehagelærere er den yrkesgruppen som 
utdannes spesielt for å sørge for at barna får et 
godt barnehagetilbud. Regjeringen har tydelige 
forventninger til barnehagelærerne og stiller et 
minstekrav til andelen pedagoger i barnehagene. 
Det er ikke stilt kompetansekrav i opplærings-
loven for ansatte i SFO, men opplæringsloven sier 
at rektor til vanlig skal være leder når SFO er 
knyttet til skolen. Se nærmere omtale i kapittel 5 
og 8. 

En kunnskapsoversikt fra Arbeidsforsk-
ningsinstituttet (AFI) fra 2014 viser at situasjonen 
er annerledes for flere av de andre yrkesgruppene 
som jobber i skolen, ikke minst for sosialfaglige 
utdanninger som barnevernspedagog, sosionom 
og vernepleier (såkalte BSV-utdanninger).10

Disse yrkesgruppenes rolle i barnehage og skole 
er ikke omtalt i lov eller forskrift. Det innebærer at 
de jobber både som ufaglærte og som assistenter, 
noe som igjen kan bety at kompetansen deres 
ikke utnyttes på best mulig måte. De har ofte dår-
ligere ansettelsesforhold enn lærerne og enn om 
de hadde vært ansatt i andre tjenester som 
faglærte.11 

Til tross for uklare roller og mangel på for-
ankring i lovverket, viser kunnskapsoversikten fra 
2014 at antall personer med utdanning som barne-
vernspedagog, sosionom eller vernepleier i sko-
len økte jevnt de siste årene før rapporten ble lagt 
frem. Det vil antakelig i mange skoler være opp til 
den enkelte å finne sin plass og sine oppgaver, «til 
dels kanskje også med elementer av motstand fra 

andre yrkesgrupper og ledelsen, som er usikre på 
hva de egentlig kan bidra med».12 

Kunnskapsoversikten fra AFI tilsier at skolene 
og elevene vil ha nytte av flere yrkesgrupper. Det 
forutsetter imidlertid at skolene er godt kjent med 
kompetansen i personalet og har en plan for hvor-
dan den kan utnyttes til det beste for elevene. 

Det er lite forskning på tverrfaglig samarbeid i 
og med barnehagene. Andelen ansatte med fag-
brev i barnehagene har økt gradvis de siste årene. 
I grunnbemanningen i barnehagene i 2018 var 20 
prosent barne- og ungdomsarbeidere. Denne 
gruppen har en verdifull kompetanse for arbeid i 
barnehage.13 Det er derfor ønskelig at flere 
barne- og ungdomsarbeidere tar jobb i barne-
hage, og at ansatte som mangler formell kompe-
tanse om arbeid med barn, tar fagbrevet. Se også 
omtale i kapittel 5. 

Andre yrkesgrupper i barnehagen og skolen 
kan også bidra til å bedre samarbeidet med andre 
tjenester. 

Kunnskapsdepartementet vil derfor be Utdan-
ningsdirektoratet om å kartlegge dagens situasjon 
for andre ansatte enn pedagogisk personale i 
barnehage, skole og SFO. Kartleggingen skal 
bygge på eksisterende kartlegginger og innhente 
ny kunnskap der det er behov. Kartleggingen skal 
belyse hvordan kompetansen til de ulike yrkes-
gruppene brukes internt i barnehage, skole og 
SFO, og hvordan de ulike yrkesgruppene bidrar i 
samarbeidet med øvrige tjenester. De private aktø-
renes roller vil belyses særskilt. 

På bakgrunn av kartleggingen vil departemen-
tet be direktoratet om å vurdere hvilket ansvar og 
hvilke oppgaver ulike profesjoner bør ivareta i 
barnehage, skole og SFO, og foreslå tiltak for å 
styrke de ulike yrkesgruppenes situasjon i barne-
hage, skole og SFO. Arbeidet skal skje i sam-
arbeid med andre relevante aktører.

Med utgangspunkt i ovennevnte arbeid vil 
regjeringen vurdere om, og eventuelt hvordan, 
andre yrkesgruppers ansvar og oppgaver bør 
reguleres nærmere, og/eller om gjennomgangen 
skal danne grunnlag for en veileder til kommu-
nene. En veileder bør legge særlig vekt på sam-
arbeid med andre tjenester. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lovregu-
lert. Regjeringen har styrket helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten med om lag 1,3 mrd. kroner i 

10 Borg et al. 2014.
11 Borg et al. 2014.

12 Borg et al. 2014.
13 Bråten og Tønder 2017, Bråten og Tønder 2015.
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perioden 2014–2019. Tall fra KOSTRA viser en 
økning i antall årsverk på i underkant av 1 000 fra 
2014 til 2017. 

Rekruttering av helsesykepleiere er likevel 
fortsatt en utfordring flere steder i landet. Det er 
et nasjonalt mål at det skal være god tilgang på 
høyere utdanning, som er i tråd med arbeids-
livets behov og studentenes ønsker. For at uni-
versiteter og høyskoler skal kunne tilby flere 
studieplasser, er det for mange studier en forut-
setning at det er tilgang på praksisplasser av høy 
kvalitet. I perioden 2009–19 er det bevilget mid-
ler til nye studieplasser som tilsvarer et økt årlig 
opptak på over 12 000 studenter. Regjeringen har 
særlig lagt vekt på behovet innenfor helse- og 
sosialfag, lærerutdanning, matematiske, natur-
vitenskapelige og teknologiske fag (MNT) og 
IKT. I tillegg har universitetene og høyskolene 

opprettet nye studietilbud og studieplasser 
gjennom omprioriteringer innenfor sine bud-
sjetter. 

6.9 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– utrede muligheten for en ny støttetjeneste som 
blant annet skal se på hvordan PP-tjenesten og 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan sam-
ordnes bedre eller eventuelt slås sammen 

– foreslå å harmonisere og styrke bestemmel-
sene om samarbeid for barn og unge i sektor-
lovene, herunder utrede regelverksendringer 
for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 
til barn og unge

Boks 6.8 Tverrfaglig samarbeid i Trondheim kommune

Et enstemmig bystyre i Trondheim kommune 
vedtok 1. november 2018 Stein Saks Papir – en 
strategi for å bygge sterke barnefellesskap. Stein 
Saks Papir er en strategi for alle tjenester innen-
for oppvekst og utdanning i Trondheim. Den 
skal bidra til en felles samarbeidskultur og et 
felles kunnskapsgrunnlag for alle som jobber 
med barn og unge i kommunen. 

Kommuneledelsen har utarbeidet strategien 
i samarbeid med barnehagelærere, lærere, 
ansatte i PP-tjenesten, barnevern og andre rele-
vante tjenester, forskere fra NTNU og Dronning 
Mauds Minne Høgskole og innbyggere i 
kommunen. Dette er noen av hovedpunktene i 
strategien: 
– Blikket flyttes fra individ til fellesskap. Perso-

ners vansker og utfordringer skal i hovedsak 
forstås, forklares og løses i fellesskapet i sam-
arbeid med tjenestene. 

– Barn og unge lever sine liv i relasjoner på 
ulike arenaer. For å forstå barn må vi derfor 
se og forstå barnet i kontekst, i den sammen-
heng og i den tiden de lever i. 

– Fokusere på den enkeltes styrker fremfor 
svakheter. Tradisjonelt har tjenestene tatt 
utgangspunkt i barn, unge og familiers 
«mangler» og satt inn tiltak for å «reparere» 
disse. Vi vil heller jobbe sammen med dem 
det gjelder for å finne ut hva som skal til for å 
få et godt nok liv. 

– Vi må gi barn og unge muligheter for å 
befeste sin status og betydning gjennom 
ikke-krenkende mestringsstrategier. 

– Fokuset skal være på barn, unge, familiers og 
lokalmiljøets muligheter og drømmer frem-
for vansker og symptomer. 

– Fra å eliminere risikofaktorer i barn og unges 
liv til å få barn og unge til å tørre å ta risiko i 
sin utvikling til å skape gode liv og bli aktive 
samfunnsborgere. 

– Strategien tar inn over seg at det alltid vil 
være barn og unge som har behov for indivi-
duelle tiltak. Disse vil få spesialiserte tiltak og 
bistand med høy faglig kvalitet. 

– Behov og løsninger skal ikke lenger define-
res og skapes av profesjonelle alene, men i en 
samskapingsprosess med innbyggere. 

Trondheim kommune har også benyttet «Fler-
faglig blikk» som arbeidsmodell for samarbeid 
mellom barne- og familietjenestene, fysio- og 
ergoterapitjenestene og barnehager siden 2009. 
«Flerfaglig blikk» er en tverrfaglig satsing på 
kompetanseheving og tidlig innsats i barne-
hagene. Barnehagene følges opp i to år. Det er 
en koordinator fra PP-tjenesten som har ansva-
ret for informasjon, rekruttering og oppfølging. 
Ut fra kapasitet har det vært om lag to nye 
barnehager i året som har fått tilbud om opp-
start. 
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– se på hvordan de pedagogiske virkemidlene i 
direktoratene kan samordnes bedre gjennom 
prosjektet Bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS) 

– kartlegge situasjonen for andre yrkesgrupper i 
barnehage, skole og SFO og vurdere hvilket 
ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner 
bør ivareta, samt foreslå tiltak for å styrke de 
ulike yrkesgruppenes situasjon i barnehage, 
skole og SFO

Regjeringen forventer

– at kommuner og fylkeskommuner arbeider 
målrettet for en felles kultur for samarbeid på 
tvers av tjenestene for å gi barn og unge som 
trenger det, et helhetlig tilbud 
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7  Et bedre statlig støttesystem

Regjeringen vil at barn og unge med behov for 
særskilt tilrettelegging skal få rask og god opp-
følging. Barnehager, skoler og det lokale støtte-
systemet har den viktigste rollen når det gjelder å 
fange opp og følge opp barn og elever med behov 
for særskilt tilrettelegging. Samtidig er det nød-
vendig å styrke det statlige støttesystemets evne 
til å bidra til at alle barn og elever får bedre til-
passede tilbud i et inkluderende fellesskap. 

7.1 Det statlige støttesystemet skal 
bidra til inkluderende fellesskap

Det statlige støttesystemet for barnehager og sko-
ler i utdanningssektoren består av Utdannings-
direktoratet, fylkesmannen og Statped. 

Utdanningsdirektoratet har ansvar for tilsyn 
og regelverk, rammeplan og læreplaner, eksamen 
og prøver, kunnskapsgrunnlag og utviklingstiltak 
på barnehage- og opplæringsområdet. Direktora-
tet forvalter en rekke ordninger som skal støtte 
opp om utviklingsarbeidet i kommuner og fylkes-
kommuner, for eksempel videreutdanningstilbud, 
oppfølgingsordningen med Veilederkorps, regio-
nal ordning for kompetanseutvikling på barne-
hageområdet og desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling på opplæringsområdet. 

Fylkesmannen skal informere og veilede om 
nasjonale mål, strategier og tiltak og legge til rette 
for kvalitets- og kompetanseutvikling på barne-
hage- og opplæringsområdet. I dette arbeidet er 
rollen i den regionale og den desentraliserte ord-
ningen for kompetanseutvikling særlig viktig. 
Videre skal fylkesmannen veilede om og føre til-
syn med etterlevelse av regelverket. Fylkes-
mannen er også klageinstans for enkeltvedtak 
etter barnehageloven og opplæringsloven. 

Det er viktig at Utdanningsdirektoratet og 
fylkesmannen har inkludering som grunn-
leggende premiss i arbeidet med å veilede og gi 
støtte til kompetanseutvikling og barnehage- og 
skoleutvikling. Det innebærer at tiltak må utvikles 
med tanke på alle barn og elever, enten det gjelder 
rammer for det fysiske eller det psykososiale 
miljøet, det pedagogiske tilbudet eller andre sider 

ved utviklingsarbeidet. Allmennpedagogiske og 
spesialpedagogiske virkemidler må ses i sammen-
heng for å støtte arbeidet med inkluderende 
fellesskap lokalt. 

Utdanningsdirektoratet skal styrke utviklings-
arbeidet innenfor det spesialpedagogiske området 
og se det i sammenheng med utviklingsarbeidet 
for øvrig, jf. 7.4.4 i dette kapitlet. Direktoratet skal 
også styrke arbeidet med å utvikle kunnskap om 
spesialpedagogikk og inkludering, jf. kapittel 3. 
Veiledning og tilsyn er viktige virkemidler for å 
følge med på at regelverket blir fulgt opp i praksis. 
Utdanningsdirektoratet, fylkesmannen og kom-
munen som barnehagemyndighet må legge prin-
sippet om inkludering til grunn når de skal veilede 
og føre tilsyn med utviklingen i barnehager og 
skoler. 

Regjeringen vil styrke kompetansen til ansatte 
i barnehager og skoler og i det lokale støtte-
systemet, slik at de blir bedre i stand til å fore-
bygge, fange opp og følge opp alle barn og elever. 
Det innebærer at det blir lagt vekt på å bedre kom-
petansen innenfor spesialpedagogikk og på hvor-
dan tilbudene kan tilpasses bedre innenfor et 
inkluderende fellesskap. Regjeringen vil blant 
annet vurdere hvordan den desentraliserte ord-
ningen og den regionale ordningen samt opp-
følgingsordningen kan videreutvikles, og om det 
er behov for andre ordninger for å ivareta kompe-
tansebehov på det spesialpedagogiske området, jf. 
kapittel 5. 

Statped er den statlige spesialpedagogiske 
støttetjenesten for kommuner og fylkeskommu-
ner. Statped har spisskompetanse og tilbyr tjenes-
ter innenfor fagområdene syn, hørsel, kombinerte 
hørsels- og synsvansker (døvblindhet), sammen-
satte lærevansker, språk/tale og ervervet hjerne-
skade. Statped gir tjenester som gjelder samiske 
brukere, innenfor Statpeds fagområder. Statped 
har også spisskompetanse og tilbyr tjenester 
innenfor tegnspråk og alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK). Statped gir også tjenester 
direkte til barn, elever og voksne, for eksempel 
deltidsopplæring eller foreldreopplæring i tegn-
språk. Statped utvikler tilpassede læremidler og 
læringsressurser innenfor virksomhetens fag-
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områder. I tillegg driver Statped Skådalen skole 
for døvblindfødte elever. Statped skal bidra til å 
spre kunnskap og kompetanse om tilpasset og 
inkluderende utdanning for barn, unge og voksne 
med behov for særskilt tilrettelegging. Videre 
skal Statped bidra til, og være en pådriver for, at 
universiteter og høyskoler utvikler forskning og 
erfaringsbasert kunnskap på det spesialpedago-
giske området.1 Virksomheten er i dag styrt av 
Utdanningsdirektoratet.

Regjeringen mener det er behov for å beholde 
Statped som en statlig støttetjeneste som bistår 
kommuner og fylkeskommuner med tjenester 
innenfor små og særlig spesialiserte fagområder. 
Statped blir videreført som statlig virksomhet, 
men regjeringen vil gjøre endringer for å oppnå 
en mer målrettet innsats fra Statped. Dette kapit-
let dreier seg i hovedsak om endringer i Statped. 

7.2 Status og utfordringer for Statped

Fra 2012 til 2016 gjennomgikk Statped en omorga-
nisering fra elleve kompetansesentre med ansvar 
for hvert sitt fagfelt, til én virksomhet med fire 
flerfaglige regionsentre. Formålet var at Statped 
skulle arbeide flerfaglig, og at brukerne skulle ha 
én dør inn til Statped. Et annet mål med omorgani-
seringen var å avgrense Statpeds oppgaver mot 
oppgavene til pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PP-tjenesten) for å unngå overlapp mellom tje-
nestene. Det ble slått fast at Statped etter avtale 
skal bistå kommunen eller fylkeskommunen i 
saker hvor:
– kommunen eller fylkeskommunen kan doku-

mentere at de har utredet og iverksatt tiltak 
uten å få ønskede resultater

– kommuner og fylkeskommuner åpenbart ikke 
kan forventes å ha kompetanse

– Statped mener det bør bygges kompetanse 
lokalt

Evalueringen av omorganiseringen av Statped 
viser at det fortsatt er overlapp mellom arbeidet 
som gjøres i Statped og i PP-tjenesten.2 Det vil si 
at Statped gir tjenester til noen kommuner på 
områder som mange andre kommuner håndterer 
selv. Videre peker evalueringen på at Statped har 
lykkes med å innføre et sentralisert inntaks-
system, «én dør inn», hvor alle søknader fra ulike 
PP-tjenester blir vurdert. Det har ført til at Statped 
behandler søknader tverrfaglig, og at kommu-

nene får mer lik tilgang til tjenester fra Statped 
enn tidligere. Rapporten viser at det likevel fort-
satt er stor forskjell mellom kommuner når det 
gjelder hvor mye de bruker Statpeds tjenester. 

Årsakene til forskjellene er sammensatte, og vi 
har ikke full oversikt over hvorfor det er slik. Selv 
om Statped har fått «én dør inn» og behandler søk-
nader samlet, kan det være regionale forskjeller i 
praksis som ikke fanges opp gjennom det felles 
inntakssystemet. Det kan være at tjenestene fra 
Statped innebærer for eksempel reiser som 
enkelte kommuner ikke prioriterer på grunn av 
kostnadene de medfører.3 Videre er kommunene 
forskjellige blant annet når det gjelder areal, folke-
tall og tilgang på kompetanse, og behovene er 
ulike. 

Mye tyder på at PP-tjenestene med best kom-
petanse fra før bruker Statped mest.4 En nærlig-
gende forklaring på dette er at de med høy 
kompetanse i større grad klarer å fange opp utfor-
dringer de ser at de ikke har tilstrekkelig kompe-
tanse på selv. Statpeds tjenestetilbud er for lite 
kjent i noen kommuner. Når en kommune først 
benytter seg av Statpeds tjenester, velger den ofte 
å benytte Statped mer. Det tyder på at kommu-
nene ofte er fornøyd med tjenestene fra Statped, 
noe som støttes av Statpeds brukerundersøkelser. 

7.3 Forslag fra Hagen-utvalget og 
Nordahl-gruppen

Både Hagen-utvalget5 og Nordahl-gruppen6 har 
foreslått store endringer for Statped.

Hagen-utvalget foreslår å flytte ansvaret for å 
gi veilednings- og støttetjenester på det spesial-
pedagogiske området til fylkeskommunene og å 
overføre Statpeds andre oppgaver, primært forsk-
ning og utvikling av læremidler, til Utdannings-
direktoratet. Utvalget foreslår i tillegg å flytte 
ansvaret for drift av Skådalen skole for døvblind-
fødte til Oslo kommune. Nordahl-gruppen støtter 
forslaget om å flytte tjenestene til fylkeskommu-
nene og foreslår i tillegg at 300 av stillingene over-
føres til kommuner og fylkeskommuner. Nordahl-
gruppen foreslår videre at samisk spesialpedago-
gisk tjeneste flyttes til den nye fylkeskommunen 
Troms og Finnmark. 

1 Prop. 1 S (2018–2019) for Kunnskapsdepartementet.
2 Deloitte og Proba samfunnsanalyse 2017.

3 Deloitte og Proba samfunnsanalyse 2017.
4 Deloitte og Proba samfunnsanalyse 2017, Buland et al. 

2018.
5 Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene 

2018.
6 Nordahl et al. 2018.
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I høringsuttalelsene til Nordahl-gruppens rap-
port og Hagen-utvalgets utredning møter for-
slagene om Statped noe støtte, men mest mot-
stand. Generelt er det mange som bekrefter at det 
er behov for at kompetansen kommer nærmere 
barna og elevene. Samtidig er det mange som 
utrykker bekymring for at spisskompetansen vil 
bli fragmentert og forvitre dersom stillingene flyt-
tes fra Statped til fylkeskommunene. Mange påpe-
ker at det er nødvendig med et nasjonalt system 
som ivaretar de mest lavfrekvente vanskeom-
rådene. Mange er enige i at organiseringen og 
forhold ved Statped bør diskuteres, men mener 
konsekvensene av ekspertgruppens forslag må 
utredes bedre. Tendensen er at fylkesmennene 
uttrykker skepsis til forslaget, mens de fleste 
fylkeskommunene støtter det. Blant kommunene 
er det flest som ikke støtter forslaget. KS mener 
det er viktig at kommunene og fylkeskommunene 
får tilgang på kompetanse som det er urealistisk at 
hver av dem skal ha. KS peker også på at Statpeds 
kompetanse ikke bør spres jevnt utover, men sam-
les i enheter som er store nok til å ivareta gode 
fagmiljøer. De fleste svar fra PP-tjenester er imot 
ekspertgruppens forslag, mens universiteter og 
høyskoler er delte i sine tilbakemeldinger. Blant 
organisasjoner og privatpersoner får forslaget så 
godt som ingen støtte.

7.3.1 Regjeringens vurdering

Regjeringen vil beholde Statped som et statlig 
støttesystem som kan bistå kommunene og 
fylkeskommunene på områder der vi ikke kan for-
vente at kommunene har kompetanse selv. Det er 
nødvendig for å ivareta fagmiljøene på de mest 
spesialiserte fagområdene. Mange fagområder er 
for små til at fagmiljøene kan fordeles på flere 
enheter enn dagens fire regioner i Statped. På 
noen områder har Statped landsdekkende tjenes-
ter fordi fagmiljøene og brukergruppene er så 
små at tjenestene må samles i færre enheter. 
Regjeringen mener derfor det ikke er tilrådelig å 
overføre ansvaret for små og spesialiserte fag-
områder til fylkeskommunene. Vi mener det like-
vel er nødvendig å gjøre endringer i Statped som 
bygger opp under målet om å bringe kompe-
tansen nærmere barna og elevene.

Det er to hovedutfordringer for Statpeds tje-
nesteyting som fører til at kompetansen kommer 
for langt unna barn og elever. På den ene siden 
når ikke Statped ut til alle kommuner som trenger 
deres kompetanse, og dermed når ikke kompetan-
sen frem til barna og elevene. På den andre siden 
gir Statped tjenester til enkelte kommuner som de 

bør kunne håndtere selv.7 Dette innebærer at 
mange kommuner mangler kompetanse de burde 
ha for å kunne være tett på barn og elever for å 
fange opp og følge opp behov så tidlig som mulig. 
Det må være tilstrekkelig kompetanse i og tett på 
barnehager og skoler, slik at alle barn og elever 
får den hjelpen de trenger.

Flere kommuner bør med andre ord opp-
arbeide seg kompetanse slik at de blir i stand til å 
håndtere det ansvaret de har for alle barn og 
elever. På samme tid må flere kommuner benytte 
seg av Statpeds tjenester når de har behov for 
spisskompetanse på små og spesialiserte fag-
områder. 

Regjeringen vil gjøre det tydelig at Statped er 
en virksomhet som gir tjenester på områder hvor 
det er behov for særlig spesialisert kompetanse 
som vi ikke kan forvente at kommuner og fylkes-
kommuner har selv. Samtidig vil vi ha en stor 
satsing på å bygge kompetanse i kommuner og 
fylkeskommuner slik at de blir i stand til å fange 
opp og følge opp alle barn på en god måte. 

Regjeringen mener at endringene i Statped og 
kompetanseheving i kommuner og fylkeskommu-
ner, sammen med andre tiltak i denne meldingen, 
vil føre til at barnehager og skoler gir et bedre til-
rettelagt tilbud til alle barn og elever. Figuren 
nedenfor illustrerer tre ulike nivåer for behov for 
tilpasning og tilrettelegging og hvem som skal 
bidra til å gi et godt tilbud til alle barn og elever 
innenfor et inkluderende fellesskap. Denne tre-
delingen må ses i sammenheng med tredelingen 
av tiltak rettet mot barn og elever som i ulik grad 
har behov for tilrettelegging, slik det er beskrevet 
i kapittel 3 og illustrert i figur 3.2 i samme kapittel.

Det ordinære tilbudet omfatter alle barn og 
elever og må være godt tilpasset og inkluderende 
(nivå 1 i figur 7.1). For å få god kvalitet på det ordi-
nære tilbudet og lykkes med å skape et inklude-
rende fellesskap er det nødvendig med god 
kompetanse i barnehager og skoler og et godt 
samarbeid i laget rundt barna og elevene. PP-
tjenestens, og andre tjenesters, forebyggende 
rolle er viktig i denne sammenhengen.

Mange barn har i kortere eller lengre perioder 
behov for særskilt tilrettelegging. Det kan inne-
bære tilrettelegging innenfor det ordinære til-
budet, for eksempel gjennom intensiv opplæring, 
eller det kan være nødvendig med særskilte tiltak, 
som spesialpedagogisk hjelp eller spesialunder-
visning (nivå 2 i figur 7.1). Kommuner og fylkes-
kommuner må kunne tilrettelegge godt for barn 

7 Agenda Kaupang 2017, Deloitte og Proba samfunnsanalyse 
2017.
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og elever med behov for særskilt tilrettelegging. 
For å få til dette er det nødvendig at det er god 
spesialpedagogisk og annen relevant kompetanse 
i barnehager og skoler, i tillegg til at de må få 
støtte fra PP-tjenesten og resten av laget rundt 
barna og elevene. PP-tjenestens arbeid innebærer 
både vurderinger av om den enkelte trenger sær-
skilte tiltak, og støtte til å tilrettelegge lærings-
miljøet slik at alle kan få et inkluderende tilbud. 

Noen barn har varige, omfattende eller særlig 
komplekse behov for tilrettelegging (nivå 3 i figur 
7.1). Det er viktig at barnehager, skoler og PP-tje-
neste har god kompetanse for å kunne ivareta 
denne gruppen i et inkluderende fellesskap. Det 
vil i tillegg som regel være behov for at Statped 
inngår i laget rundt disse barna og elevene og 
bidrar med sin spisskompetanse slik at de kan få 
et godt tilrettelagt tilbud. Det vil også ofte være 
behov for et godt samarbeid med både kommune-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å 
skape et godt og koordinert lag rundt disse barna 
og elevene.

Resten av dette kapitlet vil omhandle følgende 
temaer:
– et tydeligere og mer avgrenset mandat for 

Statped

– endret organisering og styring av Statped, til-
passet det nye mandatet

– prosess for endringene av Statped og for 
kompetansebyggingen i kommuner og fylkes-
kommuner

– særskilte temaer: Samisk spesialpedagogisk 
støtte (SEAD) og samarbeid mellom Statped 
og helsesektoren

7.4 Et tydelig mandat for Statped

Regjeringen vil tydeliggjøre og avgrense Statpeds 
mandat både når det gjelder tjenestene Statped 
skal tilby, og når det gjelder Statpeds bidrag til 
kompetansespredning og til kunnskapsutvikling. 

7.4.1 Statpeds tjenester

Statpeds tjenester skal bidra til at barn og elever 
med varige, omfattende eller særlig komplekse 
behov skal få et godt tilpasset tilbud i et inklude-
rende fellesskap. Statped skal gi tjenester til kom-
muner og fylkeskommuner på små og særlig spe-
sialiserte spesialpedagogiske fagområder innen-
for syn, hørsel, ervervet hjerneskade og kombi-

Figur 7.1 Innsats rettet mot tre nivåer av behov

Barnehager, skoler, 
PP-tjenesten og 

resten av laget 
rundt
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resten av laget 
rundt og Statped

Inkluderende
fellesskap Barn og 

elever med 
varige og omfat-
tende eller særlig 

komplekse behov for 
særskilt tilrettelegging

Barn og elever med behov for 
særskilt tilrettelegging

Alle barn og elever har behov for et tilpasset tilbud
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nerte hørsels- og synsvansker (døvblindhet). 
Innenfor flere av disse fagområdene bør kommu-
ner og fylkeskommuner ha grunnleggende kom-
petanse, for eksempel når det gjelder å legge til 
rette for hørselshemmede. Det er imidlertid nød-
vendig at Statped har spisskompetanse og tilbyr 
tjenester innenfor disse områdene. 

Kommuner og fylkeskommuner bør ha kom-
petanse til å gi et godt tilrettelagt tilbud til barn og 
elever med språk- eller talevansker og sammen-
satte lærevansker. Det er likevel nødvendig at 
Statped kan bidra med spisskompetanse i særlig 
komplekse saker der barn og elever trenger 
varige og/eller omfattende tiltak. Et eksempel kan 
være barn og elever med behov for alternativ og 
supplerende kommunikasjon (ASK).

Statped skal fortsatt gi tjenester til kommuner 
og fylkeskommuner innenfor tegnspråk. Statped 
skal også fortsatt ha ansvar for deltidsopplæring i 
tegnspråk og kurs i tegnspråk for foreldre og 
søsken. Tegnspråk er et offisielt språk i Norge, og 
opplæring i tegnspråk regnes som ordinær språk-
opplæring, ikke som spesialundervisning. En del 
tegnspråkbrukere trenger likevel særskilt tilrette-
legging og spesialundervisning på grunn av van-
sker de har i tillegg til hørselstapet. Regjeringen 
vil vurdere hvordan tilbudet innenfor tegnspråk 
best skal ivaretas for å styrke tegnspråkets posi-
sjon og samtidig ivareta mangfoldet blant tegn-
språkbrukere. 

Skådalen skole for døvblindfødte er organisert 
under Statped. Lokalene i Skådalen er ikke lenger 
egnet til skoledrift. Kunnskapsdepartementet har 
inngått en avtale med Oslo kommune om leie av 
arealer. Staten vil drive skolen videre i et nytt til-
bygg på Vetland skole. 

7.4.2 Statpeds bidrag til 
kompetansespredning på det 
spesialpedagogiske området

Å spre kompetanse til kommuner og fylkeskom-
muner vil fortsatt være et viktig arbeid for Statped 
fremover innenfor de fagområdene som ligger i 
mandatet for Statpeds tjenester. I en overgangs-
periode på fem år skal Statped bli endret i takt 
med kompetansebygging i kommuner og fylkes-
kommuner. I denne perioden er det viktig at 
Statped bidrar til å overføre kompetanse på områ-
der som kommuner og fylkeskommuner skal 
håndtere selv.

I tillegg til å arbeide for kompetanseheving i 
kommuner og fylkeskommuner kan Statped fort-
satt bidra i de spesialpedagogiske utdanningene 
ved universiteter og høyskoler dersom det er 

behov for spisskompetansen deres. På den måten 
kan Statped bringe praksisnær kompetanse inn i 
utdanningene, samtidig som samarbeidet kan 
bidra til at Statpeds ansatte holder seg faglig opp-
datert. Det er likevel universiteter og høyskoler 
som har ansvaret for både innhold i og finansier-
ing av utdanningene. 

7.4.3 Statpeds bidrag til kunnskapsutvikling

Statped arbeider i dag med forskning og utvikling 
(FoU) innenfor spesialpedagogikk. Statped initie-
rer, driver og finansierer forskningsprosjekter, i 
tillegg til at virksomheten bidrar i forskning som 
drives av universiteter og høyskoler. Statped er 
ikke en forskningsinstitusjon. For at forskningen 
skal holde høy kvalitet, er det viktig at forsknings-
miljøene er store nok og at forskningsmidlene er 
konkurranseutsatt. Regjeringen vil stimulere til 
større og sterkere miljøer innenfor universiteter 
og høyskoler for forskning på det spesialpedago-
giske området. Statped skal ikke lenger forske 
eller finansiere forskning. Vi vil opprette et nytt 
senter for forskning på spesialpedagogikk og 
inkludering. Senteret vil få i oppgave å forske 
både på små og sårbare grupper og på mer gene-
relle spesialpedagogiske problemstillinger. Se 
kapittel 3 for en nærmere beskrivelse av satsingen 
på forskning innenfor spesialpedagogikk. 

Selv om Statped ikke selv skal forske, bør uni-
versiteter og høyskoler samarbeide med Statped. 
Statped har god kontakt med de som arbeider tett 
på barna og elevene og kan gi relevante innspill 
om hva det trengs mer kunnskap om. Statped skal 
være en pådriver for forskning innenfor spesial-
pedagogikk og særlig på små og sårbare områder 
der det er behov for ny kunnskap. Det er også vik-
tig at Statped bidrar med å omsette forskning til 
god praksis ved å basere tjenestene sine på opp-
datert, forskningsbasert kunnskap. Slik kan kom-
muner og fylkeskommuner få tilgang til kunnskap 
gjennom støtte og veiledning fra Statped. 

Statped bidrar i dag i kommuners og fylkes-
kommuners utviklingsarbeid innenfor både smale 
og brede spesialpedagogiske problemstillinger, 
inkludert arbeid for bedre inkludering. Statens 
bidrag til utvikling i barnehager og skoler skal 
være på et overordnet nivå. Kommuner og fylkes-
kommuner har selv ansvaret for å drive konkret 
utviklingsarbeid alene eller i samarbeid, også på 
det spesialpedagogiske området og når det gjel-
der arbeid for bedre inkludering. 

Selv om Statped ikke skal ha ansvar for 
utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske områ-
det, er det viktig at de utvikler tjenestene sine 
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videre i tråd med oppdatert og forskningsbasert 
kunnskap samt praktisk erfaring. Slikt utviklings-
arbeid handler om å utvikle nye arbeidsmåter som 
gjør tjenestene bedre. 

Statped har i dag ansvar for å utvikle, produ-
sere og veilede om bruk av læremidler og lærings-
ressurser for tegnspråkbrukere (blant annet fil-
mer) og for blinde og svaksynte (blant annet lyd-
bøker og punktskrift). Utdanningsdirektoratet vil 
få i oppdrag å utrede hvordan produksjonen av 
slike læremidler og læringsressurser best kan 
organiseres fremover. 

7.4.4 Konsekvenser av endret mandat

Et avgrenset mandat gir rom for å styrke Statpeds 
arbeid opp mot de brukerne som trenger deres 
spisskompetanse mest. Når det blir tydeligere hva 
Statped kan bidra med, kan det også gjøre at 
tjenestene blir bedre kjent og tilgjengelige, og at 
det blir mer lik praksis i hele landet. 

Det nye mandatet vil gjøre det tydeligere for 
kommuner og fylkeskommuner hva de kan få 
støtte til fra Statped, og hva de må bygge opp 
kompetanse på selv. Barnehager, skoler og lokale 
støttesystemer må være i stand til å fange opp og 
følge opp de fleste barn og elever med behov for 
særskilt tilrettelegging uten støtte fra Statped.

Kommunene og fylkeskommunene må bygge 
opp kompetanse for å kunne legge til rette for 
barn og elever med behov som er vanlige og opp-
trer ofte. Eksempler på dette er barn og elever 
med ADHD, lese- og skrivevansker, mate-
matikkvansker og atferdsvansker. Høy kompe-
tanse og koordinerte lokale støttesystemer med 
godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å 
gjøre kommuner og fylkeskommuner i stand til å 
hjelpe barn og elever med sammensatte og rela-
tivt komplekse utfordringer. Det vil likevel være 
noen barn og elever med særlig komplekse behov 
som gjør at det er nødvendig å innhente spesiali-
sert kompetanse fra Statped.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for et 
bredt apparat av virkemidler som skal ivareta 
både det allmennpedagogiske og det spesial-
pedagogiske området. Virkemidlene må være til-
passet mangfoldet blant barn og elever for å 
bygge opp under et inkluderende utdannings-
system. Regjeringen vil at Utdanningsdirektora-
tet styrker det overordnede utviklingsarbeidet 
innenfor spesialpedagogikk og spesialpedago-
gisk støtte.

Digitalisering og bruk av IKT i det pedago-
giske arbeidet er et eksempel på et felt hvor 
Utdanningsdirektoratet skal styrke utviklings-

arbeidet og ivareta hensynet til inkludering. På 
dette feltet skal direktoratet ta over noen opp-
gaver fra Statped. Fra 1. januar 2018 ble Senter 
for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet 
slått sammen, blant annet for at arbeidet med IKT 
i det pedagogiske arbeidet skal være integrert i 
det øvrige utviklingsarbeidet. Utviklingsarbeid på 
området digitalisering og pedagogisk bruk av 
IKT må også ha inkludering som et grunn-
leggende premiss. Utdanningsdirektoratet må ha 
hovedansvar for dette arbeidet slik at behovene 
innenfor det ordinære tilbudet blir sett i sammen-
heng med spesialpedagogiske behov i barne-
hager og skoler. Statped har opparbeidet seg god 
kompetanse på digitaliseringsfeltet. Det blir vik-
tig å ivareta denne kompetansen videre når direk-
toratet overtar ansvaret. Det er også avgjørende 
med et godt samarbeid mellom Statped og direk-
toratet i det videre arbeidet, slik at Statpeds 
kompetanse på små og særlig spesialiserte 
områder blir utnyttet.

Universiteter og høyskoler har ansvar for å 
tilby kompetansetiltak (etter- og videreut-
danning) til kommuner og fylkeskommuner. Det 
er allerede etablerte miljøer på sentrale områder, 
og disse kan styrke tilbudet sitt gjennom dialog 
med kommuner og fylkeskommuner om hva de 
har behov for. Det gjelder for eksempel Nasjonalt 
senter for lesing (lese- og skrivevansker og 
dysleksi), Nasjonalt senter for matematikk 
(matematikkvansker og dyskalkuli), Nasjonalt 
senter for læringsmiljø (bl.a. psykisk helse, livs-
mestring og mobbing), Nasjonalt utviklings-
senter for barn og unge (bl.a. atferdsproblemer) 
og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
(minoritetsspråklige).

Et avgrenset mandat gir rom for å redusere 
størrelsen på Statped. Regjeringen vil omdispo-
nere ressurser fra Statpeds virksomhet til kompe-
tansebygging i kommuner og fylkeskommuner. 
Ressursene som blir frigjort når vi reduserer 
Statpeds virksomhet, skal derfor brukes til 
kompetansetiltak for kommuner og fylkeskommu-
ner. Det vil være særlig sentralt å bygge kompe-
tanse i PP-tjenesten. Se punkt 7.6 i dette kapitlet 
og kapittel 5 for en nærmere beskrivelse av 
kompetansetiltakene.

Avgrensningen av Statpeds mandat vil øke 
behovet for at informasjon, veiledere og ressurser 
er tilgjengelige for ansatte i barnehager og skoler, 
for foresatte og for ansatte i PP-tjenesten på 
områder som kommunene og fylkeskommunene 
skal håndtere selv. Utdanningsdirektoratet må ta 
et større ansvar for veiledning og formidling av 
kunnskap innenfor spesialpedagogikk. Det blir 
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nødvendig å gå opp grensene for hva slags infor-
masjon og hva slags veiledere og ressurser hen-
holdsvis Statped og direktoratet skal ha ansvar 
for. 

7.5 Organisering og styring av Statped

7.5.1 Landsdekkende tjenester

Et redusert Statped med et tydelig avgrenset man-
dat gir mindre behov for regionale tilpasninger. 
Statped skal gi tjenester på samme nivå til alle 
kommuner og fylkeskommuner. Et smalere man-
dat gir videre behov for å utnytte kompetansen og 
fagmiljøene i landet sett under ett. Hele virksom-
heten skal ses samlet, og alle Statpeds fagområder 
skal organiseres i én flerfaglig og landsdekkende 
tjeneste. 

Statped skal fortsatt ha kontorer i regionene. 
Det er nødvendig for å beholde spisskompetansen 
i virksomheten og for å opprettholde kunnskap 
om ulike lokale forhold rundt om i landet som har 
betydning for hvordan Statped utfører tjenestene 
sine. Antallet og andelen ansatte i Oslo skal ikke 
øke.

En samlet landsdekkende tjeneste er en 
videreutvikling av det arbeidet som er gjort i 
Statped de senere årene. Statped har allerede ett 
samlet inntakssystem og flere landsdekkende 
tjenester, og dette gjør at både kommuner og 
fylkeskommuner og brukergruppene kan for-
holde seg til én virksomhet fremfor mange spesia-
liserte enheter. Statped skal videreutvikle både 
spisskompetansen og det flerfaglige arbeidet 
innenfor rammene av én landsdekkende enhet. 

7.5.2 Styringsmodell for Statped

Styringen av Statped er i dag delegert til Utdan-
ningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet vil 
trekke delegeringen tilbake slik at Statped blir 
styrt direkte av departementet. Det er i tråd med 
hovedregelen i økonomiregelverket for staten, 
som sier at statlige virksomheter skal være 
direkte underlagt et departement. 

Samarbeidet mellom Utdanningsdirektoratet 
og Statped må videreutvikles innenfor den nye 
styringsmodellen. Statpeds rolle i arbeidet med 
kompetanseheving i kommuner og fylkeskommu-
ner må henge sammen med de øvrige tiltakene 
som settes i gang. Direktoratet vil ha et overord-
net ansvar for disse tiltakene. Videre må 
endringene i Statped gjennomføres i takt med 
kompetanseutviklingstiltakene som direktoratet 
også har et overordnet ansvar for. 

7.6 Prosess for endringene i Statped  
og for kompetansebygging i 
kommuner og fylkeskommuner 

Regjeringen tar sikte på at ny styringsmodell med 
direkte styring fra Kunnskapsdepartementet vil 
gjelde fra 1. januar 2020. 

Andre endringer for Statped vil ta lengre tid. I 
dag mangler mange kommuner og fylkeskommu-
ner kompetanse på områder som vi forventer at 
de skal håndtere selv fremover. Det vil ta tid å 
bygge opp nødvendig kompetanse. Regjeringen 
legger derfor opp til at endringene for Statped og 
kompetansebygging i kommunene skal skje paral-
lelt over en femårsperiode. 

Utvikling av kompetansetiltakene må skje i 
dialog med kommuner og fylkeskommuner slik at 
de blir utformet i tråd med behovene, og slik at 
kompetansebygging lokalt skjer i takt med 
endringene i Statped. Det er nødvendig at kom-
muner og fylkeskommuner kartlegger behov, 
prioriterer kompetanseutvikling og samarbeider 
om å utvikle, dele og vedlikeholde kompetanse. 
Kunnskapsdepartementet vil samarbeide med KS 
om videre prosess, jf. kapittel 5. 

Ressursene som omdisponeres fra Statpeds 
virksomhet, vil inngå i varige tiltak for kompe-
tansebygging i kommuner og fylkeskommuner. 
Det er likevel viktig å understreke at etter over-
gangsperioden skal kommunene og fylkes-
kommunene hver for seg eller i samarbeid ha opp-
arbeidet seg tilstrekkelig kompetanse. De skal 
planlegge og ha strukturer for å vedlikeholde 
kompetansen, og de skal ha utviklet et godt tverr-
faglig samarbeid slik at de er i stand til å møte 
behovene til barn og elever som de ikke lenger 
kan få støtte til fra Statped. Kunnskapsdeparte-
mentet vil i samarbeid med KS vurdere hvordan 
arbeidet skal koordineres slik at kommuner og 
fylkeskommuner kan samarbeide effektivt regio-
nalt.

I overgangsperioden må Statped opprettholde 
og utvikle tjenestene rettet mot barn og elever 
med varige, omfattende eller særlig komplekse 
behov for tilrettelegging. Det er nødvendig å ha 
dialog med kommuner og fylkeskommuner for å 
konkretisere grensegangen mellom hva Statped 
skal bistå med, og hva kommuner og fylkeskom-
muner må håndtere selv. Dialogen med kommu-
ner og fylkeskommuner vil derfor være sentral i 
utviklingen av Statped fremover. Kunnskaps-
departementet vil legge opp til en utvidet bruker-
medvirkning, der kommuner og fylkeskommuner 
får både innvirkning på og ansvar for utviklingen 
av Statped. 
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Regjeringen er opptatt av at tilbudet til barn og 
elever med behov for særskilt tilrettelegging skal 
være godt også i overgangsperioden. Derfor er 
det nødvendig at Statped i denne perioden tilbyr 
støtte- og veiledningstjenester på områdene som 
kommuner og fylkeskommuner på sikt skal hånd-
tere selv. Det er viktig å få til en sammenheng mel-
lom disse tjenestene og kompetansekartleggin-
gen og kompetansebyggingen som må foregå i 
kommuner og fylkeskommuner. 

Regjeringen vil følge med på hvordan omleg-
gingen av Statped og kompetansebygging i kom-
muner og fylkeskommuner fungerer. Utdannings-
direktoratet vil derfor få i oppdrag å lyse ut en 
følgeevaluering av prosessen.

Oppfølgingsordningen er en ordning for kom-
muner som over tid ikke oppnår ønsket utvikling 
på sentrale områder i opplæringen. Gjennom ord-
ningen får disse kommunene tilbud om statlig 
støtte og veiledning for en periode på to år. Regje-
ringen mener at det er behov for å bygge videre 
på denne ordningen for å fange opp og følge opp 
kommuner og fylkeskommuner som trenger 
støtte til å utvikle bedre inkluderende fellesskap 
og gi gode tilpassede tilbud. Se kapittel 5 for en 
nærmere beskrivelse av tiltak for kompetanse-
heving og oppfølging rettet mot kommuner og 
fylkeskommuner. 

7.7 Samisk spesialpedagogisk støtte 
(SEAD)

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) er en del 
av Statped og er i dag organisert under Statped 
Nord. SEAD har et landsdekkende ansvar for å gi 
tjenester til samiske brukere innenfor Statpeds 
fagområder. SEAD kan bistå kommuner og fylkes-
kommuner med å legge til rette for samiskspråk-
lige barn og elever med behov for særskilt tilrette-
legging. 

I Nordahl-rapporten foreslås det at SEADs 
oppgaver blir overført til den nye fylkeskommu-
nen Troms og Finnmark med landsdekkende 
ansvar. Forslaget må ses i sammenheng med 
forslaget i samme rapport om å flytte Statpeds tje-
nester til fylkeskommunene. Regjeringen vil ikke 
flytte Statpeds tjenester til fylkeskommunene, 
fordi det er behov for et nasjonalt støttesystem på 
små og spesialiserte områder. I tråd med dette 
blir SEAD opprettholdt som en landsdekkende 
tjeneste innenfor Statped. 

De som jobber med samiske barn og elever 
med behov for særskilt tilrettelegging, må ha 
både samisk og spesialpedagogisk kompetanse. 

Vi kan ikke forvente at alle kommuner har slik 
kompetanse. Norge har et særskilt folkerettslig 
ansvar for å ivareta samenes rettigheter. 

Regjeringen mener det vil være behov for at 
SEAD arbeider videre med tjenester på spesial-
pedagogiske områder av mer generell karakter, i 
motsetning til Statped for øvrig. SEAD vil derfor få 
et eget mandat for tjenestene sine som skal utar-
beides i den femårige overgangsperioden for 
endringene i Statped. Arbeidet med SEADs man-
dat og utvikling av støttetjenesten må ses i 
sammenheng med kartlegging av behov og 
kompetanseutvikling på det spesialpedagogiske 
området i kommuner og fylkeskommuner, jf. 
kapittel 5. I prosessen må det avklares en arbeids-
fordeling og utvikles gode samarbeidsstrukturer 
mellom SEAD og kommuner og fylkeskommuner. 
I løpet av femårsperioden vil også organiseringen 
av SEAD bli vurdert. 

Målet er at riktig kompetanse blir tilgjengelig 
for samiske barn og elever med behov for særskilt 
tilrettelegging, og at de får et tilfredsstillende 
pedagogisk tilbud i tråd med kravene i barne-
hageloven og opplæringsloven. Dette gjelder også 
kravene i barnehageloven som gjelder samisk 
språk og kultur og kravene til opplæring i og på 
samisk etter opplæringsloven.

SEAD må samarbeide med Samisk høgskole 
og særlig med Nasjonalt senter for samisk i opp-
læringen for å sikre et sterkt samisk fagmiljø, 
kunnskapsutvikling på området og en god sam-
menheng mellom det allmennpedagogiske og det 
spesialpedagogiske feltet. SEAD og Samisk høg-
skole, inkludert det nasjonale senteret, har felles 
lokaler i Kautokeino. Det gir gode rammer for 
samarbeidet.

7.8 Samarbeid mellom Statped og 
helsesektoren

Det er nødvendig å tydeliggjøre grensene mellom 
helsesektoren og Statpeds tjenester.8 Samtidig er 
det et behov for å forbedre samarbeidet mellom 
Statped og spesialisthelsetjenesten slik at barn, 
unge og voksne som trenger hjelp, kan få sømløse 
og godt koordinerte tjenester. Statped har i dag 
avtalefestet samarbeid med helseforetakene, men 
det er store forskjeller mellom regionene når det 
gjelder hvordan samarbeidet er, og hva det samar-
beides om. Det fører til ulik tilgang på kompe-
tanse og tjenester i ulike deler av landet. 

8 Deloitte og Proba samfunnsanalyse 2017.
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Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet vil sette ned en arbeids-
gruppe som skal gjennomgå samarbeidet mellom 
Statped og spesialisthelsetjenesten og foreslå 
endringer som gir en klar ansvarfordeling og et 
bedre tverrfaglig samarbeid. Det samlede statlige 
tilbudet skal også bli mer oversiktlig for kommu-
ner, fylkeskommuner og brukergrupper. Målet er 
at de som har behov for tjenester fra Statped og 
spesialisthelsetjenesten, får gode, samordnede tje-
nester til rett tid, og at det blir gitt et likeverdig 
tjenestetilbud i hele landet. 

7.9 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil:

– beholde Statped som en statlig virksomhet som 
skal styres direkte av Kunnskapsdeparte-
mentet

– videreutvikle Statped slik at hele virksomheten 
blir sett under ett og gir landsdekkende, fler-
faglige tjenester med kontorer i regionene

– avgrense Statpeds mandat til å gjelde tjenester 
og kompetansespredning på små og særlig 
spesialiserte fagområder og i svært komplekse 
saker

– overføre ressurser fra Statped til kompetanse-
tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommu-
ner, med særlig vekt på PP-tjenesten

– lyse ut et oppdrag om å følgeevaluere proses-
sen for omlegging av Statped og kompetanse-
bygging i kommuner og fylkeskommuner

– utrede hvordan produksjonen av læremidler 
og læringsressurser skal organiseres 

– opprettholde Samisk spesialpedagogisk støtte 
(SEAD) som en del av Statped, og gi SEAD et 
særskilt mandat som skal utarbeides i over-
gangsperioden for endringene i Statped

Regjeringen forventer:

– at kommuner og fylkeskommuner kartlegger 
sine kompetansebehov i lys av endringene for 
Statped, og at de sørger for å skaffe seg nød-
vendig kompetanse selv eller i samarbeid med 
andre 



2019–2020 Meld. St. 6 99
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

8  En skolefritidsordning for alle 

Hver dag går over 150 000 barn på skolefritidsord-
ningen (SFO). På første trinn er det 82 prosent 
som går på SFO på landsbasis. For mange barn 
har SFO i stor grad overtatt for «leken i gata» de 
første skoleårene. Det gjør SFO til den største fri-
tidsarenaen for mange barn. Sammen med skolen 
og deltakelse i frivillige organisasjoner, er SFO 
den viktigste arenaen for barn i småskolealder for 
å knytte vennskap og oppleve fellesskap.

SFO er et frivillig tilbud. Samtidig innebærer 
den store oppslutningen en mulighet til å se SFO 
som en del av det helhetlige tilbudet til barna, i 
sammenheng og samarbeid med barnehage og 
skole og andre relevante tjenester i kommunen. 
SFO skal være en viktig arena for lek, kultur og 
fritidsaktiviteter. Inkludering i SFO handler om at 
alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal 
kunne delta, og at innhold i og organisering av til-
budet skal bidra til at alle barn kan føle seg betyd-
ningsfulle i fellesskapet.

SFO har sin egenart og sine tradisjoner som vi 
skal ta vare på. SFO skal ha et rikt tilbud av lek, 
kultur og fritidsaktiviteter, og ikke bare være et 
sted barn får tilsyn. Regjeringen ønsker å bidra til 
et løft for SFO gjennom å innføre en nasjonal 
rammeplan. Regjeringen vil samtidig sikre at det 
fortsatt skal være mulig å gjøre ulike priorite-
ringer og retningsvalg lokalt. Det viktige er at alle 
SFO-er skal gi god kvalitet i tilbudet, ikke at ord-
ningen skal være likest mulig fra sted til sted.

Selv om mange går på SFO i dag, er det store 
variasjoner mellom kommuner og mellom områ-
der i kommunene i hvor mange barn som går på 
SFO. Noen av disse variasjonene kan skyldes at 
prisen er for høy for enkelte familier. Derfor vil 
regjeringen innføre en nasjonal ordning med 
redusert foreldrebetaling. Vårt mål er at alle som 
ønsker det, skal ha mulighet til å gå på SFO.

SFO er viktig for alle barn, og kan være særlig 
viktig for sårbare barn. SFO kan bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller og bidra til bedre inkludering av 
minoritetsspråklige barn. Samtaler, aktiviteter og 
lek med andre barn i SFO kan bidra til tilhørighet, 
og til at barna for eksempel utvikler bedre sosiale 
ferdigheter, bedre helse og bedre ferdigheter i 
norsk. Et bevisst forhold til hvordan man bekjem-

per diskriminerende holdninger, og et kontinuer-
lig arbeid for å skape et inkluderende sosialt 
fellesskap der mangfoldet anerkjennes og respek-
teres, vil være sentralt for både ansatte og barn.

Et godt samarbeid mellom SFO og andre 
offentlige tjenester er avgjørende for at alle barn 
skal bli sett og få den hjelpen de trenger raskt, og 
for å forebygge utfordringer. SFO er viktig for å 
skape en felles kultur for inkludering og tidlig inn-
sats. Tilbudet bør legges til rette slik at alle barn 
kan delta innenfor et inkluderende fellesskap. 
Barn med behov for særskilt tilrettelegging skal 
ha gode vilkår for å delta, trives og utvikle seg i 
SFO. Regjeringen vil innføre gratis SFO for barn 
på 5.–7. trinn med behov for særskilt tilrette-
legging.

Regjeringen viser til at Stortinget i anmod-
ningsvedtak nr. 65 av 16. november 2016 ba regje-
ringen gjennomføre en nasjonal evaluering av 
SFO og følge den opp med en stortingsmelding.1

Regjeringen har valgt å følge opp anmodningsved-
taket gjennom omtalen av SFO i denne stortings-
meldingen.

8.1 Utfordringsbildet

8.1.1 Store variasjoner mellom kommunene

For første gang på 16 år ble det i 2018 gjennom-
ført en nasjonal evaluering av SFO.2 Evalueringen 
Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle, viser at det 
er stor variasjon mellom kommunene, både når 
det gjelder hvordan kommunene prioriterer, hvor-
dan SFO-ene er organisert, hva slags innhold de 
har, hva slags kompetanse de ansatte har, hvordan 
ulike grupper barn inkluderes og hva foreldrene 
må betale for tilbudet. Evalueringen viser at varia-
sjonen i utforming, innhold, målsettinger og kvali-
tet ikke nødvendigvis er koblet til prisen. Man-
glende nasjonale rammer gir SFO-ledere og 
ansatte få verktøy for arbeidet i SFO.3 

1 Innst. 69 S (2016–2017).
2 Wendelborg et al. 2018.
3 Wendelborg et al. 2018.
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Siden begynnelsen av 2000-tallet har det blitt 
stadig flere barn som går på SFO. Men det er 
store variasjoner på landsbasis, også mellom 
trinn. Det er en klar sammenheng mellom folke-
tall i kommunen og andelen som benytter seg av 
SFO-tilbudet. I de små kommunene er det flere 
som slutter på SFO på andre trinn. I enkelte kom-
muner kan det gjennomsnittlig være mange barn 
som går på SFO, samtidig som det er enkelte 
områder i kommunen hvor nesten ingen barn går 
på SFO.

Evalueringen peker videre på at mange kom-
muner gir et godt SFO-tilbud til barna og har 
klare pedagogiske planer sentralt (fra kommu-
nen) eller lokalt (ved SFO-en). Andre steder ser 
tilbudet ut til å være mer preget av å være et sted 
der barna får tilsyn. I evalueringen ble det også 
funnet et tydelig skille i kommunenes syn på SFO. 
Noen kommuner ser på SFO som en arena for 
læringsstøttende aktiviteter i tett sammenheng 
med skolens faglige program, mens andre kom-
muner ser på SFO som en arena for frilek og fritid 
hvor barnas daglige valg og egne initiativer står 
sentralt. Temaer som omsorg og trygghet inngår i 
de fleste kommunale planer, både i SFO-er som 
vektlegger læringsstøttende aktiviteter og de som 
legger vekt på fritidsaktiviteter. Hvor mye kom-
munen vektlegger omsorg og trygghet varierer 
fra sted til sted.

8.1.2 Økonomi kan stenge barn ute fra SFO

Det er en rekke årsaker til hvorfor det er forskjel-
lig hvor mange som går på SFO fra sted til sted. 
Evalueringen peker på at den viktigste grunnen til 
at foreldre tar barna ut av SFO, er at barna ikke 
lenger ønsker å gå der.4 SFO skal være en frivillig 
ordning. Større barn som ønsker å være hjemme, 
være med venner eller gå på andre aktiviteter, bør 
ha mulighet til det dersom foreldrene også vil det.

Mellom 30–40 prosent av foreldrene som har 
tatt barna ut av SFO, oppgir at tilbudet er for dyrt. 
Kommunene fastsetter selv nivået på foreldrebeta-
ling. Foreldrebetalingen kan ikke være høyere 
enn de utgiftene kommunen faktisk har til SFO. 
Gjennomsnittlig foreldrebetaling for SFO var for 
skoleåret 2018/19 kr 2 470 i måneden for 20 timer 
i uken (hel plass) og kr 1 532 i måneden for 10 
timer i uken (deltid).5 Det var kun i 14 kommuner 
det kostet over kr 3 000 i måneden for hel plass. I 
250 kommuner kostet det kr 1 500 eller mindre for 
deltid. Mange kommuner har imidlertid ordnin-

ger for søskenmoderasjon, ulike behovsprøvde 
moderasjonsordninger og/eller friplasser.

Evalueringen peker på store forskjeller i hvil-
ken pris foreldrene må betale, og i hva som inngår 
i prisen. I ytterkant kan variasjonen i pris utgjøre 
en forskjell på så mye som 44 000 kroner i året. 
Også forskjellen mellom mer normalt prisede 
SFO-er (mellom 1 500 og 3 000 kroner i måneden) 
kan utgjøre så mye som 16 500 kroner for ett barn 
i SFO per år. 78 prosent av SFO-ene krever kost-
penger i tillegg til den vanlige betalingen, ifølge 
evalueringen. Det er også forskjeller fra kom-
mune til kommune når det gjelder om SFO tar 
ekstra betalt i feriene.

Det er mye som tyder på at andre strukturelle 
forhold kan ha betydning for hvor mange barn 
som går på SFO. Kommuner som har få barn i 
SFO, er stort sett utkantkommuner med store 
avstander. Evalueringen gir ikke svar på hvorfor 
det er slik. Ifølge NAV har steder som er spredt og 
tynt befolket flere innbyggere som er delvis ledige 
enn tettbygde strøk.6 At få går på SFO kan derfor 
skyldes det lokale arbeidsmarkedet, og større 
andel hjemmearbeid eller deltidsarbeid blant for-
eldrene.

8.1.3 Folkehelseutfordringer

Tidlig innsats er nødvendig for å bygge et godt 
grunnlag for god helse hele livet. SFO er en viktig 
arena for tidlig innsats og forebygging av blant 
annet livsstilsrelaterte sykdommer. De fleste nor-
ske barn og unge har det bra og har gjennomgå-
ende god helse, men andelen barn og unge som 
ikke er tilstrekkelig fysisk aktive, er økende. Over 
300 000 barn og unge i Norge fyller ikke helse-
messige minimumsanbefalinger om fysisk aktivi-
tet.7 

Stadig flere barn og unge rapporterer om psy-
kiske helseutfordringer. Forebygging, blant annet 
gjennom tiltak for et godt miljø i barnehage, skole 
og SFO, er sentralt. Det er også en tydelig sam-
menheng mellom fysisk aktivitet og bedre mental 
helse blant barn og unge.8

Grunnlaget for et godt kosthold legges i 
barneårene. Den nasjonale evalueringen av SFO 
peker på at de fleste SFO-er har et måltid i starten 
av SFO-tiden etter skolen, men hva dette måltidet 
består av, varierer mye. Det er imidlertid mange 
foreldre som ikke er fornøyd med mattilbudet. 

4 Wendelborg et al. 2018.
5 Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

6 Statistikken er knyttet til deltidssysselsatte som ønsker 
mer arbeid. Handal 2009.

7 Hansen et al. 2019.
8 Biddle og Asare 2011.
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Omtrent halvparten av foreldrene er delvis eller 
helt enig i at måltidet i SFO er sunt og variert. Det 
er også rundt 20 prosent som ikke mener at mål-
tidet er variert, og 14 prosent som mener at mål-
tidet ikke er sunt.9 Ifølge en undersøkelse 
gjennomført på oppdrag fra Forbrukerrådet, er én 
av tre foreldre ikke fornøyd med mattilbudet i 
SFO.10

8.1.4 Foreldre til barn med behov for 
særskilt tilrettelegging er mer 
misfornøyde enn andre

Barn med behov for særskilt tilrettelegging kan 
oppleve hindre for å delta og bli inkludert, og kan 
ha behov for å bli fulgt opp tettere og få tilpas-
ninger for å kunne gå på SFO på lik linje med 
andre. Den nasjonale evalueringen viser at for-
eldrene til barn med behov for særskilt tilrette-
legging er mer misfornøyde med SFO-tilbudet 
enn andre foreldre. Særlig gjelder dette spørsmål 
om bemanningen, kompetansen og aktivitets-
tilbudet.

En stor andel av SFO-ledere og ansatte mener 
at de har godt samarbeid med skolen om barn 
med behov for særskilt tilrettelegging. Foreldrene 
tegner et langt mer negativt bilde, der en tredjedel 
mener at samarbeidet ikke er godt, og en tredje-
del mener samarbeidet er godt. Foreldre til barn 
med behov for særskilt tilrettelegging opplever 
ofte at barna ikke blir inkludert. Dette skjer oftere 
i SFO enn i skolen.

Evalueringen av SFO viser at de ekstraressur-
sene barnet har i skolen, ofte ikke følger med over 
i SFO selv om barnet har behov for det. På grunn 
av lite ressurser, både faglig og bemannings-
messig, får ikke disse barna den oppfølgingen de 
trenger i SFO.11

8.1.5 Foreldrebetaling for SFO på 5.–7. trinn 
oppleves som urettferdig

53 prosent av foreldrene som har barn med behov 
for særskilt tilrettelegging på 5.–7. trinn, og som 
har svart på undersøkelsen i evalueringen av SFO, 
sier at de betaler på linje med øvrige foreldre. 4 
prosent svarer at de har redusert foreldrebetaling, 
og 43 prosent svarer at de har friplass. Rundt 36 
prosent av SFO-lederne oppgir at SFO er foreldre-
betalt også for elever med særskilte behov på 5.–7. 
trinn. Om lag 25 prosent sier at elever med sær-

skilte behov har friplass eller får plassen dekket 
av kommunen. Innenfor en kommune og innenfor 
en enkelt SFO kan det variere om disse elevene 
har foreldrebetalte plasser. De resterende, om lag 
40 prosent, sier at SFO-en ikke har barn med 
behov for særskilt tilrettelegging på 5.–7.trinn. 

Evalueringen peker på at flere av foreldrene til 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.–
7. trinn mener at det er urettferdig at de har en 
ekstra økonomisk belastning som andre foreldre 
slipper. Det avhenger av hvor de bor, om de må 
betale for en slik SFO-plass. SFO-tilbudet opp-
leves ikke i samme grad som frivillig for disse for-
eldrene. De må for eksempel ha SFO-plass for 
sine barn over flere år enn andre foreldre må, for 
å kunne jobbe i full stilling. Den økonomiske kost-
naden som SFO innebærer, kan være særlig 
vanskelig for foreldre til barn med nedsatt funk-
sjonsevne, i og med at de oftere har betalings-
problemer enn øvrige foreldre med barn i samme 
aldersgruppe.12 

8.1.6 Uklar anvendelse av regelverket etter 
syvende trinn

Ungdommer med store behov for særskilt tilrette-
legging vil kunne ha behov for et tilbud tilsva-
rende SFO som vedvarer gjennom ungdoms-
skolen og videregående opplæring. I undersøkel-
sen Spørsmål til Skole-Norge våren 2019 svarer 
om lag 35 prosent av kommunene og 44 prosent 
av fylkeskommunene at de har etablert et tilbud 
etter skoletid for elever med særskilte behov på 
8.–10. trinn eller videregående.13 Til sammen 92 
skoler oppgir at de har opprettet tilbud for denne 
gruppen elever. Svarene indikerer at tilbudet er 
mest utbredt i Sør- og Vest-Norge. 97 prosent opp-
gir at slike ordninger ikke er foreldrebetalt. Hen-
vendelser til departementet viser at foreldre til 
barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging opplever at det er uklart hvilket regelverk 
som gjelder for slike tilbud, særlig når det gjelder 
foreldrebetalingen, ettersom slike tilbud ikke er 
regulert av opplæringsloven.

Regjeringen viser til anmodningsvedtak 906 av 
31. mai 2018, der Stortinget blant annet ba regje-
ringen legge frem en stortingsmelding der det 
foretas en kartlegging av om det er store forskjel-
ler i praksis mellom kommuner og fylkeskommu-
ner, når det gjelder skolefritidsordning/tilbud 

9 Wendelborg et al. 2018.
10 Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet 2018.
11 Wendelborg et al. 2018.

12 Tøssebro og Paulsen 2014.
13 Undersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Antallet fylkes-

kommuner som har besvart undersøkelsen er lavt. Rogde, 
Daus et al. 2019.



102 Meld. St. 6 2019–2020
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

etter skoletid fra fjerde årstrinn til og med videre-
gående skole, herunder innhold i tjenestene og 
egenbetaling fra foreldrene.14 Stortingets vedtak 
har bakgrunn i spørsmål om rettighetene til barn 
med utviklingshemning. I undersøkelsen Utdan-
ningsdirektoratet har foretatt, har det blant annet 
av personvernhensyn ikke vært spurt om 
utviklingshemning, men om barn og unge med 
særskilte behov.

8.1.7 SFO brukes ikke som virkemiddel 
i integreringspolitikken

Evalueringen av SFO viser at SFO i svært liten 
grad brukes som virkemiddel og arena for inklu-
dering av minoritetsspråklige barn, ut over at 
barna får anledning til å bruke språket sitt når de 
er i SFO. SFO har i liten grad organisert noe for-
melt opplegg rundt disse barna eller gjort spesi-
fikke tilpasninger for å støtte opp under for 
eksempel barnas språkutvikling. Evalueringen 
viser at effekten av SFO trolig kan økes gjennom 
en mer strategisk bruk i integrerings- og inklude-
ringssammenheng.15

8.2 Innhold og aktiviteter

SFO er i dag et tilbud for barn på 1.–4. trinn og for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 1.–
7. trinn. Kommunen har en plikt til å ha et SFO-til-
bud på disse trinnene, men barna har ikke rett til 
plass. Kommunen har stor frihet i utformingen av 
tilbudet og har anledning til å ta betalt for SFO-
plassene.

St.meld. nr. 40 (1992–93) … vi smaa, en Alen 
lange og St.meld. nr. 55 (1996–97) Om skolefritids-
ordningen la grunnlaget for hva SFO er i dag, og 
for regelverket som gjelder for SFO.16 

Formålet til SFO er å legge til rette for lek, kul-
tur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 
funksjonsnivå og interesser hos barna.17 SFO skal 
gi barna omsorg og tilsyn. Barn med nedsatt funk-
sjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår. Formålet 
har betydning både for hvordan kommunen og 
SFO-er planlegger tilbudet, og for hvordan de 
gjennomfører det. Bestemmelsene vil videre 
påvirke både innholdet, bemanningen og loka-
lene, og hvordan barna gis mulighet til å ha inn-
virkning på tilbudet.

Regjeringen er opptatt av at SFO er en viktig 
fritidsarena for alle barn. God omsorg og til-
strekkelig tilsyn er ikke alene nok for å oppfylle 
formålet med SFO.

Opprinnelig ble det lagt vekt på at skolefritids-
ordningene skulle ha et sosialpedagogisk per-
spektiv, altså at tilbudet skulle ses i sammenheng 
med samfunnet for øvrig. Kommunene måtte der-
med tilrettelegge tilbudet i samarbeid med sko-
len, barnevernet, sosialsektoren og andre som 
arbeider med forebyggende tiltak for barn og 
familier som har særlige behov for støttetiltak. 
Dette formålet kommer ikke direkte til uttrykk i 
opplæringsloven § 13-7, men følger av andre 
bestemmelser og regelverk, som for eksempel 
helse- og omsorgstjenesteloven, barnevernsloven 
og sosialtjenesteloven, jf. kapittel 6. 

Stoltenberg-utvalget har foreslått å innføre 
obligatorisk heldagsskole for alle elever på 1.–4. 
trinn, med en rammeplan som angir rammer for 
fysisk aktivitet, ulike fritidsaktiviteter, leksehjelp 
og fordypning i læringsaktiviteter, men som også 
gir betydelig rom for frilek i de timene som ikke 
går med til undervisning i fag.18 Regjeringen går 
ikke inn for obligatorisk heldagsskole, men vil 
opprettholde SFO som en frivillig ordning og 
utvikle tilbudet videre.

Regjeringen ønsker å videreføre dagens for-
mål for SFO slik det fremgår av opplæringsloven. 
Regjeringen vil presisere hva dette formålet skal 
bety for praksis i virksomhetene, ved å gjennomgå 
lovens bestemmelser om SFO og innføre en nasjo-
nal rammeplan for SFO. Regjeringen legger til 
grunn at rammeplanen skal bygge på gjeldende 
rett. Det er ikke ønskelig å innskrenke kommune-
nes handlingsrom mer enn det som følger av ram-
mene i dagens regelverk. Det skal utvikles støtte- 
og veiledningsmateriell til den nasjonale ramme-
planen som skal støtte SFO-ene i arbeidet med 
kvalitetsutvikling. Regjeringen vil benytte eksis-
terende forskriftshjemmel i opplæringsloven slik 
at rammeplanen blir en forskrift til opplærings-
loven § 13-7.

8.2.1 Verdigrunnlaget for SFO

Formålsparagrafene i barnehageloven og opp-
læringsloven omtaler verdigrunnlaget for barne-
hager og skoler. Barnehager og skoler skal bygge 
på grunnleggende verdier i kristen og huma-
nistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, neste-
kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Dette 

14 Innst. 377 S (2017–2018).
15 Wendelborg et al. 2018.
16 Ot.prp. nr. 60 (1997–98).
17 Opplæringsloven § 13-7. 18 NOU 2019: 3.
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er verdier som kommer til uttrykk i ulike reli-
gioner og livssyn og som er forankret i menneske-
rettighetene, blant annet barnekonvensjonen. 
Videre skal barnehager og skoler fremme demo-
krati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering, og barn og elever skal ha med-
ansvar og rett til medvirkning. 

SFO har ikke en egen formålsbestemmelse, 
og SFO omfattes ikke av formålsparagrafen i opp-
læringsloven ettersom SFO-virksomheten ikke 
regnes som «opplæring» i lovens forstand. Regje-
ringen mener det er uheldig om det etterlatte inn-
trykket er at mange av de grunnleggende verdi-
ene for barnehage og skole ikke gjelder for SFO. 
Regjeringen ønsker å tydeliggjøre at de delene av 
verdigrunnlaget som er felles for barnehage og 

skole, også gjelder for SFO, og ønsker å presisere 
dette i regelverket.

Friskoler og andre private grunnskoler er ikke 
pålagt å ha SFO. Friskoler kan ikke bruke av stats-
støtten for skoledrift til å drive SFO. Mange fri-
skoler har likevel etablert foreldrebetalt SFO for 
elevene ved skolen. Disse friskolene er ikke 
underlagt regelverket for SFO i opplæringsloven.

Regjeringen vil ikke innføre endringer i fri-
skoleloven som pålegger friskolene å gi et tilbud 
om SFO, og den nasjonale rammeplanen vil derfor 
ikke gjelde for SFO-er ved friskoler eller andre 
private grunnskoler. Rammeplanen for SFO og 
støtte- og veiledningsmateriellet vil likevel kunne 
tas i bruk av friskolene og være nyttig i deres 
arbeid med å utvikle kvaliteten i SFO.

Boks 8.1 Formålsparagrafene i skole og barnehage

Barnehagelovens formålsparagraf – § 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag 
for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk 
arv og tradisjon, slik som respekt for menneske-
verdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlig-
het, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier 
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livs-
syn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring 
og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og for-
utsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og 
respekt, og anerkjenne barndommens egen-
verdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og 
læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal 
fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering.

Opplæringslovens formålsparagraf – § 1-1. Formålet 
med opplæringa

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i sam-
arbeid og forståing med heimen, opne dører 

mot verda og framtida og gi elevane og lær-
lingane historisk og kulturell innsikt og for-
ankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande 
verdiar i kristen og humanistisk arv og tradi-
sjon, slik som respekt for menneskeverdet og 
naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgje-
ving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg 
kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og 
som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennska-
pen til og forståinga av den nasjonale kulturar-
ven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mang-
fald og vise respekt for den einskilde si over-
tyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og 
vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunn-
skap, dugleik og holdningar for å kunne meistre 
liva sine og for å kunne delta i arbeid og felles-
skap i samfunnet. Dei skal få utfalde skapar-
glede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kri-
tisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 
medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og 
lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. 
Alle former for diskriminering skal motarbei-
dast.
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8.2.2 Lek, kultur og fritidsaktiviteter

Lek i SFO

Regjeringen mener det er viktig at leken har en 
stor plass i SFO. Gjennom lek kan barna utvikle 
vennskap, de blir inkludert i fellesskapet og de 
utvikler språket. I leken kan barnet utforske og 
samhandle med andre, utfolde seg, bruke fanta-
sien og være kreativ. 

SFO kan gjerne også tilby aktiviteter som er 
spesifikt rettet mot at barna skal lære mer om 
ulike temaer eller utvikle ulike ferdigheter 
(læringsstøttende aktiviteter). Det betyr imidler-
tid ikke at SFO bør bli mer lik skolen. Støtte- og 
veiledningsmateriellet som skal utvikles må støtte 
opp om hvordan leken kan stimulere barn på alle 
områder for deres utvikling, både sosialt, moto-
risk, språklig og kognitivt, og det må gi veiledning 
om læringsstøttende aktiviteter gjennom lek. 
Barn kan lære mer gjennom leken dersom de er 
omgitt av voksne som veileder og bistår, og som 
sørger for at alle barn som ønsker det, blir inklu-
dert i leken. Læringen som skjer i SFO, skal ikke 
vurderes og måles opp mot konkrete kompetanse-
mål, men kan være et ekstra bidrag til barnas 
utvikling. Samtidig vil det ofte kunne være tette 
koblinger mellom enkeltfag (for eksempel de 
praktisk-estetiske fagene) og aktivitetene i SFO. I 
tråd med formålet med SFO bør slik læring skje 
gjennom lekpregede aktiviteter. Dette forutsetter 
at personalet aktivt planlegger aktivitetene, følger 
opp og veileder barna.19

Kultur

Regjeringen ønsker at kultur fortsatt skal ha stor 
plass i SFO, og at det skal være en del av formålet 
med SFO. Gjennom kunst og kultur kan barna få 
estetiske erfaringer, oppleve eget skapende arbeid 
og utforske sin kreativitet. Barna skal delta aktivt, 
og de skal få støtte til å skape egne kunstneriske og 
kulturelle uttrykk. Kulturelle aktiviteter i SFO kan 
være koblet til en lang rekke uttrykksformer og 
fagområder, som design og redesign20, billedkunst 
og kunsthåndverk, musikk, dans og drama, språk 
og litteratur, film og foto.

Samarbeid med ulike kulturformidlere, enten 
det er på fast basis eller som avgrensede prosjek-

ter, beriker tilbudet i SFO. Mange SFO-er sam-
arbeider med lokale kulturskoler. Dette kan være 
alt fra at kulturskolen tilbyr individuell musikk-
undervisning (foreldrebetalt) i SFO-tiden til at 
kulturskolen bidrar med sin kompetanse inn i 
gruppebaserte aktiviteter i SFO.

Regjeringen vil legge til rette for samarbeid 
mellom kulturskolene, SFO-ene og frivilligheten. 
Kulturskole-aktiviteter som foregår i SFO-tiden, 
vil kunne styrke det kulturelle tilbudet i SFO. På 
denne måten vil regjeringen bidra til at flere barn 
får tilgang til kulturskolens tilbud, også barn fra 
lavinntektsfamilier.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stor-
tingsmelding om barne- og ungdomskultur høs-
ten 2020, hvor kulturskolen skal inngå. Den kultu-
relle skolesekken (DKS) vil være et annet sentralt 
tema i meldingen. Gjennom meldingen ønsker 
regjeringen å løfte frem kunst og kultur for, med 
og av barn og unge. Meldingen skal medvirke til å 
heve statusen til og kvaliteten på kunst og kultur 
som skapes for og formidles til barn og unge. 

Stortinget har bedt regjeringen legge frem en 
stortingsmelding om en styrket kulturskole for 
fremtiden.21 Ved å la kulturskolen inngå i stor-
tingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, vil 
regjeringen legge til rette for en god og grundig 

19 Brandlistuen et al. 2015, Lillard et al. 2013, Bratterud, 
Sandseter & Seland 2012, Øksnes 2010, Ang 2014, Änggård 
2007, Fisher et al. 2011.

20 Redesign er å lage nye gjenstander av brukte materialer. 21 Innst. 448 S (2016–2017).

Boks 8.2 Læring gjennom lek

Mange SFO-er arrangerer lekpregede aktivite-
ter med innhold som er tett knyttet opp til fag-
områder i skolen. Her er noen eksempler:
– Barna kan gå på Grublisklubb der de får 

bryne seg på små tenkeoppgaver som 
utfordrer både matematiske ferdigheter og 
logisk sans. 

– Hver dag møter barna dagens ord i garde-
roben. Hvem husker flest ord når fredagen 
kommer? Ordene er valgt ut i samarbeid 
med skolen.

– Med faste mellomrom er det Kodeklubb, 
der barna kan jobbe med animasjon eller 
med programmering av for eksempel robo-
ter.

– På våren er det sykkeluke med sykkeløvel-
ser i skolegården. Her er det mulighet til å 
ta «førerkort», øve på balanse, kjøre sikk 
sakk og utvikle andre ferdigheter. 
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behandling av dette sentrale kulturtilbudet for og 
med barn og unge. Samtidig gir det anledning til å 
se de ulike virkemidlene innenfor barne- og ung-
domskulturfeltet i sammenheng for at de i enda 
større grad skal kunne komme barn og unge til 
gode.

Fritidsaktiviteter

Regjeringen mener at SFO er en fritidsarena og at 
fritidsaktiviteter fremdeles skal være en viktig del 
av SFO. Dette vil også ha betydning for hvordan 
aktivitetene organiseres. Fritidsaktiviteter kan 
være organiserte aktiviteter barn normalt deltar i 
på fritiden, som idrett, korps, kor osv., eller det 
kan være den tiden barna har fri til å velge selv 
hva de vil gjøre. 

Mange SFO-er samarbeider med organisasjo-
ner, lag og lignende for å bidra til økt kvalitet og 
variasjon i aktivitetene. Dette kan for eksempel 
være samarbeid med idrettslag, det lokale korpset 
eller andre frivillige organisasjoner, eller det kan 
være samarbeid med praksiselever fra idrettsfag 
ved videregående skoler i nærheten. Slikt sam-
arbeid kan være et positivt bidrag til aktivitetene i 
SFO. Samtidig kan det være en god arena for fri-
villigheten til å presentere seg for barn. 

Regjeringen er positiv til samarbeid med pri-
vate og ideelle aktører som kan bidra til å gi et 
godt og variert aktivitetstilbud i SFO. Slike tilbud 
må bygge på verdiene i SFO og ta utgangspunkt i 
barnas behov og alder. Kommunen bør videre ha 

en bevisst holdning til hvordan slikt samarbeid 
kan gjennomføres på en mest mulig inkluderende 
måte, slik at det ikke bidrar til at foreldrene må 
betale mer, eller at noen barn blir ekskludert fra å 
delta i disse aktivitetene. Kommunen bør også 
bidra til at barn ikke utsettes for kommersielt 
press. Selv om opplæringslovens bestemmelse om 
reklamefrihet i skolen ikke direkte gjelder for 
SFO, vil bestemmelsen gjelde på skolens område, 
hvor SFO gjerne også foregår. Næringsdrivende 
skal også være forsiktige med å markedsføre seg 
på arenaer der barn oppholder seg, som skoler, 
SFO og andre fritidsarrangementer. Markeds-
føringslovens regler gjør at slike aktiviteter lett 
kan være ulovlig reklame.22 

8.2.3 Helsefremmende SFO

Regjeringen ønsker å støtte opp om at barne-
hagene, skolene og SFO-ene skal bidra til bedre 
folkehelse.

Det er viktig at barn bygger gode vaner tidlig. 
Et godt folkehelsearbeid har betydning for den 
enkelte og kan spare både enkeltpersoner og sam-
funnet for kostnader. Dårlig helse og livskvalitet i 
befolkningen har omfattende kostnader og kan 
gjøre det vanskelig å opprettholde velferdssam-
funnet over tid. Det er vanskeligere å gå på skole, 
å studere eller å være i arbeid når helsen er dårlig.

Boks 8.3 Samarbeid mellom kulturskole og SFO 

Mange kulturskoler samarbeider med skole og 
SFO. Den vanligste formen for samarbeid er at 
kulturskolen har undervisning i skolens lokaler 
i SFO-tiden. Men flere SFO-er samarbeider også 
med kulturskolen på andre måter, som et bidrag 
til bedre kvalitet på tilbudet i SFO.

Øystre Slidre kommune ønsket å styrke 
SFO-tilbudet gjennom å satse på kultur og et 
samarbeid med kulturskolen. Ansatte fra kultur-
skolen gjennomfører flere kulturelle aktiviteter i 
SFO-tiden på to av kommunens barneskoler, 
som en del av stillingen sin i kulturskolen. Rek-
tor ved Rogne skule forteller at de har hatt både 
sløyd og andre kunst- og håndverksprosjekter, 
sang og hallingdans, og at de får gode tilbake-
meldinger fra elevene. 

På Tøyen skoles SFO har de med penger fra 
Tøyenløftet leid inn instruktører fra kultur-
skolen i blant annet dans, drama og keramikk. 
De kulturelle aktivitetene utfordrer barnas krea-
tive sider og utvikler både grov- og finmotorikk. 
Kulturskolen bidrar også i den ordinære 
musikkundervisningen på Tøyen skole, og alle 
elevene får prøve seg på et instrument. SFO-
leder forteller at de har lært at barna trenger å 
bli kjent med ulike aktiviteter i SFO for å bli 
rekruttert til aktiviteter på fritiden. Samarbeid 
med kulturskolen og den lokale sportsklubben 
er derfor godt innarbeidet. 

22 Opplæringsloven § 9-6 og markedsføringsloven kapittel 4.
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Folkehelsemeldingen understreker at vi må 
gjøre mer for å forebygge at barn og unge får 
utfordringer med sin fysiske eller psykiske helse.23

SFO kan være en viktig arena i kommunens fore-
byggingsarbeid. SFO kan ha tiltak som retter seg 
mot alle barn, men også særlige tiltak som retter 
seg mot grupper eller enkeltbarn som har økt 
risiko for dårlig fysisk eller psykisk helse. Områder 
som særlig peker seg ut, er fysisk aktivitet, kost-
hold og et godt psykososialt miljø.

Fysisk aktivitet

Regjeringen vil legge til rette for økt fysisk aktivi-
tet i skole og SFO med mål om én times daglig 
fysisk aktivitet innenfor dagens timetall, uten at 
det går på bekostning av lærernes metodefrihet. 

Regjeringen viser til anmodningsvedtak nr. 
106 av 30. november 2017, der Stortinget ber 
regjeringen fremme sak for Stortinget om en ord-
ning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én 
time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens 
timetall.24 Regjeringen vil samle en rekke tiltak 
for økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO i 
satsingen Barn og unge i bevegelse.25

Det er naturlig at mye av barnas daglige 
fysiske aktivitet foregår i SFO-tiden. Fysisk aktivi-
tet vil være et tema i det støtte- og veilednings-
materiellet som skal utvikles til ny nasjonal 
rammeplan for skolefritidsordningen. 

Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene kan 
bidra til å forebygge mange ulike sykdommer, og 
organiseringen av hverdagen kan både fremme 
og hemme en fysisk aktiv livsstil. Det er derfor 
viktig at kommunen følger opp slik at SFO tilrette-
legger for at barna får anledning til å utfolde seg 
allsidig i fysisk aktivitet og lek.

Mat og måltidsglede

Regjeringen vil bidra med veiledning og kunnskap 
for bedre kosthold i SFO. I støtte- og veilednings-
materiellet som skal lages i tilknytning til ny nasjo-
nal rammeplan for SFO, vil mat og måltidsglede 
være et tema. Materiellet må ses i sammenheng 
med andre statlige tiltak for bedre kosthold blant 
barn og unge.

Med SFO gjerne både før og etter skolen kan 
dagen bli lang. Det bør derfor legges til rette for 
at barna kan spise både på skolen og på etter-
middagen i SFO. SFO er ikke pålagt å tilby mat, 
men bør som et minimum være organisert slik 
at barna kan spise maten de har med seg, i ro og 
fred. Kommunene bør også vurdere supple-
rende ordninger for barn som av ulike grunner 
ikke har med seg mat, eller som har glemt mat 
en dag. SFO-er som har åpent tidlig om 
morgenen, bør også være forberedt på å kunne 
tilby enkel mat til barn som kommer uten å ha 
spist frokost. 

Hvis barna får mat i SFO, bør denne maten 
være laget med utgangspunkt i Helsedirektoratets 
kostråd. Helsedirektoratet og Utdanningsdirekto-
ratet har i samarbeid utviklet nasjonale faglige 

23 Meld. St. 19 (2018–2019).
24 Innst. 51 S (2017–2018).
25 Prop. 1 S (2019–2020).

Boks 8.4 Uteplassen på Borge

På Borge SFO i Fredrikstad kommune finnes 
det ikke stygt vær. Isteden feires høljregnet med 
en vannfestival hver oktober. Er det solskinn 
bader de. Regner det, lager de demninger og 
har gjørmekjøkken. Hver værtype har egne kva-
liteter som åpner for nye aktiviteter.

I 15 år har uteplassen de kaller 1317 Skøvven
vært en permanent arena for lek og aktiviteter i 
skogen, som brukes hver dag, hele året. SFO 
har ingen lokaler innendørs om ettermiddagen. 
I tiden de er ute i skogen, er barna mer fysisk 
aktive og får utviklet sine grovmotoriske ferdig-
heter mer enn de ville gjort i lokaler inne eller i 
skolegården. SFO-leder forteller om barn som 

blir selvstendige, som lærer å ta ansvar og sam-
arbeide. «Det er mye som skal holdes orden på i 
skogen, det skal hogges ved og bæres vann», 
forteller han. «De ansatte blir nødt til å overlate 
mye av ansvaret til barna, og barna elsker det. 
Og så blir de fantastiske til å leke ute.»

I skogen finnes det en helårslavvo i tre, grue 
til matlaging, og en egen grønnsakhage. To 
dager i uken serveres det varmmat i SFO som 
elevene har laget selv, og hver dag baker de eget 
brød. Barna rullerer på å være med i matgruppa 
som forbereder maten i mat- og helse-salen 
under morgenåpningen, og fullfører den under 
åpen himmel på ettermiddagen. 
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retningslinjer for mat og måltider i skolen som 
også gjelder for SFO-er. 

Mat og måltider handler om mer enn bare 
kosthold og helse. Måltidene i SFO er en arena for 
sosialt samvær, gode opplevelser og måltidsglede. 
Å planlegge og lage mat kan også være en hygge-
lig aktivitet i SFO, der barna kan utforske ulike 
smaker, oppleve mat fra andre kulturer og oppleve 
samarbeid og mestring.

8.2.4 Kvalitetsutvikling

Regjeringen ønsker å støtte opp om kommunenes 
arbeid med å utvikle kvaliteten i SFO. Kvalitet i 
SFO er knyttet til både innhold og aktiviteter, orga-
nisering og fysiske rammer, kompetanse, inklude-
ring, hvordan barna trives i SFO, og hvor tilfredse 
foreldrene er med tilbudet. Kommuner som jobber 
godt med SFO, ser sammenhengene mellom bar-
nehagen, skolen og SFO. Dette krever at kommu-
nen kontinuerlig arbeider med å utvikle virksom-
hetene og evaluerer og justerer praksis i SFO-ene. 
Et viktig utgangspunkt er at ledelsen tenker på kva-
litet både når de organiserer, når de planlegger og 
når de følger opp SFO, og at barna møter felles kul-
tur og holdninger i alle kommunenes tjenester.

Kommunalt planarbeid for SFO

En rekke kommuner har, i tillegg til sine ved-
tekter om foreldrebetaling, oppholdstid og lig-
nende,26 gitt føringer for organisering og innhold i 
SFO gjennom for eksempel lokale rammeplaner 
eller kommunedelplaner. Slikt lokalt planarbeid er 
viktig for å gi lokalt eierskap til mål og tiltak, og 
det gir lokalpolitikerne mulighet til å styre inn-
hold i og organisering og drift av SFO. Selv om 
regjeringen nå innfører en nasjonal rammeplan, 
vil det fortsatt være kommunene som har ansva-
ret for SFO og det konkrete arbeidet for å utvikle 
kvaliteten i tilbudet. Den nasjonale rammeplanen 
skal gi rom for lokale variasjoner. Det vil frem-
deles være mulig å vektlegge ulike retninger for 
SFO, som for eksempel SFO som læringsstøt-
tende arena eller fritidsarena. Kommunen og SFO 
kan også vektlegge ulike temaer som fysisk aktivi-
tet eller kosthold. Mangfold er positivt og kan 
bidra til læring og innovasjon. Kommunene bør 
derfor ikke redusere sitt eget planarbeid for SFO-
virksomheten selv om det innføres en nasjonal 
rammeplan.

Kravene i opplæringsloven om et systematisk 
og kontinuerlig arbeid for å fremme helsen, 
miljøet og tryggheten til elevene gjelder også 
SFO. Alle ansatte ved skolen og SFO skal følge 
med på at barna har et trygt og godt miljø. Ledel-
sen ved SFO og i skolen må jobbe sammen for å 
planlegge arbeidet for et godt psykososialt miljø. 
De ansatte må få mulighet til å øke kompetansen 
sin, slik at de sikrer et godt og trygt miljø for 
barna. For eksempel bør SFO-ansatte diskutere 
sammen med skolen hvordan regler og reak-
sjoner skal praktiseres, slik at det blir god 
sammenheng mellom skolens ordensreglement 
og reglene i SFO. SFO bør også inkluderes når 
blant annet skolemiljø-programmer eller aktivite-
ter skal settes i gang. SFO-er som ikke drives i til-
knytning til en skole,27 må ha et eget kvalitets-
utviklingsarbeid for å kunne ivareta barnas rettig-
heter til et trygt og godt miljø.

Å etablere en god dialog med foreldre og 
avklare hva de kan forvente av SFO, bør være et 
ledd i arbeidet for å utvikle kvaliteten i tilbudet. 
Hvorvidt foreldrene opplever at SFO-tilbudet er 
godt, henger også sammen med hva slags infor-
masjon de får, og hvilke forventninger de har til 
tilbudet. Foreldrene bør involveres i planarbeidet i 
SFO, for eksempel gjennom foreldrerådets 

Boks 8.5 En jungel av mat på Olsvik

Olsvik SFO i Bergen kommune har deltatt i 
prosjektet Matjungelen, der barna har lekt seg 
til gode smaksopplevelser. «Ungene synes det 
er kjempegøy med aktiviteter som smaks- og 
sanseløyper, planting av frø og matlaging i 
SFO», forteller SFO-leder. «De har lært at det 
er lov å ikke like, men ikke lov å si æsj.» 
Temaer i Matjungelen er smak og positive 
matopplevelser, matlaging og måltidsglede, 
markedsføring og merking av mat og miljø-
hensyn, matutvalg og bærekraft.

Matjungelen er utviklet av den sosiale 
entreprenøren Folkelig AS med støtte fra 
Gjensidigestiftelsen og Helse- og omsorgs-
departementet. Tiltakspakken i Matjungelen 
inneholder blant annet opplegg for å heve 
kompetansen til de ansatte i SFO, slik at de 
blir bedre i stand til å lage sunn mat sammen 
med barna og snakke med barna om faglige 
temaer. Matjungelen startet opp som et pilot-
prosjekt i Hordaland, men blir i løpet av 2020 
tilgjengelig for SFO-er i hele landet.

26 Opplæringslovens krav om vedtekter for SFO, i § 13-7.
27 F.eks. frittstående eller private SFO-er, eller SFO-er som er 

en del av en kommunal barnehage.
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arbeidsutvalg (FAU) ved skolen eller kommunalt 
foreldreutvalg (KFU). Resultater fra foreldre-
undersøkelser kan inngå som kvalitetsindikator i 
evalueringen av virksomheten. I tillegg til at SFO 
bør gi god informasjon om tilbudet og aktivitetene 
i forkant, bør SFO gi informasjon til foreldrene om 
hva barna har opplevd i SFO. God dialog med for-
eldrene er særlig viktig for barn som av ulike 
grunner er sårbare eller har behov for særskilt til-
rettelegging. 

Som beskrevet i kapittel 2 er SFO viktig i over-
gangen mellom barnehage og skole. Mange barn 
starter i SFO noen uker før skolestart. SFO er ofte 
det første møtet barna har med skolens lokaler, 
skolens personale og mange av medelevene. 
Kommunen må legge til rette for at personalet fra 
SFO er en del av skolens aktive samarbeid med 
barnehagen for å forberede skolestart før barne-
hageåret avsluttes.28 Den første tiden etter som-
merferien må være godt planlagt. Informasjon om 
barn som trenger ekstra støtte i overgangen 
mellom barnehage og skole, bør også deles med 
de ansatte i SFO på samme vis som med lærere og 
andre yrkesgrupper i skolen. Ulike tiltak for å 
støtte barn med behov for særskilt tilrettelegging 
bør også inkludere barnets tid i SFO, og dermed 
de ansatte der. 

Gode arealer inne og ute

Gode lokaler og arealer inne og ute, tilgang til 
utstyr og materiell og en innredning som legger 

til rette for at barna kan leke og ha det fint 
sammen, er viktige bidrag til kvaliteten i SFO. 
Mange steder er det vanlig at skolen og SFO 
bruker de samme lokalene og det samme utstyret.
Det er viktig å ta hensyn til både skolens og 
SFOs behov, for at slikt sambruk skal fungere 
godt. Mange kommuner har funnet gode løs-
ninger, der klasserom er tilpasset SFOs behov og 
det er satt av plass til lek og ulike aktiviteter. Vi 
vet at lokalene og uteområdene har mye å si for 
hvor fysisk aktive barna er. SFO-tiden gir gode 
muligheter for fysisk aktiv lek utendørs. Der 
SFO har muligheter for det, bør det jevnlig være 
tilbud om friluftsliv, lek og aktiviteter i natur og 
ulendt terreng. 

8.2.5 Kompetanse

Regjeringen mener at kompetanse er en viktig 
faktor i arbeidet for bedre kvalitet i SFO. Det er 
ikke egne kompetansekrav for de ansatte i SFO, 
men kommunen må sørge for tilstrekkelig kompe-
tanse til å drive en forsvarlig virksomhet i tråd 
med regelverket. Det er viktig at kommunen som 
SFO-eier, og ledelsen ved SFO, verdsetter og 
anerkjenner den kompetansen de ansatte bringer 
med seg, og at de også bidrar til kompetanse-
heving. Mange ulike fagbakgrunner og erfaringer 
kan være vesentlig og verdifull kompetanse i SFO, 
og det er ikke bare pedagogisk bakgrunn som er 
relevant. 

Regjeringen mener at det er avgjørende at de 
ansatte har tilstrekkelig norskspråklig kompe-
tanse for at barna skal kunne utvikle norsk-28 Hogsnes 2016.

Boks 8.6 Et samlet blikk på skolemiljøet på Ila skole 

På Ila skole i Trondheim kommune jobber de 
helhetlig med barnas skolehverdag, og både 
undervisning og skolefritid er en naturlig del av 
skolen. Hele skolen jobber felles med å skape et 
trygt og godt skolemiljø. At det er samme tanker 
og verdier i hele skolen er sentralt. I år har de 
derfor relasjonskompetanse som satsingsom-
råde for kompetansehevingen av personalet i 
SFO. Det autoritative perspektivet, med gode 
relasjoner og balanse mellom kontroll og støtte, 
gjelder for både lærerne og de ansatte i SFO. 
Kartlegging av relasjonene gjøres på begge 
arenaer – både på trinnet og på SFO. Ser perso-
nalet noe som det er behov for å ta tak i, blir det 
et felles ansvar å løse utfordringene.

Ila SFO er skolens andre læringsarena der 
barna får utviklet sine evner innenfor blant 
annet samarbeid og sosial kompetanse. «Vi ser 
på SFO som en ressurs for å styrke barnet», for-
teller avdelingsleder for SFO. «Ikke minst er 
SFO en viktig arena for barna for å knytte venn-
skap gjennom samvær og lek.» 

Ila skole var vinner av Dronning Sonjas 
skolepris 2016. Juryen la vekt på at Ila skole har 
en tydelig, engasjert og målrettet ledelse som 
arbeider for å dyktiggjøre hele personalet i 
undervisning og SFO, for å nå målet om et godt 
og inkluderende skoletilbud for alle.
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ferdighetene sine, og for at ansatte skal kunne iva-
reta et godt samarbeid med foreldrene. Det er 
ikke innført nasjonale krav om de ansattes norsk-
ferdigheter i SFO slik det er for ansatte i barne-
hagen, men i mange kommuner er det innført 
slike krav lokalt. Kommunene bør legge til rette 
for norskopplæring for de som eventuelt ikke har 
gode nok ferdigheter til at de kan snakke godt 
med barna på norsk. I det samiske språkforvalt-
ningsområdet kan kommunen vurdere tilsvarende 
tiltak for samisk språk i SFO. Også ved andre 
skoler som har elever med vedtak om undervis-
ning i og på samisk, eller i og på tegnspråk, kan 
det vurderes om SFO-personalet bør få opplæring 
i disse språkene. 

En del kommuner har aktivt jobbet for at 
ansatte uten formell kompetanse skal kunne 
utdanne seg til barne- og ungdomsarbeider eller 
ta videreutdanning på universitets- og høyskole-
nivå. Erfaringer fra tidligere forsøk viser at 
kompetanseheving også bidrar til økt motivasjon 
hos de ansatte. Å heve kompetansen hos de 
ansatte i SFO bør være en del av kommunens 
strategiske arbeid. Ferdigheter, erfaringer og 
interesseområder hos de ansatte kan bidra til å 
øke kvaliteten på aktivitetene som tilbys barna. 
Når de ansatte har ulike typer kompetanse som 
utfyller hverandre, får barna oppleve mer varia-

sjon og bedre kvalitet i de aktivitetene som til-
bys. 

Ansatte som aktivt legger til rette for lek og 
gode aktiviteter, og som engasjerer seg i lek og 
samspill med barna, er viktige for at alle barn skal 
få mulighet til å bli inkludert. Dersom de ansatte 
skal bidra til læring gjennom lek, må de bli bevis-
ste på hvordan barn lærer gjennom lek. De må 
kunne bygge opp under denne formen for læring, 
for eksempel gjennom å tilrettelegge for leken og 
sørge for at alle barn blir inkludert.29

Mange SFO-er opplever at det kan være van-
skelig å holde på gode ansatte fordi stillings-
brøkene blir små. Noen steder blir ressursene i 
skolen og SFO sett i sammenheng, slik at ansatte i 
SFO blir brukt som ekstra ressurser i skolen. Slik 
blir det flere større eller hele stillinger og mindre 
utskiftning av personalet. Det finnes eksempler på 
at andre yrkesgrupper, som for eksempel verne-
pleiere og miljøarbeidere, har delte stillinger i 
skoler og SFO-er. Dette gir bedre kontinuitet for 
barna. De ansatte vet hvilke gleder og konflikter 
som har oppstått på skolen, og kan snakke med 
barna om det. De kan også fortelle lærerne om 
hva som skjedde i SFO dagen før, noe som kan 
påvirke læringsmiljøet for hele klassen. 

29 Wetso 2006, Jernes og Engelsen 2012, Karrebæk 2011.

Boks 8.7 Kompetanseheving for alle på Jåtten

I SFO ved Jåtten skole i Stavanger kommune 
satser ledelsen på personalets kompetanse. Alle 
ansatte har nå enten fagbrev eller treårig høy-
skole. 14 ansatte har utdannet seg til barne- og 
ungdomsarbeider i arbeidstiden med støtte fra 
kommunen. Kompetanse premieres med høy-
ere lønn og er en forutsetning for fast ansettelse 
på Jåtten. «Fagutdannelsen har gitt et grunnlag 
for at vi kan reflektere over egen praksis i felles-
skap», forteller SFO-leder. 

Hvert år velger SFO ut et nytt tema de skal 
jobbe med over tid. SFO-leder kan for eksempel 
bli gjort oppmerksom på kompetanser de kom-
mer til å trenge gjennom å delta i overførings-
møter med pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PP-tjenesten). Eksterne kursholdere, brukeror-
ganisasjoner og ulike kommunale tjenester har 
bidratt til deling av kunnskap om temaer som 
hørselshemning, traumer, språkkompetanse, 
elektiv mutisme, læringsmiljø og atferds-

vansker. «Men vi må ikke bare lære, vi må også 
trene», sier SFO-leder. Alle må velge seg ut noe 
de vil trene på, og trening foregår både indivi-
duelt og i fellesskap. 

Mange av de ansatte i SFO har kombinerte 
stillinger i skolen. God organisering av dagen er 
derfor viktig for å få tid til å utvikle kompetansen 
i fellesskap. Jåtten SFO har satt av et fast tids-
punkt hver uke for lærende møter, der de 
ansatte reflekterer over egen praksis. Denne 
møtetiden blir prioritert av både de ansatte og 
skoleledelsen, slik at SFO-ansatte ikke blir 
brukt som for eksempel vikarer i skolen i dette 
tidsrommet. Planlegging og praktiske spørsmål 
håndteres i egen møtetid i basene og felles for 
hele personalet hver uke, utenom de lærende 
møtene. 

At de ansatte er fornøyde med ordningen, 
viser seg blant annet gjennom en svært lav 
turnover de siste fem årene.
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Kompetansetiltakene i SFO bør ses i sammen-
heng med øvrig kompetanseutvikling på skolen. 
Både SFO og skolen kan ha nytte av at det settes 
av felles tid til å planlegge aktiviteter og årshjul. 
Der det er hensiktsmessig, kan ansatte i SFO og 
skole ha gjensidig utbytte av å delta på kompe-
tansetiltak sammen. Dette er særlig viktig i arbei-
det for inkludering og et godt psykososialt miljø, 
der felles mål, holdninger, praksis og kompetanse-
bygging på tvers av skole og SFO er en forut-
setning.

Ifølge opplæringsloven skal rektor til vanlig 
være leder av SFO. Ved mange større skoler og 
SFO-er vil det være egne SFO-ledere under rek-
tor, som igjen har mellomledere under seg (f.eks. 
base- eller trinnledere). De ansatte uten pedago-
gisk kompetanse vil kunne ha behov for pedago-
gisk veiledning. Regjeringen forventer at kommu-
nene vurderer om rektors pedagogiske kompe-
tanse er tilstrekkelig til å gi alle ansatte som behø-
ver det, slik veiledning, eller om også SFO-leder 
og/eller andre mellomledere bør ha pedagogisk 
kompetanse. Der det er små forhold, kan kommu-
nen vurdere å se veiledning og kompetanseheving 
i sammenheng på tvers av SFO-ene i kommunen, 
eller i samarbeid med nabokommuner.

8.3 Moderasjonsordninger

Regjeringen er opptatt av at SFO skal være tilgjen-
gelig også for de med lavest inntekt. Derfor vil vi 
innføre en nasjonal ordning for redusert foreldre-
betaling for lavinntektsfamilier.

Det er viktig at kommunene er oppmerk-
somme på hvordan foreldrebetalingen kan være 
en hindring for barn som ellers gjerne ønsker å 
delta i SFO. Dersom foreldrebetalingen er for høy 
for familiene, vil enkelte barn ikke få delta i det 
fellesskapet og den læringen som følger med å 
delta i lek og aktiviteter i SFO. Å være ett av få 
barn i klassen som ikke går på SFO, kan bidra til å 
forsterke utenforskapet som barn i familier med 
lav inntekt kan oppleve. Kommunen bør arbeide 
for å forhindre systematiske forskjeller i hvilke 
barn som går på SFO.

Mange kommuner har innført ulike modera-
sjonsordninger. Flere kommuner har lavere pris 
for SFO for lavinntektsfamilier, søskenmodera-
sjon eller friplasser. Søskenmoderasjon er den 
vanligste moderasjonsordningen og brukes i om 
lag halvparten av kommunene. Om lag en femte-
del av kommunene har enten friplasser eller inn-
tektsgradering eller begge deler. Et fåtall kom-
muner har gratis heltidsplass eller deltidsplass 

for hele kommunen. Noen kommuner har gratis 
deltid for deler av kommunen eller for enkelt-
skoler, som særlige satsinger i områder med 
levekårsutfordringer. Regjeringen har blant 
annet støttet forsøk med gratis deltid i SFO i 
Drammen, Trondheim, Stavanger og Oslo. Dette 
er viktige tiltak for å gjøre det mulig for alle barn 
å gå på SFO. 

Regjeringen innfører fra høsten 2020 en nasjo-
nal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling 
i SFO, slik at foreldrebetalingen for et heltidstil-
bud i SFO på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre 
seks prosent av husholdningens samlede person- 
og kapitalinntekt. Regjeringen tar sikte på å utvide 
ordningen til å gjelde elever på tredje og fjerde 
trinn. Regjeringen vil benytte eksisterende for-
skriftshjemmel i opplæringsloven og innføre ord-
ningen som forskrift til opplæringsloven § 13-7. 
Regjeringen vil i kommende budsjetter også 
vurdere ordninger med gratis opphold på SFO for 
barn av foreldre med lav inntekt.

Regjeringen viser til anmodningsvedtak nr. 16 
av 6. november 2018, der Stortinget ber regjerin-
gen vurdere relevante tiltak for å unngå at elever 
blir utestengt fra SFO på grunn av foreldrenes 
økonomi.30

Ettersom friskoler og andre private grunn-
skoler ikke er pålagt å tilby SFO, vil den nasjonale 
inntektsgraderte ordningen ikke gjelde for SFO-
er ved disse skolene. Regjeringen vil imidlertid 
vurdere om en ordning med redusert foreldre-
betaling for familier med lav inntekt på sikt også 
bør gjelde for friskoler som velger å ha SFO.

Det er kommunen som fastsetter vedtektene 
for offentlige SFO-er, blant annet om foreldre-
betaling og regler for å si opp plassen. I enkelte 
kommuner er det eksempler på at barn blir ute-
stengt fra SFO fordi foreldrene ikke har betalt 
for SFO, eller fordi de tidligere ikke har betalt for 
barnehagen. Regjeringen oppfordrer kommu-
nene til å undersøke hva som er årsaken til beta-
lingsproblemene, og finne praktiske løsninger 
slik at familier med dårlig råd får hjelp der det er 
nødvendig. Det er svært uheldig om familiens 
økonomi skal føre til at et barn ikke får plass på 
SFO. 

Når moderasjonsordninger benyttes som 
virkemiddel for at flere barn skal få gå på SFO, er 
det viktig med informasjonstiltak, både om til-
budet generelt og om moderasjonsordningen spe-
sielt. Evalueringen av moderasjonsordningene i 
barnehagen viser at det er vanskelig å nå ut til 
målgruppen med informasjon om disse ordnin-

30 Innst. 30 S (2018–2019).
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gene. Vi vet fra erfaringene fra områdesatsingene 
i blant annet Oslo at en aktiv rekrutteringsstrategi 
kombinert med redusert foreldrebetaling er vik-
tig for å få flere barn til å gå i barnehagen. De 
samme mekanismene vil trolig gjelde for SFO. 
Regjeringen vil derfor bidra med god informasjon 
om ordningen som en del av støtte- og veiled-
ningsmateriellet til kommunene. Kommunen bør 
legge vekt på god og målrettet informasjon til 
aktuelle familier. Kommunene bør også vurdere 
om det er andre strukturelle årsaker, for eksem-
pel avstander, til at få barn i kommunen eller i 
områder av kommunen, går på SFO, og finne 
gode løsninger lokalt.

8.4 Inkluderende fellesskap i SFO

SFO skal være en inkluderende arena for å 
knytte vennskap og for at barn skal trives, utvikle 
seg og lære. Hvordan SFO tilrettelegger for at 
alle barn kan delta i samhandling, lek og kreativ 
og fysisk aktivitet, kan ha stor betydning for det 
enkelte barns livskvalitet og utvikling. Det er 
derfor viktig at kommunen og SFO planlegger 
for en inkluderende praksis, og at personalet 
jobber systematisk for å inkludere alle barn i de 
ulike aktivitetene.

8.4.1 Barn med behov for særskilt 
tilrettelegging

Regjeringen er opptatt av at barn og unge med 
behov for særskilt tilrettelegging skal få et godt, 
inkluderende og likeverdig tilbud i SFO. Inklude-
ring og tilpasning for barn med behov for særskilt 
tilrettelegging vil derfor bli et eget tema i den nye 
nasjonale rammeplanen og i støtte- og veilednings-
materiellet som skal utvikles.

SFO kan være en viktig arena for inkludering, 
mestring og tilhørighet for barn med behov for 
særskilt tilrettelegging. I opplæringsloven gjelder 
det samme formålet for SFO for disse barna som 
for alle andre barn. Barn med behov for særskilt 
tilrettelegging skal ha et tilbud som legger til rette 
for at også de kan være inkludert og delta like-
verdig i lek, kultur og fritidsaktiviteter. De skal 
oppleve et like trygt og godt skolemiljø som alle 
andre barn. I tillegg sier opplæringsloven at barn 
med nedsatt funksjonsevne skal gis gode 
utviklingsvilkår i SFO.31 

For at SFO-tilbudet skal være likeverdig for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging, må 
det være tilstrekkelige ressurser til at barna kan 
delta i leken og i de aktivitetene SFO arrangerer.

Inkludering av barn med behov for særskilt tilrette-
legging i SFO – krevende, men viktig

Det er flere strukturelle sider ved SFO som kan 
gjøre inkludering utfordrende. SFO er mindre 
strukturert og mindre voksenstyrt enn skolen, og 
majoriteten av personalet har lavere kompetanse. 
Det er i mange tilfeller flere barn per voksen på 
SFO enn på skolen. Det stiller ekstra store krav til 
god ledelse og planlegging, og god kompetanse i 
møtet med disse barna. Det er ekstra sårbart for 
disse barna når tilbudet ikke er tilfredsstillende, 
eller når samarbeidet mellom SFO og skole ikke 
fungerer. 

Likestillings- og diskrimineringsloven sier 
blant annet at alle offentlige myndigheter skal 
arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å 
fremme likestilling og hindre diskriminering på 
grunn av funksjonsnedsettelse. Med likestilling 
menes likeverd, like muligheter og like rettig-
heter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og til-
rettelegging.32 Dette gjelder også de aktiviteter 
som finner sted i skole og SFO. Det har betydning 
for hvordan kommunen planlegger og gjennom-
fører SFO, slik at barn med nedsatt funksjonsevne 
kan delta på lik linje med andre. Det følger dess-
uten av barnekonvensjonen og Grunnloven § 104 
at barnets beste alltid skal være et grunnleggende 
hensyn i forbindelse med beslutninger og 
handlinger som omhandler barn, og at barn har 
en rett til å bli hørt i slike saker. Dette gjelder selv-
følgelig også barn med behov for særskilt tilrette-
legging. 

Når de ansatte planlegger aktivitetene i SFO, 
må de ha et særskilt blikk for inkludering av barn 
med behov for særskilt tilrettelegging. For eksem-
pel viser forskning at barn med motoriske proble-
mer er mindre fysisk aktive enn andre.33 Barn 
med dårlige motoriske ferdigheter kan også lett 
bli ekskludert fra leken.34 Personalet må derfor 
legge til rette for, og ta initiativ til, fysisk lek og 
fysiske aktiviteter på en slik måte at alle barn får 
mulighet til å bli med. Dersom barna selv får 
ansvaret for å ta initiativ til, og engasjere seg i, de 
ulike aktivitetene i SFO, risikerer man at de barna 

31 Etter opplæringsloven § 13-7 første ledd skal kommunen ha 
et tilbud om SFO for barn med særskilte behov på 1.–7. års-
trinn. Etter vanlig språklig forståelse favner begrepet 
videre enn nedsatt funksjonsevne (jf. opplæringsloven § 13-
7 annet ledd, tredje punktum). I den videre teksten benyt-
tes begrepet barn med behov for særskilt tilrettelegging, 
unntatt der det er vist til konkrete lovbestemmelser.

32 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestil-
lings- og diskrimineringsloven) § 1 Formål og § 24.

33 Meld. St. 19 (2018–2019).
34 Giske et al. 2018.
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som er minst aktive ellers også, er de som i liten 
grad deltar i fysisk lek og i fysiske aktiviteter i 
SFO. Barn med behov for særskilt tilrettelegging 
kan ha større behov for forutsigbarhet, og det kan 
være vanskeligere for dem å delta i fri lek. Det er 
viktig med en balanse mellom full frihet og organi-
serte aktiviteter og leker.35

Kommunen har et overordnet ansvar for å gi 
et forsvarlig og innholdsmessig tilfredsstillende 
tilbud til barn med behov for særskilt tilrette-
legging i både barnehage, skole og SFO og 
gjennom kommunens øvrige tjenester. Kommu-
nen må derfor se tjenestetilbudet til barna i 
sammenheng, jf. kapittel 6. 

Barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging i SFO mottar ofte ulike helsetjenester. 
Det er viktig at også SFO får informasjon om bar-
nas behov, og at SFO får samarbeide med ulike 
tjenester rundt barnet og tilrettelegge tilbudet på 
best mulig måte.36 Evalueringen av SFO viser 
imidlertid at samarbeidet mellom SFO og andre 
tjenester utenfor skolen ofte ikke er godt nok. 
Foreldre til barn med behov for særskilt tilrette-
legging etterlyser blant annet at tjenestene snak-
ker bedre sammen. Ett eksempel foreldrene gir 
på at samarbeidet ikke er tilfredsstillende, er at 
skoletiden brukes til trening som er nødvendig 
for barn og unge med funksjonsnedsettelser, i 
stedet for at treningen foregår i SFO-tiden. Over 
halvparten av SFO-ledere og ansatte opplever at 
de ikke har et samarbeid med lokalt hjelpeappa-
rat om barn med behov for særskilt tilretteleg-
ging. Hele 85 prosent av foreldrene sier at den 
kommunale hjelpetjenesten ikke er med på å 
planlegge aktivitetene og støtteinnsatsen for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging i 
SFO. Som vist i kapittel 6 foreslår regjeringen 
flere tiltak for å bidra til bedre tverrfaglig sam-
arbeid omkring barn og unge med særskilte 
behov. SFO er en naturlig del av dette samarbei-
det. 

Enkelte av bestemmelsene i opplæringsloven 
som er relevante for det tverrfaglige samarbeidet, 
nevner ikke SFO. Det gjelder blant annet plikten 
til å delta i arbeidet med individuell plan for barn 
og unge med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester. Regjeringen mener at denne plikten i 
utgangspunktet gjelder for alle kommunale tjenes-
ter rundt barnet, også SFO. Individuell plan er 

hjemlet i regelverket til barneverntjenesten, 
helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten. 
Her er det bestemt at disse tjenestene skal sam-
arbeide med andre tjenester når barnet eller ung-
dommen mottar tilbud fra andre tjenester eller 
etater. Dette omfatter for eksempel skole og SFO. 
Når bestemmelsen fastslår en plikt til å sam-
arbeide med SFO, må det være forutsatt at også 
SFO har en plikt til å samarbeide. Regjeringen vil 
derfor endre bestemmelsene i opplæringsloven, 
slik at det blir tydelig i lovteksten at også SFO har 
en plikt til å delta i arbeidet med individuell plan. 
Plikten til å delta i arbeidet er avgrenset til å 
gjelde når det er nødvendig for å ivareta elevens 
behov for et helhetlig, koordinert og individuelt 
tilpasset hjelpetilbud. 

SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging 
på 5.–7. trinn, ungdomsskole og i videregående 
opplæring

SFO for barn med behov for særskilt tilrette-
legging på 5.–7. trinn kan være verdifullt for både 
elevene og foreldrene. Disse elevene trenger 
kontinuitet og helhet i tilbudet. Videre finnes det 
ofte få andre tilrettelagte fritidstilbud for denne 
gruppen. Særlig ved segregerte tilbud (spesial-
skoler eller spesialgrupper), der en stor andel av 
elevene på 5.–7. trinn går på SFO, vil ordningen 
kunne være et godt tilbud. På andre skoler kan 
SFO for barn på 5.–7. trinn innebære risiko for 
ekskludering fra det sosiale fellesskapet med 
jevnaldrende, ettersom klassekameratene ikke 
lenger har mulighet til å gå på SFO. Tall fra 
Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at 
de aller fleste skoler ikke har noen elever fra 5.–
7. trinn i SFO, og kun et fåtall skoler har en 
gruppe elever på 5.–7. trinn. For elever som har 
plass i SFO på 5.–7. trinn, vil tiden i SFO kunne 
oppleves som ensom.

Opplæringsloven pålegger kommunene å ha 
tilbud om SFO for elever på 1.–4. trinn og for 
elever med særskilte behov for elever på 1.–7. 
trinn. Noen kommuner har også opprettet SFO 
eller lignende tilbud for elever med særskilte 
behov på høyere trinn. I Spørsmål til Skole-Norge 
våren 2019 har om lag en tredjedel av kommu-
nene og i underkant av halvparten av fylkes-
kommunene som er spurt, oppgitt at de har et til-
bud etter skoletid/skolefritidstilbud for elever 
med særskilte behov på 8.–10. trinn eller videregå-
ende. Hele 97 prosent oppgir at ordningen ikke er 
foreldrebetalt.37

35 Løndal 2010.
36 Se også boks 6.4 i kapittel 6 om Justisdepartementets 

arbeid med å lage en veileder, som skal slå fast hvordan 
regelverket om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplys-
ningsrett skal forstås og praktiseres på tvers av sektorer. 37 Rogde, Daus et al. 2019.
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Kommunen står fritt til å opprette tilbud på 
høyere trinn enn syvende trinn der det er hen-
siktsmessig, men slike tilbud er ikke regulert av 
opplæringsloven. Regjeringen legger til grunn at 
slike tilbud kun er aktuelle for ungdommer med 
store hjelpebehov. Det er vesentlig for kvaliteten 
på tjenestetilbudet at kommunen vurderer slike 
tilbud i sammenheng med sine forpliktelser ifølge 
helse- og omsorgstjenesteloven og andre lovverk 
knyttet til slike tjenester.

Helhet og sammenheng i tjenestetilbudet – 
forholdet til helse- og omsorgstjenestene

Regjeringen er opptatt av at pårørende, for 
eksempel foreldre, skal få en tydeligere plass i 
helse- og omsorgstjenesten. Foreldrene til barn 
med behov for særskilt tilrettelegging skal bli 
møtt av offentlige tjenester som arbeider 
sammen med dem og veileder og støtter dem, og 
som gir avlastning ved behov. Regjeringen 
erkjenner at det kan være uklart for foreldrene 
hvilket regelverk som gjelder når avlastning eller 
andre helse- og omsorgstjenester gis i SFO. Like-
ledes vil kommunen som skoleeier og skole-
ledelsen kunne være ukjent med regelverket for 
helse- og omsorgstjenester. Regjeringen vil der-
for bidra til å utvikle veiledningsmateriell om 
hvordan regelverket kan praktiseres.

Regjeringen viser til anmodningsvedtak 906 av 
31. mai 2018, der Stortinget har bedt regjeringen 
legge frem en stortingsmelding om sikring av 
utviklingshemmedes menneskerettigheter. Stor-
tinget har bedt om at det gis en vurdering av i 
hvilken grad det er opplæringsloven eller helse- 
og omsorgstjenesteloven som skal dekke slike 
tjenester, sett i lys av FN-konvensjonen om rettig-
hetene til mennesker med nedsatt funksjons-
evne.38 Stortinget har i innstillingen pekt på barn 
med utviklingshemning spesielt. Verken helse- og 
omsorgstjenesteloven eller opplæringsloven 
skiller imidlertid mellom barn med utviklings-
hemning og barn med andre særskilte behov. I 
beskrivelsen nedenfor er derfor begrepet barn og 
unge med behov for særskilt tilrettelegging 
benyttet.

Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger 
kommunen å ha ulike tjenester som er relevante 
for barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging. De tilbudene som er relevante i sammen-
heng med SFO, er særlig praktisk bistand, avlast-
ning for foreldrene og i noen tilfeller støtte-
kontakt. For noen barn vil det antakeligvis også 

være aktuelt å organisere disse tjenestene som 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som er en 
særskilt måte å organisere disse tjenestene på ved 
bruk av personlige assistenter. Fra 1. oktober 
2017 ble kommunens ansvar overfor pårørende 
som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, 
samlet og tydeliggjort i en ny bestemmelse i 
helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunene har 
stor frihet når de skal utforme et avlastningstilbud 
eller et tilbud om praktisk bistand. 

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og 
familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, for 
eksempel foreldre til barn med behov for særskilt 
tilrettelegging. Foreldrene har en helt sentral 
rolle i omsorgen for egne barn. Avlastning kan gis 
ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte. 
Gode og fleksible avlastningsordninger kan bidra 
til å forebygge helseskader, stress og overbelast-
ning hos foreldrene. Avlastningsordningene kan 
også legge til rette for fritid og meningsfulle opp-
levelser for hele familien. Det kan gjøre det mulig 
for den enkelte å ha viktige omsorgsoppgaver og 
samtidig delta i arbeidsliv og sosiale aktiviteter. 
Avlastningstilbudet til barn og unge kan gis i eller 
utenfor hjemmet og i eller utenfor institusjon, men 
skal uavhengig av sted eller organisering være 
forsvarlig.

Praktisk bistand er en tjeneste som har som 
formål å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig 
selvhjulpen i dagliglivet. Tjenesten skal, hvis det 
er hensiktsmessig, også innebære opplæring i 
dagliglivets praktiske gjøremål, men dette må 
avgrenses mot det som naturlig anses å falle 
innunder foreldrenes daglige omsorg og ansvar.

Når kommunene skal vurdere hvilke tiltak 
som er aktuelle, skal foreldrenes ønsker og behov 
stå sentralt sammen med vurderingen av hva som 
er best for barnet. Foreldrene og barna skal få 
anledning til å medvirke når tjenestetilbudet skal 
utformes.

Dagens regelverk gir allerede rom for at en 
kommune kan bruke SFO som et avlastningstil-
bud eller tilbud om praktisk bistand, dersom det 
gir et forsvarlig tilbud til barnet og er tilfreds-
stillende for foreldrene og eventuelle andre pårø-
rende. Tjenester etter helse- og omsorgstjeneste-
loven gis alltid etter søknad og en individuell vur-
dering fra kommunen. Ordinære tilbud om SFO 
gis etter en annen og enklere søknad. Tilbud om 
SFO til elever med behov for særskilt tilrette-
legging på 5.–7. trinn vil i mange tilfeller gis auto-
matisk eller etter en forenklet vurdering på bak-
grunn av at det allerede foreligger vedtak om 
spesialundervisning eller plass på spesialskole 
eller i spesialgruppe. En slik søknad vil ikke inne-38 Innst. 377 S (2017–2018).
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bære noen vurdering av familiens eller den unges 
totalbehov. 

Hvilke forventninger brukeren kan ha til SFO 
som et avlastningstilbud eller tilbud om praktisk 
bistand, vil avhenge av hvilke behov avlast-
ningen/den praktiske bistanden skal dekke. Dette 
vil fremgå av vedtaket. Det er en forutsetning at 
tilbudet gir et forsvarlig og godt tilbud til barnet.

Foreldrebetaling for barn med behov for særskilt 
tilrettelegging

Regjeringen ønsker også at familier som har barn 
med behov for særskilt tilrettelegging og som er 
avhengig av et tilbud om SFO på 5.–7. trinn, skal 
få et slikt tilbud. Økonomi skal ikke være en 
begrensning. Regjeringen vil derfor innføre en 
ordning med gratis SFO for elever med behov for 
særskilt tilrettelegging på 5.–7. trinn. Regjeringen 
vil benytte eksisterende forskriftshjemmel i opp-
læringsloven og innføre ordningen som forskrift 
til opplæringsloven § 13-7. 

Kommunen kan ta egenandel for enkelte 
helse- og omsorgstjenester, men med enkelte 
begrensninger. For eksempel kan ikke avlastning 
for foreldre ha egenandel, og heller ikke den 
delen av den praktiske bistanden som er personlig 
stell og egenomsorg. 

Dette betyr at foreldrebetalingen (egenande-
len) vil kunne påvirkes av om det er en ordinær 
SFO-plass, om SFO-plassen gis som avlastning, 
eller om den gis som praktisk bistand. I det siste til-
fellet vil foreldrebetalingen påvirkes av hva slags 
praktisk bistand som gis gjennom SFO-tilbudet. 
Regjeringen har forståelse for at det for pårørende 
kan virke uklart at noe som for dem fremstår som 
det samme tilbudet, skal ha ulike økonomiske 
konsekvenser. Det er derfor viktig at kommunen i 
et vedtak om avlastning eller praktisk bistand der 
hele eller deler av tilbudet skal gis gjennom SFO, 
er tydelige på hva formålet med tilbudet er, hva det 
skal innebære, og hvilke konsekvenser dette vil ha 
for foreldrebetalingen. Kommunen kan kreve for-
eldrebetaling for ordinære SFO-tilbud for barn med 
behov for særskilt tilrettelegging på 1.–4. trinn. 
Som følge av de endringene i regelverket regje-
ringen foreslår, vil tilbud etter opplæringsloven for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.–7. 
trinn fra høsten 2020 bli gratis. 

Enkelte brukergrupper påpeker også at det 
er uklart om det er adgang for kommunen til å ta 
foreldrebetalt for SFO for elever med behov for 
særskilt tilrettelegging som får tilbud om SFO-
lignende tjenester etter syvende trinn. Som nevnt 
er ikke slike tilbud regulert av opplæringsloven. 

Kommunen må vurdere tilbudene i sammenheng 
med kommunens forpliktelser etter helse- og 
omsorgstjenesteloven.

8.4.2 SFO som integreringsarena for 
minoritetsspråklige barn

Å gå på SFO er viktig for å få venner, bli inkludert, 
lære og utvikle språket. Det er viktig for alle barn, 
men kanskje særlig for barn med minoritetsspråk-
lig bakgrunn. Regjeringen legger vekt på at SFO 
kan være en viktig arena for integrering i det 
norske samfunnet. Et inkluderende psykososialt 
miljø, der alle føler tilhørighet i SFO, bidrar til å 
forhindre utenforskap. SFO har en viktig rolle 
som møteplass for barn med ulik språklig, religiøs 
og kulturell bakgrunn. For mange familier med 
innvandrerbakgrunn kan det imidlertid være 
både kulturelle og økonomiske barrierer for å 
sende barna på SFO. Et godt samarbeid med for-
eldre med innvandrerbakgrunn er derfor særlig 
avgjørende. For barn som nylig har kommet til 
Norge, vil SFO kunne spille en sentral rolle for at 
de skal bli inkludert i sitt nye miljø, trives og få 
gode norskferdigheter.

Mange barn med innvandrerbakgrunn er fler-
språklige og behersker godt norsk i tillegg til ett 
eller flere andre språk. Andre barn med inn-
vandrerbakgrunn har svake norskferdigheter når 
de starter på skolen. Hva slags tilrettelegging og 
strategisk arbeid som er nødvendig, vil variere fra 
barnegruppe til barnegruppe. Minoritetsspråklige 
barn med kort botid i Norge, eller liten erfaring 
fra barnehage, vil kunne ha behov for tiltak for å 
trives, føle seg trygge og utvikle seg sosialt og 
språklig. Særlig for nyankomne barn er det viktig 
at skole og SFO samarbeider om å planlegge akti-
viteter og tilbud og oppfølging av barna, slik at 
overgangen blir best mulig.

I SFO kan minoritetsspråklige barn lære norsk 
gjennom å leke og være sammen med andre barn. 
Dette forutsetter at personalet passer på at alle 
kan delta i leken. Samtidig kan det være vanskelig 
for barna å bli plassert i en lekegruppe uten støtte 
fra en voksen hvis de ikke har grunnleggende for-
utsetninger for å være med i leken.

Å lære et språk innebærer blant annet å til-
egne seg kompetanse i hvordan språket brukes i 
samspill med omgivelsene. Barn som ikke beher-
sker norsk, kan oppleve at det er vanskelig å 
delta aktivt og medvirke når de ikke deler språ-
ket og de sosiale kodene i barnegruppen. Dette 
kan gjøre barn med lite erfaring med norsk 
språk mindre attraktive som lekekamerater, og 
de kan risikere å bli sosialt isolert, noe som igjen 
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vil gi dem færre muligheter til å lære norsk. Det 
systematiske arbeidet for sosialisering og 
språkstimulering bør begynne så tidlig som 
mulig etter at barna begynner på SFO, slik at 
barna blir inkludert i fellesskapet rundt lek og 
aktiviteter på en god måte. 

Tospråklige ansatte er viktige kulturformid-
lere og språkformidlere, og bidrar til å bygge bro 
mellom barnas to verdener. Samtidig får de 
tospråklige barna en mulighet til å vise sine 
ferdigheter og kunnskaper, og de kan føle stolthet 
over sin bakgrunn når de kan samtale med de 
ansatte på sitt eget morsmål. De ansattes språk-
kompetanse er viktig for å støtte barnas språkut-
vikling gjennom lek, samspill og samtaler. For at 
barna skal kunne utvikle norskferdighetene sine i 
SFO-tiden, er det også avgjørende at de ansatte 
har tilstrekkelig norskspråklig kompetanse. SFO-
ledelsen bør arbeide med å skape en bevissthet 
omkring hvordan de ansatte kan bidra til ord- og 
begrepsutvikling på norsk. Dette er særlig viktig 
for minoritetsspråklige barn som ikke snakker 
mye norsk hjemme. 

Et rikt og variert språkmiljø stimulerer kom-
munikasjon og bruk av språk. Mengden og kvali-
teten på samtaler er viktig for å utvikle språket 
godt. Godt vokabular og språkforståelse er også 
sentralt for utviklingen av leseferdigheter.39

Kommuner som ønsker å benytte SFO som 
strategisk integreringsarena, bør planlegge hvor-

dan de ansattes kompetanse kan bidra i dette 
arbeidet. Personalets kompetanse i å støtte barns 
språkutvikling gjennom lek, høytlesning, samspill 
og samtaler er av vesentlig betydning. Spesielt har 
kvaliteten på personalets samtalebidrag betydning 
for barnas ordforråd og begrepsutvikling. De 
ansattes norskspråklig kompetanse, deres fler-
språklige og flerkulturelle kompetanse og deres 
kompetanse innenfor språkutvikling/andrespråks-
didaktikk kan være viktige faktorer.40

8.5 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– gjøre endringer i opplæringslovens regulering 
av SFO, blant annet tydeliggjøre formålet med 
og verdigrunnlaget for SFO

– innføre en nasjonal rammeplan for SFO som er 
basert på gjeldende rett, og som gir rom for 
lokale variasjoner

– utvikle støtte- og veiledningsmateriell for kvali-
tetsutvikling i SFO som blant annet skal 
omfatte veiledning om læringsstøttende aktivi-
teter gjennom lek, gi støtte til kommuner som 
ønsker å benytte SFO som virkemiddel for 
bedre integrering og bidra til bedre kosthold i 
SFO

39 Sandvik, Garmann og Tkachenko 2014, Engvik et al. 2014, 
Høigård 2009, Berven 2012, Andersen et al. 2011, Aukrust 
2005, Melby-Lervåg 2011.

Boks 8.8 Aktivitetsskolen i Drammen kommune

I Drammen kommune er det fra 2016 gjennom-
ført forsøk med ny rammeplan for skolefritids-
ordningen – aktivitetsskolen (AKS). Språklige 
AKS er ett av fire hovedområder i rammeplanen. 
Målet med språklige AKS er at aktivitetsskolen 
skal være en arena for språkutvikling. Barna 
skal stimuleres til å forstå og bruke det norske 
språket, både muntlig og skriftlig. Ved del-
takelse i aktivitetsskolen får barnet en forsterk-
ning av arbeidet med den språklige kompe-
tansen som foregår i skolen. De voksne skal 
jobbe aktivt med å stimulere barnas språkutvik-
ling gjennom involvering, begrepstrening og 
samtaler i barns lek. 

Leder for AKS ved Fjell skole forteller at de 
har høytlesning hver dag, og mange varierte 
aktiviteter der barna får både lytte og bruke 
språket sitt aktivt selv. De bruker både lydbok 
og ser på eventyr, har besøk av en historie-
forteller, lager språkløyper, og har hviskeleken 
og andre aktiviteter der barna må snakke. De 
har også skriftlige oppgaver og bruker språk-
oppgaver i fysiske aktiviteter. Elevene på første 
trinn øver også på å lese for hverandre på slutten 
av skoleåret. Mange av aktivitetene følger 
trinnets periodeplan. 

40 Gabrielsen og Oxborough 2014, Karlsen 2014, Gjems 2011, 
Gjems, Janssen og Tholin 2012, Engvik et al. 2014, Sandvik, 
Garmann og Tkachenko 2014, Aukrust og Rydland 2011.
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– legge til rette for økt fysisk aktivitet i SFO gjen-
nom rammeplanen for SFO og støtte- og veiled-
ningsmateriell

– innføre en nasjonal ordning med redusert for-
eldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier

– innføre en nasjonal ordning for gratis SFO for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 
5.–7. trinn

– presisere i bestemmelsene om samarbeid med 
andre tjenester i opplæringsloven at dette også 
inkluderer SFO 

– utarbeide veiledningsmateriell til kommunen 
som skoleeier om muligheten for å gi tjenester 
etter helse- og omsorgstjenesteloven innenfor 
rammen av SFO

– oppdatere Helsedirektoratets veiledninger slik 
at de omfatter SFO der det er relevant, for 
eksempel i veiledning om barn og unge med 
habiliteringsbehov

Regjeringen forventer

– at kommunene tilbyr SFO-er med lek, kultur 
og fritidsaktiviteter i tråd med gjeldende regel-
verk og ny nasjonal rammeplan for SFO

– at elever med behov for særskilt tilrette-
legging opplever inkludering og et godt til-
passet tilbud i SFO

– at kommunene bidrar til å redusere barrierer 
for å delta i SFO, blant annet med god informa-
sjon om moderasjonsordninger for lavinntekts-
familier

– at kommunene vurderer hvilke behov for 
kompetanse ansatte og ledere i SFO har for å 
kunne oppfylle nasjonale og lokale mål for 
SFO-tilbudet 
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9  Økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen mener at tiltakene i meldingen vil 
bidra til at barn og elever i barnehage, skole og 
skolefritidsordning (SFO) vil få et bedre tilpasset 
tilbud i et inkluderende fellesskap. Samlet vil til-
takene bringe kompetansen nærmere barna og 
elevene. I tillegg vil vi få mer kunnskap om hva som 
bidrar til god inkluderende praksis. Mange mål og 
tiltak i meldingen handler ikke om mer ressurser, 
men om holdninger, kultur, bedre samarbeid, og at 
vi må utnytte ressursene på en bedre måte. Det 
krever langsiktig og bevisst arbeid på alle nivåer for 
å få til en bedre og mer inkluderende praksis. Gjen-
nom tidligere og bedre hjelp mener regjeringen at 
flere vil kunne fullføre og bestå videregående opp-
læring, og at flere vil komme ut i jobb. Dette vil på 
lang sikt kunne gi lavere kostnader og høyere inn-
tekter til samfunnet.

Regjeringen mener det er viktig med en god 
balanse mellom statlig styring og lokal handlefri-
het i statens samlede virkemiddelbruk overfor 
kommunesektoren på områdene barnehage og 
opplæring. I forbindelse med Meld. St. 21 (2016–
2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, 
innførte vi en ny desentralisert kompetanseord-
ning på skoleområdet. Denne ordningen gir kom-
muner og fylkeskommuner stor frihet til å benytte 
kompetanseutviklingsmidler i tråd med sine 
behov. Dette gjelder også regional ordning for 
kompetanseutvikling på barnehageområdet. Sam-
tidig med desentralisert kompetanseordning inn-
førte vi også oppfølgingsordningen som skal 
fange opp kommuner som ikke har god nok kvali-
tet på opplæringstilbudet. Denne ordningen inne-
bærer at disse kommunene kan få hjelp fra staten, 
blant annet gjennom Veilederkorpset som tilbyr 
veiledning til skoleeiere og skoleledere som ønsker 
å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. Regje-
ringen vil se arbeidet med kompetansebygging i 
kommuner og fylkeskommuner innenfor spesial-
pedagogikk og inkludering i sammenheng med 
disse eksisterende ordningene. 

Kunnskapsgrunnlaget for denne meldingen 
viser at det er mangler ved barnehage- og opp-
læringstilbudet til de som trenger særskilt tilrette-
legging. Det er også forskjeller mellom de enkelte 
barnehager og skoler og mellom de enkelte kom-

muner og fylkeskommuner. Regjeringen varsler i 
meldingen en rekke tiltak som skal bidra til bedre 
kompetanse tettere på barna og elevene og en 
bedre praksis i barnehager og skoler. Vi er imid-
lertid avhengig av innsatsen i kommuner og 
fylkeskommuner for å få til et bedre pedagogisk 
tilbud for alle barn og elever, slik at praksis blir i 
tråd med kravene i regelverket for barnehager og 
opplæring. Regjeringen vil vurdere å foreslå regel-
verksendringer som tydeliggjør kravene til kom-
muner og fylkeskommuner. Det gjelder forslag 
om å: 
– tydeliggjøre i barnehageloven og opplærings-

loven at oppgavene til pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PP-tjenesten) innebærer å arbeide 
forebyggende 

– tydeliggjøre krav til kvalitet på tjenestene som 
PP-tjenesten skal levere 

– tydeliggjøre formålet med SFO og innføre en 
nasjonal rammeplan for SFO med rom for 
lokale variasjoner 

Disse forslagene er presiseringer av gjeldende 
rett, og endringer som ikke vil gi nye plikter eller 
oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. 

I tillegg vil regjeringen vurdere flere regel-
verksendringer og i den forbindelse også de øko-
nomiske og administrative konsekvensene av 
endringene. Dette gjelder forslagene om å: 
– presisere i barnehageloven at ansatte som gir 

spesialpedagogisk hjelp som hovedregel skal 
ha formell pedagogisk eller spesialpedagogisk 
kompetanse 

– tydeliggjøre og stramme inn regelverket for 
bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk 
hjelp og spesialundervisning 

– innføre en plikt for kommunene til å sørge for 
at alle skoler har tilgang på lærerspesialist i 
begynneropplæring på 1.–4. trinn innen 2025 

– utvide bestemmelsen om intensiv opplæring 
for 1.–4. trinn til flere trinn 

– innføre en oppfølgingsplikt som tydeliggjør at 
skolene må følge opp elever med høyt fravær i 
grunnskolen

– innføre en plikt for kommunen til å vurdere alle 
barns norskkunnskaper før skolestart for å 
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identifisere barn som har behov for nærmere 
kartlegging av sine norskkunnskaper 

Alle forslagene til lovendringer i opplæringsloven 
vil vurderes nærmere i lys av opplæringslovut-
valgets rapport som kommer i desember 2019. 
Målet for dette utvalgets arbeid er et regelverk 
som ivaretar målene og prinsippene for grunnopp-
læringen, og som samtidig sikrer at kommunene 
og fylkeskommunene som skoleeiere har til-
strekkelig handlingsrom til å fremme kvalitets-
utvikling i skolen. Når det gjelder forslaget om å 
innføre en oppfølgingsplikt, må ansvarsforde-
lingen mellom kommunen og private skoleeiere 
utredes nærmere i det videre arbeidet. 

De økonomiske og administrative konsekven-
ser av forslaget om å styrke og harmonisere 
bestemmelsene om samarbeid i sektorlovene 
(tverrfaglig samarbeid), vil utredes nærmere i 
arbeidet med høringsnotatet. 

Statpeds mandat blir avgrenset, og det gir rom 
for å redusere størrelsen på virksomheten. Regje-
ringen legger opp til å redusere de årlige bevilg-
ningene til drift av Statped med til sammen 150–
200 mill. kroner over en periode på fem år. I denne 
perioden vil Kunnskapsdepartementet ha dialog 
med KS, slik at utviklingen av Statped og kompe-
tansebygging i kommuner og fylkeskommuner 
blir sett i sammenheng. Statped skal styres 
direkte fra Kunnskapsdepartementet og ikke 
lenger fra Utdanningsdirektoratet. Økonomiske 
konsekvenser av dette tas innenfor gjeldende bud-
sjetter. 

Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret 
for barnehagetilbud og opplæring til alle barn og 
elever. Statped er en støttetjeneste for kommu-
nene og fylkeskommunene og har ikke ansvar for 
tilbudet i barnehager og skoler. Endringene i Stat-
ped vil dermed ikke føre til at kommuner og fyl-
keskommuner får økt ansvar. Regjeringen vil at 
midlene som spares inn i Statped, skal brukes til å 
sette kommuner og fylkeskommuner bedre i 
stand til å ivareta sitt ansvar overfor det mang-
foldet av barn og elever som er i barnehager og 
skoler. Endringene i bevilgningene vil bli foreslått 
i de ordinære budsjettene i årene som kommer. 

De frigjorte midlene fra Statped vil i hovedsak 
gå til kompetansehevingstiltak rettet mot kommu-
ner og fylkeskommuner, med særlig vekt på PP-
tjenesten. Vi vil vurdere å bygge videre på og se 
disse kompetansetiltakene i sammenheng med de 
ordningene vi har for å støtte kommunal sektor i 
kompetansebygging: regional ordning for kompe-
tanseutvikling på barnehageområdet, desentra-
lisert ordning for kompetanseutvikling på opp-

læringsområdet, videreutdanningstilbudene og 
oppfølgingsordningen med Veilederkorps. Kunn-
skapsdepartementet og KS er enige om å sam-
arbeide om å bygge kompetanse i kommuner og 
fylkeskommuner i takt med at endringene i 
Statped blir gjennomført. Kommuner og fylkes-
kommuner vil bli involvert i arbeidet. 

Departementet vil også ha dialog med Utdan-
ningsdirektoratet og Statped slik at grensegangen 
mellom deres oppgaver på det spesialpedagogiske 
området blir tydelig. Det vil gi grunnlag for å 
avklare hvor mye ressurser som skal flyttes over 
fra Statped til direktoratet, og når det skal skje. 
Det er også viktig å legge grunnlaget for et godt 
samarbeid mellom de to virksomhetene fremover. 
Enkelte oppgaver vil overføres fra Statped til 
Utdanningsdirektoratet, blant annet utviklings-
oppgaver innenfor digitaliseringsområdet og 
håndtering av forskningsoppdrag innenfor spesial-
pedagogikk og inkluderende praksis. Flyttinger 
av midler i forbindelse med dette vil følges opp i 
de kommende budsjettene. 

Statped skal ikke ha oppgaver innenfor forsk-
ning. Regjeringen vil opprette et nytt senter for 
forskning på det spesialpedagogiske området og 
på inkluderende praksis. Senteret vil finansieres 
innenfor Kunnskapsdepartements gjeldende bud-
sjettrammer. 

Regjeringen har satt av fem mill. kroner i 2019 
til å gjennomføre piloter i noen kommuner for å få 
til en bedre inkluderende praksis i barnehager og 
skoler. I tillegg igangsettes forskning på totalt 30 
mill. kroner fordelt over tre år, med systematisk 
utprøving av konkrete modeller. Prosjektene skal 
gi kunnskap og erfaringer som skal bidra til 
endringer i kommunene og legge grunnlaget for 
videre politikkutvikling. Midlene til prosjektene 
dekkes innenfor Kunnskapsdepartementets gjeld-
ende budsjettrammer.

Regjeringen vil fjerne økonomiske barrierer 
som hindrer barn fra familier med lav inntekt i å 
gå på SFO. Regjeringen har derfor i statsbud-
sjettet for 2020 foreslått å bevilge 58 mill. kroner 
(halvårseffekt) for å innføre inntektsgradert for-
eldrebetaling i SFO fra høsten 2020. Bevilgningen 
skal sikre at foreldrebetalingen for et heltidstilbud 
i SFO på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre seks 
prosent av husholdningens samlede person- og 
kapitalinntekt. Regjeringen vil i kommende bud-
sjetter vurdere ordninger med gratis opphold på 
SFO for barn av foreldre med lav inntekt.

Regjeringen ønsker å hjelpe familier med barn 
med behov for særskilt tilrettelegging som har en 
ekstra utgift gjennom foreldrebetalingen for SFO 
på 5.–7. trinn. Regjeringen har i statsbudsjettet for 
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2020 foreslått å bevilge 21 mill. kroner (halvårs-
effekt) til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med 
behov for særskilt tilrettelegging.

Høsten 2017 bevilget Stortinget 172 mill. kro-
ner til flere barnehagelærere, med helårseffekt på 
424 mill. kroner i 2018. Gjeldende bevilgning har 
gitt rom for en opptrapping til om lag 43 prosent 
barnehagelærere i grunnbemanningen. En ytter-
ligere skjerping av normen til 50 prosent vil kreve 
at kommunene gradvis blir kompensert for den 
videre opptrappingen. Departementet legger til 
grunn at innføring av 50 prosent barnehagelærere 
vil medføre et økt behov for bevilgninger til 
kommunene på om lag 500 mill. kroner. Departe-
mentet tar forbehold om at det skjerpede kravet 

vil innføres når det er budsjettmessig dekning for 
forslaget og tilgjengelige barnehagelærere.

Øvrige tiltak i meldingen har ikke budsjett-
messige konsekvenser, eller de vil tas innenfor 
gjeldende budsjettrammer.

Kunnskapsdepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 
8. november 2019 om Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og 
SFO blir sendt Stortinget. 
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Ny gruvedrift i Sulitjelma - Nye Sulitjelma gruver -  Anmodning om svar 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre er positiv til planene for at ny gruvedrift i Sulitjelma blir realisert. En slik 
etablering vil skape mange arbeidsplasser og positive ringvirkninger for Fauske samfunnet sett 
under ett. Det fordres at alle retningslinjer og føringer fra sentrale myndigheter for en slik drift, 
blir fulgt. 
 

 
Vedlegg: 
24.09.2020 Ny gruvedrift i Sulitjelma - Anmodning om avklaring av Fauske kommunes 

holdning 
1453719 

24.09.2020 NGI-rapport - Sulitjelma gruver - Forurensningssituasjon og vurdering av 
behov for tiltak - Sluttrapport - Ønske om møte 
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Saksopplysninger: 
 
I 2018 kom NGI med en rapport ang. forurensning i forbindelse med tidligere gruvedrift i området. I 
rapporten ble grenseverdiene på kopperutslipp foreslått økt fra 010 µg/l til 020µg/l.  
Fauske kommunestyre vedtok i sak 081/18 at grenseverdi på 010 µg/l opprettholdes.  
 
Brev fra Nye Sulitjelma Gruver AS datert 29.05.2020 hvor de ber om en anmodning om avklaring av 
Fauske kommunes holdning til ny gruvedrift i forhold til krav om statlig rensing.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det har over mange år vært gjort både mye arbeid, samt også mye letevirksomhet knyttet til etablering 
av ny gruvedrift i Sulitjelma. Det har vært gjort mye arbeid både med lokale og eksterne firma, og det er 
kartlagt nøye de forekomster som ligger i fjellet i Sulitjelma. 
Det hersker liten tvil om at en slik etablering vil kunne skape mange arbeidsplasser og ringvirkninger for 
Fauske som kommune.  
 
I forhold til tidligere rapporter som vedrører miljø og mulige forurensninger, er det fastslått en del 
føringer i forhold til forurensningsnivå i nærliggende vassdrag. Disse retningslinjer og føringer fra 
sentrale myndigheter for en slik drift, vil uansett komme til veie ved en søknad om oppstart og drift av 
ny gruvedrift.  
 
 
 
 
 



Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Ny Gruvedrift  i Sulitjelma  —

Anmodning om  avklaring av  Fauske  kommunes holdning

Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) har som mål å starte ny gruvedrift på kobber- og

sinkforekomstene i Sulitjelma.

NSG ble etablert som selskap i 2011 og har lokale eiere. Selskapet har utvinningsretter både

på nord- og sydsiden av Langvatnet i Sulitjelma.

Selskapets planer om ny gruvedrift i Sulitjelma er grunnlagt på erfaring fra tidligere drift og

dagens gruveteknologi. Gruveplanene vil ikke berøre sikringstiltak som er utført etter at

tidligere gruvedrift ble avsluttet; herunder vil det ikke være behov for å tømme

Nordgruvefeltet for vann.

Det planlegges en produksjon opp mot 400.000 tonn råmalm årlig og en bemanning på 70  —

80. I tillegg kommer bemanning til tjenester som transport, service etc.

NSG har gjennomført en områdereguleringsplan med konsekvensundersøkelser iht.

planprogram vedtatt av kommunestyret  i  Fauske 29.  j  uni 2015.

Områdereguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 29. september 2016 og deretter startet

arbeidet med utslippssøknaden.

Søknaden om utslippstillatelse ble sendt til Miljødirektoratet 7. februar 2020.

Utslippssøknaden er basert på lagring av avgangsmasser fra flotasjonsprosessen under vann i

indre del av Langvatnet.
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Gråberg er planlagt deponert ved Avilonfyllingen slik at det kan være en tilgjengelig ressurs

for lokalsamfunnet.

Rapporter fra overvåkningen av Langvatnet som er gjort gjennom en årrekke, er lagt til grunn

for å søke om deponering i Langvatnet.

Konklusj onen i siste rapport (N GI  2018  «Forurensningssituasjon og vurdering behov for

tiltak. Sluttrapport») er at Langvatnet fungerer som et naturlig renseanlegg uten bruk av

kj emikalier.

Videre konkluderer rapporten med at biota ser ut til å være lite påvirket av dagens

metallbelastning. Store mengder ferskvann som renner gjennom Langvatnet, nøytraliserer

gruvevannet og gjør innsjøen og elva nedstrøms levelig for fisk.

Det er Miljødirektoratet som behandler utvinningstillatelsen og Fauske kommune vil være en

av flere høringsinstanser.

Fauske kommunestyre har tidligere vedtatt at kommunen ønsker gruvedrift.

Samtidig arbeider Fauske kommune for at opprydding av forurensningen fra tidligere

gruvedrift må gjøres av Staten. Herunder aksepterer ikke Fauske kommune forslag til økning

av grenseverdien for utslipp av kobber ut av Langvatnet som foreslått i NGI-rapporten (NGI

2018).

Staten har hatt ansvaret for forurensningen fra tidligere gruvedrift i omtrent 30 år.

Omfattende tiltak er gjort for å redusere omfanget av forurensningen. F agmiljø (NGI  2018)

konkluderer med at Langvatnet fungerer som et renseanlegg.

Utslippssøknaden til NSG konkluderer med at kontrollert lagring av avgangsmasser under

vann i Langvatnet gir liten utlekking av metaller til vannmassene.

Slik NSG ser det, så er kommunens krav om statlig rensing nå, til hinder for arbeidet for ny

gruvedrift. Kravet om rensing er ikke imøtekommet etter mer enn 30 års argumentasjon

overfor sentrale myndigheter, og det er lite som tyder på at kommunen vil få gehør i

overskueli g fremtid.

Bred, positiv holdning fra Fauske kommune til ny gruvedrift bl.a. overfor sentrale

myndigheter, vurderes som avgjørende for at ny gruvedrift skal kunne bli en realitet.
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På denne bakgrunn er vi fri til å amnode om at det fremmes sak for politisk behandling med

sikte på å avklare holdningen til ny gruvedrift i forhold til kravet om statlig rensing.

Vi tillater oss å foreslå at kommunen reformulerer målene sine slik at ny gruvedrift prioriteres

og at kommunens krav om statlig rensing avventes inntil den nye gruvedriften er avsluttet.

En prioritering som foreslått vil etter vår oppfatning, gjøre kommunens argumentasjon klarere

og mer logisk og dermed formodentlig, øke gjennomslagskraften mot sentrale myndigheter.

Vennlig hilsen

Nye Sulitjelma Gruver AS

Størker Bjørnstad

Daglig leder
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Miljødirektoratet 
Postboks 5672 Torgarden 
7485 TRONDHEIM 
 
 
 
 

NGI-rapport - Sulitjelma gruver - Forurensningssituasjon og 
vurdering av behov for tiltak - Sluttrapport - Ønske om møte 
 
Kommunestyre- 081/18, har i møte 21.06.2018 fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak: 

Fauske kommunestyre kan ikke akseptere at Direktoratet for mineralforvaltning administrativt 
endrer grenseverdien for tillatt kopperutslipp fra 10 µg/l til 20 µg/l. NGI rapport: Dok.nr. 20140315-
04-R argumenterer for dette uten at Fauske kommunestyre finner dekning for dette. Fauske 
kommune ønsker derfor at den mer enn 25 år gamle grenseverdien på 10 µg/l opprettholdes. 

Sendes Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet. 

 
 
 
Fauske kommune ønsker et møte ang. forurensningssituasjonen i Sulitjelma. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Jørn Stene      Geir Mikkelsen 
Ordfører      Rådmann 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Sak nr.   Dato 
084/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 
084/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Endring av områderegulering for Søbbesva 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 084/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 

 
Vedlegg: 
01.09.2020 Plankart Søbbesva - endring 1450134 

01.09.2020 Planbestemmelser_Søbbesva endelig 1450135 

01.09.2020 Planbeskrivelse_Søbbesva 1450136 

01.09.2020 Geoteknisk vurdering løsneområde 1450139 

01.09.2020 Geoteknisk vurdering 1450140 

01.09.2020 Trafikkanalyse_Søbbesva_Fauske 1450141 

01.09.2020 G-rap-001-1350007154 1450142 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
Fauske kommune foreslår mindre endringer av områderegulering for Søbbesva med planid. 2007005. 
Planområdet er på ca. 399,6 daa, og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: gnr: 103, bnr. 1, 
2, 5, 6, 11, 92-95,1247, 1323,1470,1504,1506,1515 og 1560. 
Området ligger på Søbbesva i Fauske kommune like nord for jernbanelinjen som går fra Fauske 
jernbanestasjon mot Bodø, samt vest/nordvest for dagens E6. Det er ca. 2,0 km til Fauske sentrum og 
ca. 5,4 mil til Bodø sentrum. 
Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljert tomteinndeling innenfor planområdet med tilhørende 



infrastruktur. Planen oppdateres til dagens situasjon. Arealer som i gjeldende reguleringsplan er avsatt 
til kontor/industri/lager får en reduksjon fra %BYA=60% til %BYA=50%. Det legges også inn en 
hensynsone for rasfare basert på et mulig løsneområde som er skissert i geoteknisk notat fra Rambøll 
datert 19.06.2015. Endringene er i tråd med gjeldene plan. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 23.04.20 -05.06.20. Statens vegvesen 
har fått utsatt frist pga. kommunens beregning av ÅDT i kryss Løvgavelveien/E6. 
 
Det har innkommet 5 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter. Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling 
angående problemstillingen slik den framstår. 
 
 
Sametinget, 27.04.20 
 
Vi viser til deres brev av 23.04.2020. 
Sametinget har ingen innvendinger til endringsforslaget. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
Ingen merknad. 
 
Bane NOR, 18.05.20 
 
Vi viser til brev mottatt 28.04.2020 vedrørende ovennevnte. Nordlandsbanen går like sør for 
planområdet. Områdene hvor planen tilrettelegger for utbygging har byggegrense på 30 meter fra 
sporet. Vi konstaterer at endringen av planen legger til rette for en reduksjon av utnyttelsesgrad, som 
antas å gi en moderat redusert bruk av området sammenlignet med forventet bruk i gjeldene plan. 
Planen innehar ingen bestemmelse som sikrer at det skal etableres gjerde mellom utbyggingsområdene 
og jernbanen. Utbygging av næringsområde i nærheten av jernbanen vil kunne føre til økt ferdsel i 
området nær jernbanen, og øke sannsynligheten for at personer beveger seg nær eller i jernbanesporet, 
noe som kan forårsake alvorlige ulykker. Vi henstiller derfor kommunen om å innarbeide en 
rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer at det skal etableres et 1,80 meter høyt gjerde mot 
jernbanen før utbygging kan tillates. Da det ikke er tilfredsstillende stabilitet i grunnforholdene i deler av 
planområdet, forutsetter vi at tiltakene ikke medfører at områdestabiliteten eller jernbanens stabilitet 
reduseres. Vi minner om at eventuelle tiltak innenfor en avstand på 30 meter fra nærmeste 
jernbanespors midtlinje, ikke kan utføres tiltak uten tillatelse fra Bane NOR, jf. jernbanelovens § 10. 
 
Vurdering/anbefaling 
Det er i planbestemmelsen § 7.1, punkt f, lagt inn krav til etablering av et 1,8 m høyt gjerde mot 
jernbanen ved forlengelse av Håndverksveien og videre utbygging av områdene K/I/L i den vestlige 
delen av planområdet. 
 
 
Henriksengården AS, 10.06.20 
 
Henriksengården er i fase med etablering av ny virksomhet og det er ønskelig med endring i 
bygningsmasse på eiendommen. 
Eksisterende garasje sydvest av Henriksengården ønskes flyttet til sydøstre del av eiendom. 
Tidligere var det en bygning på den lokaliteten med utkjørsel til Industriveien. 
Vi ber om at det i områderegulering blir avsatt mulighet for egen avkjøring fra garasje til 
Industriveien. 



 

 
Vurdering/anbefaling 
 
Området er oversiktlig av avstand fra kryss Industriveien/Håndverksveien er tilstrekkelig. 
Det kan tillattes en avkjørsel til ny garasjelokasjon. Plassering er merket i plankartet. 
 
 
Statens vegvesen, 12.06.20 
 
Viser til høringsbrev av 23.04.2020 for endring av områdeplan for «Søbbesva», Fauske kommune. 
Høringsfrist var satt til 05.06.20, Staten Vegvesen fikk utsatt frist til 19.06.20 på grunn av resultat fra 
trafikktellinger/-beregning.  
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal Transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale føringer blir 
ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvaltere av riksveger på vegne av staten og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar for vegnettet.  
Til denne sak uttaler vi oss som forvaltere av riksveg på vegne av staten og som sektormyndighet for 
vegtransport.  
 
Saksopplysninger  
Hensikten med reguleringsendringen er å lage en detaljert tomteinndeling med tilhørende 
vegsystem/infrastruktur. Utnyttelesegraden for kontor/industri/lager (%BYA) er redusert fra 60% til 50%. 
Det er også lagt inn en hensynssone for rasfare.  
Arealpolitiske føringer for planforslaget  
Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes på og langs vegen, 
uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan (NTP) nedfelt en visjon om at 
transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, nullvisjonen. 
 
Vurdering av planforslaget  



Planavgrensningen omfatter ikke E6, men trafikk til/fra området skjer fra kryss E6/Løvgavlveien. Det er 
gjennomført nye trafikktellinger og beregninger ut fra disse registreringer viser at det er omtrent samme 
årsdøgntrafikk som i 2014. Kommunen opplyser at det ikke er oppført nybygg siden gjeldene områdeplan 
ble vedtatt i 2015.  
 
I gjeldene reguleringsbestemmelser er det gitt føringer for når kryss E6/Løvgavlveien må utbedres. Det 
gjøres ingen endringer på denne bestemmelsen.  
 
Merknader til planforslaget  
- Vi har ikke gått detaljert inn i planen, men forutsetter at føringer i vegnormaler og håndbøker er lagt til 
grunn ved regulering av veger.  
- Frisiktsoner i kryss bør fremgå i planen. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Håndbok er lagt til grunn ved regulering av veier. Fauske kommune har etter ønske 
fra Statens vegvesen utført trafikktelling i kryss E6/Løvgavelveien over 2 dager i juni DÅ. Beregninger 
viser en ÅDT på 1751 (inkludert 5% sikkerhetsmargin), dvs. ingen økning fra tellingen i 2014. Det er vist 
frisiktlinjer med tilhørende hensynsone for alle kryss innenfor planområdet. 
 
 
 
Nordland fylkeskommune, 22.06.20 
 
 
Nordland fylkeskommune har mottatt forslag til endringer av områderegulering for Søbbesva i Fauske. 
Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljert tomteinndeling med tilhørende infrastruktur innenfor 
planområdet, samt oppdatere planen til dagens situasjon. Fauske kommune vurderer at endringene er i 
tråd med gjeldende plan, og kan behandles som mindre endringer. Planområdet er ca. 400 daa og ligger 
nord for jernbanelinjen på Søbbesva, ca. 2 km fra Fauske sentrum. 
 
Nordland fylkeskommune beklager at uttalelsen er for sen iht. satt frist. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 
 
Merknader 
Kulturminner 
Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med 
verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig 
ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger. 
 
Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget. 
 
Øvrig 
Gjeldende bestemmelse om at det bare kan legges til rette for forretning inntil et samlet bruksareal på 
3000 m² foreslås videreført. Nordland fylkeskommune er fornøyd med at forholdet til regional 
planbestemmelse for etablering av kjøpesenter, jf. fylkesplanen kap. 7.1. er ivaretatt. Vi har ingen øvrige 
merknader. 
 
 



Vurdering/anbefaling 
Tas til orientering. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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PLANBESTEMMELSER 
til områderegulering for 

 

Søbbesva 
 
 
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. 

Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. 
Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 
1.gangs behandling i planutvalget (delegert PLUT) 08.12.2014 J-E.J 
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§ 1 
GENERELT 

 
Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 
Området reguleres til følgende formål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg: Undervisning, Forretning/kontor/industri, Kontor/industri/lager. 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gang-/sykkelveg, Annen veggrunn 

- tekniske anlegg. 
3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformål. 
4. Hensynssoner: Reindrift, Frisikt veg. 

 
 

§ 2 
PLANAVGRENSNING 

 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart (plan-ID: 2007005) sist revidert 
23.04.2020 i målestokk 1:1000 (A0). Planen erstatter hele reguleringsplan for Søbbesva 
(utvidelse), vedtatt av kommunestyret 02.10.1981 (plan-ID: 2007005). 

 
 

§3 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling 
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større 
skjæringer, fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming. 
 
3.1  Undervisning – offentlig, o_U1. 
 

a) Innenfor område o_U1 kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin 
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen 
må tilpasses bestemmelsene samt eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 
materialvalg. 
 

b) Det tillates oppføring av bygg i to etasjer med maksimal tillatt mønehøyde på inntil 
9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (%-BYA) 
skal ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal, inkludert parkeringsareal. Det tillates 
tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. 

 
3.2  Forretning/kontor/industri, F/K/I-1 – F/K/I-28. 
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a) Innenfor område avsatt til forretning/kontor/industri samt lager kan eksisterende bygg 
opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell 
utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses bestemmelsene samt eksisterende 
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. 
 

b) Det er kun tillatt med forretning (handel) inntil et samlet bruksareal på 3 000 m2 for 
hele planområdet avsatt til forretning/kontor/industri. 
 

c) Det tillates oppføring av bygg i to etasjer med maksimal tillatt mønehøyde på inntil 
9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates tilbaketrukket 
ventilasjonsrom på tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra gjennomsnittlig 
planert terreng. Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 50 % av 
tomtens nettoareal, inkludert parkeringsareal.  
 

d) Det skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder 
spesielt med tanke på støy og støv (utslipp). 
 
 

3.3  Kontor/industri/lager, K/I/L-1 – K/I/L-13. 
 

a) Innenfor område o_K/I/L1 tillates oppføring av bygg i en etasje. Tillatt maksimal 
mønehøyde er 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates 
tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. Siloanlegg kan anlegges med maksimal høyde på 16 
m målt fra gjennomsnittelig planert terreng. Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal 
ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal, inkludert parkeringsareal.  
 

b) Det skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder 
spesielt med tanke på støy og støv (utslipp). 

 
 
3.3.1 Energianlegg, T1-T3 

 
a) Innenfor områdene med signaturen T1-T3 kan det etableres anlegg i tilknytning til 

energiforsyning (trafo/nettstasjon). 
 

 
§ 4 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.1  Kjøreveg - offentlig, o_NAVN. 
 

a) Eksisterende kommunale kjøreveger, o_LØVGAVLVEIEN, 
o_HÅNDVERKSVEIEN, o_INDUSTRIVEIEN, o_BERGVERKVEIEN, 
o_SMEDVEIEN og o_FA1 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.  
 

4.2  Kjøreveg - offentlig, o_NAVN. 
 

a) Kommunale kjøreveger o_LAGERVEIEN og o_GLASSMESTERVEIEN skal 
opparbeides i henhold til plankart og håndbok N100.  
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4.3  Gang-/sykkelveg - offentlig, o_GS1 – o_GS3. 
 

a) Område o_GS1-o_GS3 er eksisterende kommunal gang- og sykkelveg/fortau. Det 
tillates ikke motorkjøretøy med unntak av kjøretøy for snørydding og annet 
vedlikehold. Disse kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. 
 

b) Gang- og sykkelveger/fortau skal opparbeides med fast dekke. Der gangveg grenser 
inn mot kjøreveg skal denne skilles med rekkverk eller opparbeides som fortau med 
kantstein mot kjørebanen.  

 
4.4  Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_AV1 – o_AV5. 
 

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn – tekniske anlegg som grøfter,  
skjæringer/fyllinger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg, og 
opparbeiding av øyer på parkeringsområder. 
 
 

§ 5 
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 

 
5.1.   Friluftsformål, LNFR1. 
 

a) Innenfor området avsatt til LNFR1 skal det ikke føres opp bygninger og andre 
tekniske anlegg. Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel og det skal ikke settes opp 
stengsler eller lignende som fører til privatisering av området.  
 

b) Unntak er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt 
trafo/fordelingskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk. 
Området kan benyttes i henhold til bestemmelsene i reindriftsloven og friluftsloven. 

 
 

§ 6 
HENSYNSSONER 

 
6.1.   Hensynssone reindrift, H520_1. 

 
a) Innenfor området avsatt til hensynssone reindrift er det ikke tillatt med oppføring av 

bygninger og det er ikke tillatt med motorisert ferdsel. Det er forbudt med permanente 
gjerder som kan være til fare for rein eller hindre fremkommelighet for rein eller 
reindriftsutøvere gjennom området. 
 

6.2.   Hensynssone frisikt veg, H140_1 – H140_19. 
 

a) Innenfor frisiktlinjer/-soner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller 
vegetasjon med høyde over 0,5 m.  

 
6.3.  Hensynssone ras- og skredfare, H310-1. 
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a) For sone H310-1, som angir områder med mulig fare for større kvikkleireskred (sonen 
viser kartlagte mulig utløsningsområder og ikke mulig utrasområder), tillates ingen 
tiltak som kan utløse slike skred.  
Før områdene avsatt til kontor/industri/lager som er innenfor denne hensynsonen kan 
opparbeides og tas i bruk må følgende være utført: 

- Nødvendig sikring av elveløpet og erosjonssikring ned mot Liosen. 
Forebyggende tiltak skal vurderes og godkjennes av geoteknisk 
sakkyndige/NVE. 

 
§ 7 

DIVERSE BESTEMMELSER 
 

7.1.   Rekkefølgekrav 
 

a) Før det gis byggetillatelse og gjennomføring av tiltak i området skal det av fagkyndig 
personell gjøres en geoteknisk vurdering av området.  

 
b) Kryss mellom E6 og Løvgavlveien må være utbedret i henhold til vegnormalstandard 

håndbok N100 før trafikkmengde på Løvgavlveien har økt med 10 % i forhold til 
2014-nivå. Årsdøgntrafikk (ÅDT) på Løvgavlveien er pr. 2014 på 1760.  
 
Det tillates ny utbygging innenfor planområdet inntil nyskapt /økt trafikk i 
Løvgavlveien utgjør 176 (ÅDT) dvs. en total ÅDT på inntil 1936. Kommunen skal 
beregne nyskapt trafikk for hvert tiltak i planområdet som medfører byggetillatelse. 
Turproduksjon beregnes iht. pkt. 3.1 i trafikkanalysen datert 21.10.2014. 
 
Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. skal det etableres 
gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart: 

o Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 
Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 
videregående skole (N/K/T/-1) 

o Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien   
 

c) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets 
plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m.  
 

d) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for 
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 
8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 
 

e) Avvik fra bestemmelsene vil kunne føre til krav om detaljregulering. 
 

f) Ved forlengelse av Håndsverksveien og videre utbygging av områdene K/I/L i den 
vestlige delen av reguleringsplanen skal det etableres et 1,8 m høyt gjerde mot 
jernbanen. 
 

7.2.   Radon 
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a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 

egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 
inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 
byggesøknad. 
 

7.3.   Universell utforming/tilgjengelighet 
 

a) Gang-/sykkelveger, bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig 
grad utformes slik at det sikres universell utforming/tilgjengelighet for alle i tråd med 
teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming. 
 

7.4.   Energi 
 

a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den 
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.  
 

7.5.   Støy 
 

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB 
på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt 
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå 
skal være tilfredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk 
forskrift. 
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1.0 Innledning 
 
1.1 Eiendomsforhold 
 
Planområdet er på ca. 399,6 daa, og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: gnr: 103, 
bnr. 1, 2, 5, 6, 11, 92-95,1247, 1323,1470,1504,1506,1515 og 1560. 
  
1.2 Planlegger 
Fauske kommune, Torggata 21, 8201 Fauske. 

 
1.3 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljert tomteinndeling innenfor planområdet med 
tilhørende infrastruktur. Planen oppdateres til dagens situasjon. Arealer som i gjeldende 
reguleringsplan er avsatt til kontor/industri/lager får en reduksjon fra %BYA=60% til %BYA=50%. 
Det legges også inn en hensynsone for rasfare basert på et mulig løsneområde som er skissert i 
geoteknisk  notat fra Rambøll datert 19.06.2015. 
 
1.4 Gjeldende planverk 

 
Gjeldende reguleringsplan for området er områderegulering for Søbbesva, stadfestet 21.05.2015 
(planident 2007005). I denne planen er området avsatt til industri, forretning, kontor, undervisning 
og lager, samt kjøreveg og friluftsformål. Utnyttelsesgrad er %-BYA=50% for undervisning og 
forretning/kontor/industri, samt %-BYA=60% for området som er avsatt til kontor/industri/lager 
(K/I/L-1). 
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Gjeldende reguleringsplan for området. 

 
1.5 Krav om konsekvensutredning 
De foreslåtte endringene av planen vil ikke utløse krav om konsekvensutredning. 

 
1.6 Konsekvenser plan 
 
Reduksjon av utnyttelsesgrad vil gi en moderat redusert bruk av området sammenlignet med 
forventet bruk i gjeldene plan. Noe som igjen vil gi en noe forventet lavere trafikkmengde langs 
Løvgavlveien og E6. Trafikken vil i hovedsak begrense seg til normal arbeidstid. Både i 
eksisterende område og i planlagt område er det ingen tiltak som tilsier nevneverdig økning i 
støy utenom normal arbeidstid og dette er virksomheter som normalt sett ikke har drift i helger. 
Det er ikke grunn til å tro at det blir nevneverdig økning i støy forbi videregående skole. 
Boligfelt i Brinkveien vil oppleve noe økt støy ved full utbygging og ved behov vil kommunen 
gjøre tiltak innenfor det regelverk som gjelder slik støy. Trafikksikkerheten ivaretas ved at gs-
veg/fortau frem til videregående skole og boliger i Brinkveien opprettholdes samt at det 
etableres sikre krysningspunkt. Tiltaket vurderes å gi små/middels negative konsekvenser for 
tilgrensende eiendommer samt barn og unge. 

 



21.04.2020 Planbeskrivelse 

5 

 

 

Planen legger til rette for næringstomter. Tiltaket vurderes å gi positive konsekvenser for 
Fauske som samfunn med tanke på vilkår for næringsetablering og arbeidsplasser. 

 
I nytt planforslag vil hensyn til reindrifta fortsatt bli ivaretatt der flyttlei er vist med 
hensynssone i plankart innenfor friluftsområdet. Tiltaket vurderes å gi små negative 
konsekvenser for reindrift. 

 
Revidert planforslag opprettholder hensynet til at det er lagt rør i bakken fra Farvikbekken til 
Liosen. Friluftsformålet videreføres og følger hele elveløpet langs plangrensen i vest. Tiltaket 
vurderes å gi ingen/små negative konsekvenser for elver/bekker i området. 

 
I forrige planprosess ble det vurdert gjennom en enkel trafikkanalyse hvordan trafikk til 
planområdet påvirker E6. Konklusjonen var at sporingskurve vogntog ikke var tilfredsstillende, 
men akseptabel og at selv om trafikkmengden øker fører ikke dette til avviklingsproblemer på 
E6. Tiltaket vurderes å  gi små/middels negative konsekvenser for tilstøtende hovedveg. 

 
1.7 Data- og kunnskapsgrunnlaget/kilder 
Kunnskap om området og de ulike tema er innhentet fra Fauske kommune, Skog og landskap, 
Askeladden, Skrednett, Naturbasen, NVEs atlas, NGUs nasjonale løsmassedatabase, m.fl. 
Dataenes innhold og verdi vurderes til å være middels gode. 
Det knytter seg noen usikkerhetsmomenter til tilgjengelige databaser eks. registreringer i 
Naturbasen og datamodeller i skrednett. Der kildehenvisning ikke er gitt, baserer teksten seg på 
kunnskap hentet fra diverse lover, forskrifter, temaveiledninger, befaringer og erfaringskunnskap 
i kommunen. 

 
I dette dokumentet er kartgrunnlag hentet fra Geovekst og ortofoto hentet fra Norge i Bilder. 
Disse kildene gjentas derfor ikke under hvert kart/ortofoto i dokumentet. Programvaren som er 
benyttet er Norkarts GisLine. 



21.04.2020 Planbeskrivelse 

6 

 

 

 
 

2.0 Registreringer 
 
2.1 Planområdet 
Planområdet er på ca. 399,6 daa og omfatter flere gnr/bnr jf. pkt. 1.2. Området ligger på Søbbesva 
i Fauske kommune og ligger like nord for jernbanelinjen som går fra Fauske jernbanestasjon mot 
Bodø. Området ligger vest/nordvest for dagens E6. Det er ca. 2,0 km til Fauske sentrum og ca. 
5,4 mil til Bodø sentrum. Straumen i Sørfold ligger ca. 1,5 mil nord og Rognan i Saltdal ligger ca. 
3,0 mil sør for området. 

 

 

 
Planområdet er relativt flatt og ca. halve området er utbygd pr. i dag. Det består for det meste av 
myr samt noe blandingsskog helt ytterst i planområdet mot nord/nordvest. Området har flere 
kanaler for drenering. Det er lagt rør i bakken mellom Farvikbekken og Liosen, som flomsikring i 
forbindelse med Farvikbekken. 

 
2.2 Eksisterende arealbruk 
I dag går Løvgavlveien langs planområdet i øst og nordover til dolomitt- og marmorbrudd, 
boligområde i Tortenlia og videre nordover. Innenfor planområdet er bebyggelsen mest 
konsentrert i øst og i sør/sørøst. Infrastruktur er omtalt i pkt. 2.3. Fauske kommune eier større 
ubebygde deler av området og Nordland fylkeskommune eier området for videregående skole. 
Det er mange bedrifter innenfor området og dette er mer omtalt i pkt. 2.4 Næringsliv. Området 
fremstår som et typisk næringsområde med haller, containere, større kjøretøy og maskiner. Med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Planområdet vist med gul striplet linje på ortofoto. 
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unntak av videregående opplæring innen bygg, anleggsteknikk, arbeidsmaskiner og bergverk er 
det kun næringsvirksomheter innenfor området. 

 
Tilstøtende arealbruk 
Like sør for planområdet ligger jernbanespor for tog mellom Fauske og Bodø. I sørøst nærmest 
den delen av industriområdet som er utbygd i dag ligger det eksisterende boligfelt (9 boliger) 
langs Brinkveien. Boligområdet avgrenses av Løvgavlveien i vest og Fauske Lysverk i nord. Litt 
lenger mot øst/sørøst går dagens E6. Det foreligger planer om endring av trase for E6, men det er 
ikke gitt noen signaler om når en evt. omlegging utenfor Fauske sentrum med nytt kryss nord for 
Fauske skal gjennomføres. Det arbeides med planer for omlegging av Rv. 80 like sør for 
jernbanelinjen med ny rundkjøring på dagens E6 ca. 200 m sør for kryss Løvgavlveien/E6. 

 

 
 

2.3 Infrastruktur 
Løvgavlveien er hovedatkomst til planområdet fra kryss E6. Fartsgrensen på Løvgavlveien er i dag 
på 80 km/t (ikke skiltet), men er under vurdering til 50 km/t. Det er gang- og sykkelveg frem til 
boliger i Brinkveien og til videregående skole langs sør/sørvestsiden av Løvgavlveien. Denne    
går videre langs E6 mot sentrum i sør og til Fauske lysverk i nord. Kryss mellom E6 og ny Rv. 80 
vil bli flyttet fra Fauske sentrum til like sør for planområdet med rundkjøring ca. 200 m sør for 
kryss mellom E6 og Løvgavlveien. Det er planlagt ny E6 i tunnel fra Finneid med utgang litt 
lenger nord/nordøst for planområdet. 

 
Det legges ikke opp til endringer av eksisterende vegsystem, kun videreføring av dagens. Disse 
har belysning og har en fartsgrense på 50 km/t. Alle veger er asfalterte med unntak av FA1. 
Hovedatkomst vil fortsatt være som i dag via Løvgavlveien fra kryss E6. I planprosessen er det 
utarbeidet et eget trafikknotat med en vurdering av eksisterende kryss mellom Løvgavlveien og 
E6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: E6 og kryss Løvgavlveien sett mot sør. 
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Søbbesvaområdet ligger i gang- og sykkelavstand til jernbanestasjon, sentrum med butikker og 
større boligfelt. Bærekraftige avstander til arbeidsplasser gjør at transportbehovet for ansatte 
reduseres. Skolebussene vil også i fremtiden stoppe ved området for undervisning. 

 
2.4 Næringsliv 
Eksisterende tomter utgjør ca. 122 daa og det er pr. i dag mange virksomheter innenfor området. 
Det er flere verksteder og lagerbygg samt kontor innenfor bygg- og anleggsbransjen. Det tilbys et 
vidt spekter av tjenester m.m. og noe av det som leveres er: Bygningsmaterialer, bilverksted, 
bygnings- og bilglass, eiendomsutvikling, påbygg og løsninger til lastebil, salg av verktøy og 
slangeverksted, entreprenørtjenester innen bygg og anlegg samt bergverk, godstransport m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: GS-veg med fysisk sperre mot Løvgavlveien sett mot nordvest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4: Fortau langs Løvgavlveien sett mot nord. 
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Nedenfor er det vist noen bilder for å gjenspeile den typiske bebyggelsen i området: 
 

  
 

  
 
Det er to forretninger innenfor området i dag. Disse er Fauske Trelast AS (Bygger’n) og Ico 
Eiendom AS (Tools). Varekonseptet er i hovedsak rekvisita til bygg og anleggsbransjen samt 
trelast. Handel i området er og vil i hovedsak være bilbasert. 

 

  
 
2.5 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold 
I følge Askeladden er det ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 
Evt. kulturminner og kulturmiljø skal vises med hensynssone i plankart. I forbindelse med 
oppstart er det ikke fremkommet opplysninger om verneverdige kulturminner innenfor området. 

 
I følge Naturbasen er det ingen kjente registreringer av biologisk mangfold eller naturverdi i 
området. Fauske kommune kjenner heller ikke til noen registreringer innenfor området. I tillegg 
har planområdet har vært regulert til byggeformål siden 1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11: Ico Eiendom AS (Tools) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10: Fauske Trelast AS (Bygger’n). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9: Verksted, Fauske Glass og Ramme AS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8: Verksted, Volvo Nordic lastebil og buss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Verksted, Bilskadesenteret Fauske DA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6: Kontorer, Fauskebygg AS. 
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2.6 Landbruk 
Området har vært avsatt til næringsformål siden 1981. Det er ingen registrert landbruksaktivitet i 
planområdet. 

 
2.7 Universell utforming/tilgjengelighet 
Området er relativt flatt og det legges opp til atkomstveg til alle bygg. Foruten gs-veg/fortau frem 
til Brinkveien og videregående skole er ikke området spesielt tilrettelagt for gående og syklende. 

 
2.8 Friluftsliv 
I følge kommunens friluftskartlegging ligger det et stort A+ (Spesielt viktig A-område) som 
grenser til planområdet i vest/nordvest. Det går et naturlig terrengskille ved at elva/bekken Liosen 
går mellom friluftsområde og avsatt industriområde. Dette området er i varetatt i overordna plan. 
Eksisterende stinett til og fra friluftsområdet berører ikke planområdet. 

 

 
 
 

2.9 Barn og unges interesser 
Innenfor planområdet har Nordland fylkeskommune lokaler for videregående opplæring, men 
utover dette er det ikke bebyggelse som er avhengig av ytterligere sosial infrastruktur. De 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Kartlagt friluftsområde vist som rosa/lilla område. 
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boligene langs Brinkveien, som ligger like utenfor og sørøst for planområdet er for få til å utløse 
slike behov. Det er ikke rom for større utvidelse av boligfelt da dette avgrenses av planområdet i 
sør/sørvest og Fauske lysverk i nord. Det er heller ikke satt av areal i overordna plan til 
fremtidige boliger i dette området. 

 
I dag går det gs-veg/fortau langs E6 og videre langs Løvgavlveien frem til videregående skole. 
Utover dette finnes det etter forslagsstillers kjennskap ikke spesielle anlegg eller interesser som 
berører barn og unge. 

 

 
 
2.10 Vann- og avløp 
Dagens vann- og avløpsanlegg ligger i Håndverksveien, Industriveien, Bergverksveien og 
Smedveien. Ved utbygging av området må sannsynligvis anlegget oppgraderes og kommunen 
vurderer å øke dimensjon samt se på alternativ vannkilde i arbeidet med ny vann- og avløpsplan 
for Fauske. 

 
2.11 Energi 
I dag går det en høyspentlinje lengst sør i planområdet og jordkabel inn i planområdet og frem til 
Fauske Lysverk AS. Videre går det kabel til stolpe sør for jernbanen. Både høy- og lavspent 
strøm innenfor området ligger i dag som jordkabel. Området har også flere nettstasjoner. 

 
Like nord for Fauske sentrum ligger Nordlandsnett sine overføringslinjer. 

Se kart over anlegg Fauske Lysverk AS på neste side. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Videregående skole sett mot nordvest. 
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Forklaring linjer/tekst kartutsnitt ovenfor: Heltrukken strek er luftlinje. Stiplet strek er kabel. Rød 
strek er høyspent. Blå strek er lavspent. TK står for nettstasjon. S står for skap (kabelskap). 

 
2.12 Topologi/Grunnforhold 
Landskapet er relativt flatt og preget av myr med eksisterende bebyggelse samt noe skog og elv i 
vest. Grunnen består ifølge NGUs løsmassekart for det meste av torv og myr samt tykk 
havavsetning og det siste kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Ellers er området relativt 
flatt med eksisterende bebyggelse og veinett samt blandingsskog, busker og kratt.  

 
Elva Liosen ligger langs planområdet i vest. Liosen omfattes av det flomforebyggende arbeidet 
som er utført rundt Farvikbekken med fordrøyningsbasseng og avlastningskanal mot Liosen. 
Kantsonen mot Liosen har i foreliggende planforslag formålet LNFR. Kantvegetasjonen mot 
Liosen blir dermed ikke berørt. Høydeforskjell mellom Liosen og planlagt område for bebyggelse 
og anlegg er ca. 9 m. 
 
Det ble ved forrige revisjon av reguleringsplanen utført grunnundersøkelse av planområdet. 
Undersøkelsene ble utført av Rambøll, der det i den forbindelse ble laget en rapport datert  
23.03.2015 samt et geoteknisk notat datert 19.06.2015. Notatet var altså ikke tilgjengelig før 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: Kartutsnitt som viser Fauske Lysverk AS sitt strømnett i området. 
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etter at planen var vedtatt. Det ble gjort følgende konklusjon i geoteknisk notat fra Rambøll som 
er basert på den geotekniske rapporten: 
 
De utførte stabilitetsberegninger  viser at stabiliteten i skråningen ned mot Liosen ikke er 
tilfredsstillende iht. ref. /1/ for dagens situasjon. Det er derfor nødvendig med tiltak for å bedre 
stabilitetsforholdene.  Det er utført beregninger for en løsning hvor en hever elveløpet i 
kombinasjon med erosjonssikring som gir tilfredsstillende sikkerhet iht. ref. /1/, dvs. prosentvis 
forbedring av dagens stabilitetssituasjon. Tiltaket må påregnes utført over en strekning på ca. 1,0 
km, dvs. fra planområdets avgrensning i nord og ned til Nordlandsbanen i sør. Strekningen er vist 
i tegning  1001. 
 
På bakgrunn av de nye opplysningene fra området om grunnforhold er det angitt et nytt 
løsneområde iht. ref. /1/. De utførte vurderinger må kvalitetssikres av uavhengig foretak. 
Løsneområdet vil bli meldt inn til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) iht. deres rutiner 
når endelig godkjenning foreligger fra uavhengig kvalitetskontrollør. 
Det forutsettes at utbygger tilknytter seg geoteknisk fagkompetanse for videre rådgivning og 
kontroll av endelige planer mht. fundamentering, setninger, terrenginngrep, etc. Det anbefales at 
en ved videre planlegging innenfor planområdet utformer bebyggelse som i liten grad påvirker de 
underliggende løsmassene, både av hensyn til stabilitetsforholdene, men også fordi den sensitive 
leira ligger grunt og ikke egner seg for direktefundamentering av tyngre bebyggelse. 

 

 
 
Oversikt over løsneområde. Kilde geoteknisk notat for Søbbesva, datert 19.06.15.
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Basert på det mulige løsneområde som er skissert av Rambøll er det i plankartforslaget lagt inn en 
hensynsone for skred H310-1. Det er i planbestemmelsen lagt forbud mot alle tiltak innenfor 
denne hensynsonen inntil det utført nødvendig sikring av elveløpet og erosjonssikring ned mot 
Liosen. Forebyggende tiltak skal vurderes og godkjennes av geoteknisk sakkyndige. 

  

 
Oversikt over hensynsone H310-1. 
 
2.13 Klimatiske forhold 
Generelt blåser det en del på Fauske, men det utgjør ingen risiko her. Området har ingen unormalt 
store nedbørsmengder. 

 
2.14 Støy 
Trafikken til/fra Søbbesvaområdet via E6 og Løvgavlveien i øst vil øke ved økning i 
utnyttelsesgrad og med full utbygging. Hovedatkomsten til området vil gå via Håndverksveien, 
Glassmesterveien og Bergverksveien. Områdene videre langs Løvgavlveien, Smedveien, FA1 og 
Industriveien har ikke rom for store utbygginger og trafikken langs disse er ikke forventet å øke i 
nevneverdig stor grad. Det vurderes derfor ikke nødvendig med egne tiltak i forhold til 
videregående skole med tanke på støy. 

 
Ingen av boligene ligger nærmere enn krav til byggrense fra kommunal veg på 15 m, de to 
nærmeste husene er ca. 20 m fra senterlinje veg, neste hus er 30 m unna og videre med økende 
avstand. Husene ligger ca. 60-80 m fra senterlinje E6. Støyen vil bli merkbart større ved økt 
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trafikkmengde, men mengden trafikk langs E6 i dag er dobbelt så stor. Skulle det vise seg å være 
behov vil det være mulig å sette opp støyskjerm mot Løvgavlveien. Pga. avstander veg og 
eiendomsgrenser vil dette måtte gjøres i tomtegrensen og/eller inne på egen tomt. Dette området 
er ikke en del av planområdet og kan derfor ikke gis egne bestemmelser. 

 
2.15 Risiko- og sårbarhet (ROS) 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Nei Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  
Er området geoteknisk ustabilt/er det fare for 
utglidning? 

 De utførte stabilitetsberegninger utført av 
Rambøll viser at stabiliteten i skråningen ned 
mot Liosen ikke er tilfredsstillende. Det er 
derfor nødvendig med tiltak for å bedre 
stabilitetsforholdene. Det er plankartet lagt 
inn en hensynsone H310-1, som angir 
områder med mulig fare for større 
kvikkleireskred (sonen viser kartlagte mulig 
utløsningsområder og ikke mulig 
utrasområder). Her tillates ingen tiltak som 
kan utløse slike skred. Før områdene avsatt 
til kontor/industri/lager som er innenfor 
denne hensynsonen kan opparbeides og tas i 
bruk må det utføres nødvendig sikring av 
elveløpet og erosjonssikring ned mot elven 
Liosen. Forebyggende tiltak skal vurderes og 
godkjennes av geoteknisk personell. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk?  

x  

Er det radon i grunnen?   Stor deler av området består av torv, myr og tykk 
havavsetning som erfaringsmessig har lave 
verdier av radon. Radon aktsomhetskart fra NGU 
viser usikker aktsomhetsgrad innenfor 
planområdet.  
Det er lovpålagt krav om radonsperre i alle nye 
bygninger hvor det oppholder seg mennesker. 

Annet (spesifiser)?  x  
Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x  

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x  

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x  
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Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av 
magnetiske felt fra kraftlinjer? 

x Høyspent innenfor planområdet er lagt i 
bakken 

 Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  
Brannberedskap    
Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

  

Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

x Etableres i tråd med utbygging av området. 

Har området bare en mulig adkomstrute 
for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

  Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

x  

 - Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i nærheten? 

x  

 
 
3.0 Planfremstilling 

 
3.1 Planforslag 
Plannavn er Søbbesva og plan-id er 1841-2007005. Planforslaget består av: 

 plankart av 22.04.2020, målestokk 1:1000 (vedlagt i A0) 
 reguleringsbestemmelser av 21.04.2020 

 
Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er undervisning, forretning/kontor/industri, 
kontor/industri/lager, kjøreveg, gang- og sykkelveg/fortau, annen veggrunn og landbruks-, natur- 
og friluftsområder samt reindrift samt hensynssone frisikt og reindrift. Bestemmelsene er 
utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter. 

 
Undervisning 
Området eies av Nordland fylkeskommune og brukes i dag til videregående skole for opplæring 
innen bygg, anleggsteknikk, arbeidsmaskiner og bergverk. Her tillates det bygg i to etasjer med 
maksimal byggehøyde på 9,0 m og maksimalt bebygd areal (%-BYA)=50 % der parkering er 
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inkludert. 
 
Forretning/kontor/industri 
Innenfor dette området tillates det bygg i to etasjer med maksimal byggehøyde på 9,0 m og 
maksimalt bebygd areal (%-BYA)=50 % der parkering er inkludert. Området er oppdatert med 
forretning og gir en plan som er mer i tråd med dagens situasjon i området. Forretning (handel) er 
begrenset til 3 000 m2 for hele planområdet. Handel i området vil i hovedsak være bilbasert. 

 
Kontor/industri/lager 
I dette området tillates det bygg i en etasje med maksimal byggehøyde på 9,0 m og maksimalt 
bebygd areal (%-BYA)=50 % der parkering er inkludert.  

 
Veg/vegnavn 
De kommunale (offentlige) vegene Løvgavlveien, Smedveien og FA1 forblir uforandret i ny 
revidert plan. Bergverksveien forlenges i nordlig retning, der det er laget en forbindelse til 
Lagerveien. Håndverksveien forlenges mot nord og Industriveien stoppes med snuhammer ved 
eiendommen til Fauskebygg AS. 
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Fartsgrense på Løvgavlveien bør settes ned fra 80 km/t til 50 km/t med tanke på 
trafikksikkerheten i området. Skolebussen vil også i fremtiden stoppe ved området for 
undervisning. Det legges ikke opp i endringer for gang- og sykkelveg/fortau langs Løvgavlveien, 
med unntak av at det i planen forslås oppmerking av gangfelt i alle kryss langs strekningen frem 
til videregående skole samt gangfelt over til Brinkveien. 

 
Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse vedr. utbedring kryss E6/Løvgavlveien ved stigning i 
årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 10 %. 

 
3.2 Arealbruk 
Planområdet er på ca.399,6 daa. Nedenfor vises arealet på de ulike områdeformålene. 

 
Område 
(formål) 

Areal 
(daa) 

Undervisning 24,7 
Forretning/kontor/industri 138,7 
Kontor/industri/lager 110,1 
Kjøreveg 37,2 
Gang- og sykkelveg 0,5 
Annen veggrunn - tekniske anlegg 1,8 
Friluftsformål 86,6 
Energianlegg 0,1 
Sum 399,6 

Tabell 2: Areal og formål i plankart. 
 
3.3 Avfallshåndtering 
Dagens ordning med interkommunalt renovasjonsselskap, IRIS videreføres også på nye tomter. 
Endelig løsning finnes i samråd med Fauske kommune og IRIS. I utgangspunktet skal man ved 
bruk av containere m.m. skjerme disse mot innsyn slik at områdene fremstår som ryddige til 
enhver tid. 

 
3.4 Klima 
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må 
tas særlig hensyn. Risiko for flom fra elva Liosen i forbindelse med evt. klimaendringer er vurdert 
som liten med tanke på en høydeforskjell på ca. 9 m mellom elva og planlagt bebyggelse. 

 
3.5 Energi 
Fauske Lysverk vil vurdere å etablere fjernvarmeanlegg i området om utbyggingen av området 
tilsier dette. Lysverket vil også se på evt. økt behov for nye nettstasjoner i området. Tiltakshaver 
legger stor vekt på bærekraftig energibruk. NEXIA Management Consulting AS er engasjert for å 
se på fiberkapasitet m.m. på tomten. Det vil også bli sett nærmere på evt. utbygging av strømnett i 
området via Nordlandsnett/Fauske Lysverk sine linjer i tilknytning til området. 

 
3.6 Tilgjengelighet 
Området har god tilgjengelighet via eksisterende vegnett samt eksisterende gs-veg/fortau langs 
Løvgavlveien frem til videregående skole. 
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3.7 Barn og unge 
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Med unntak av videregående skole har ikke 
barn/unge noen spesielle interesser eller anlegg innenfor planområdet. I forbindelse med offentlig 
ettersyn vil dokumenter bli oversendt skolen slik at et evt. elevråd vil få mulighet til å uttale      
seg til planforslaget.  

 
3.8 Rv. 80 og planlagt omlegging av trasé 
Nedenfor vises Statens vegvesens planlagte trase for Rv. 80. Ved omleggingen av Rv. 80 vil 
sving på E6 rettes ut mot rundkjøringen. Området blir mer oversiktlig og det vil bedre 
trafikksikkerhet vesentlig på E6 ved dette tiltaket. 

 

 

 
3.9 Trafikk 
Det legges ikke opp til endringer av eksisterende vegsystem, kun videreføring av dagens. 
Hovedatkomst vil fortsatt være som i dag via Løvgavlveien fra kryss E6. Det er fra forrige 
planprosess i 2014 utarbeidet et eget trafikknotat som gjør en vurdering av eksisterende kryss 
mellom Løvgavlveien og E6. Konklusjonen i denne er kort gjengitt nedenfor: 

 
”Total trafikkmengde på Løvgavlveien etter full utbygging av industriområdet Søbbesva er 
beregnet til 3502 biler pr. årsdøgn (ÅDT). Kapasitetsberegninger gir en gjennomsnittlig ventetid 
på ca. 7,5 sekund for de som kommer fra Fauske sentrum og skal svinge til venstre fra E6 og inn 
på Løvgavlveien. Sporingskurve for vogntog er ikke tilfredsstillende, men akseptabel og siden 
ventetiden er innenfor det som kan aksepteres vil det ikke kreve spesielle tiltak på E6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 16: Veglinjer (vist med gule linjer) fra planlagt omlegging av Rv. 80 med ny rundkjøring på E6. 
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Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet/miljø i området så fremt det merkes 
gangfelt i eksisterende kryss langs gs-veg/fortau frem til videregående skole. Planområdet utvides 
ikke til å omfatte kryss E6/Løvgavlveien.” 

 
Beregning av ÅDT viser at det vil være økt trafikk i området spesielt i rush-timene 
morgen/ettermiddag. Trafikken vil imidlertid være størst på dagtid innenfor normal arbeidstid. 
Hensynet til gående og syklende er ivaretatt ved planlegging av sikre krysningspunkt langs 
eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved Løvgavlveien frem til videregående skole. 
Fartsgrense på Løvgavlveien vurderes nedsatt fra 80 km/t til 50 km/t. Alt tilsier at dette er 
nødvendig med tanke på trafikksikkerheten i området. 
 
Basert på geoteknisk rapport fra Rambøll er det lagt inn en hensynsone for skred parallelt med Liosen. 
Innenfor H310-1 er alle tiltak forbudt før det gjøres stabiliserende tiltak i og langs elva.  Fauske kommune 
vurderer at det ikke vil være behov for en trafikktelling før det gjøres tiltak langs Liosen slik at tomtene 
innenfor hensynsonen H310-1 kan tas i bruk. 
 

 
3.10 Utbyggingsavtale 
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale. 

 
 
4.0 Planprosess og medvirkning 

 
4.1 Deltakere i planprosessen 

Fauske kommune. 
 
4.2 Kunngjøring igangsatt endring av reguleringsplan 

Oppstart av planarbeid ble annonser i Saltenposten 22.02.2020. Det ble sendt ut melding 
om planlegging 25.02.2020 til offentlige myndigheter og direkte berørte grunneiere. 

 
4.3 Innspill til planarbeidet etter varsel om endring av reguleringsplanen  

4.3.1 Sametinget, 26.02.2020 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn fra 1917 er automatisk freda ifølge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
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Vår kommentar: Ivaretatt i bestemmelser. 
 
 
4.3.2 Statens vegvesen, 11.03.2020 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal Transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvaltere av riksveger på 
vegne av staten og som statlig fagmyndighet med sektoransvar for vegnettet. 
Til denne sak uttaler vi oss som forvaltere av riksveg på vegne av staten og som sektormyndighet 
for vegtransport 
Saksopplysninger 
Fauske kommune varsler oppstart med endring av reguleringsplan for Søbbesva, like nord for 
Fauske sentrum. Gjeldene reguleringsplan ble egengodkjent i 2015. 
Hensikten med reguleringsendringen er å tilpasse infrastruktur og tomteinndeling. 
Arealpolitiske føringer for planarbeidet 
Det overordnede målet for transportpolitikken i NTP er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional 
utvikling. Det er fastsatt fire hovedmål – fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell 
utforming. 
For trafikksikkerhet er det en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt 
skadde i trafikken. 
E6 er en nasjonal hovedveg og er en viktig transportveg nord/sør, det er derfor viktig at 
transportfunksjonen og fremkommeligheten langs vegen ikke bygges ned/svekkes. 
Trafikale forhold 
I gjeldene reguleringsplan var det utarbeidet en trafikkanalyse basert på trafikktellinger i 
kryssområde E6/Løgavlveien. Det var knyttet opp rekkefølgebestemmelser om utbedring av kryss 
til E6 ved delvis utbygging av området, jf. bestemmelsenes §7.1, bokstav b). 
Opplysninger fra Norsk vegdatabank (NVDB) oppgir en gjennomsnitt årsdøgntrafikk (ÅDT) på 
E6 med ca. 6100 kjøretøy. Trafikkrapport fra 2014 la til grunn en ÅDT på 5900 kjøretøy. 
Innspill til planvarslet 
Vi anbefaler at det foretas en ny trafikktelling i kryssområdet E6/Løgavlveien. 
Når planforslaget blir lagt frem til høring vil vår vurdering i hovedsak være trafikale 
konsekvenser som følge av utbyggingstiltak. 
På nåværende tidspunkt har vi ingen flere innspill og ser frem til å motta en mer konkret plan for 
videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i den videre 
prosess. 
 
Vår kommentar: endringene i reguleringsplan medfører ingen økning av trafikk inn på planområdet i 
forhold til gjeldene plan, heller motsatt. Utnyttelsesgraden %BYA er for K/I/L områdene satt ned fra 60% 
til 50%, samt at det er hensynsone H310-1 som begrenser videre utbygging betraktelig. Økning av ÅDT 
langs E6 er lav i forhold til 2014/15 nivå. Fauske kommune vurderer at det ikke vil være behov for en 
trafikktelling før det gjøres tiltak langs Liosen slik at tomtene innenfor hensynsonen H310-1 kan tas i bruk. 
 
 
4.3.3 Nordland fylkeskommune, 23.03.2020 

Merknader 
Oppstartsmeldingen er etter vår vurdering mangelfull. Det er oppgitt at hensikten med planen er å 
tilpasse infrastruktur og tomteinndeling, men noen nærmere opplysninger er ikke gitt. I følge plan 
og bygningsloven og forvaltningsloven skal en kunngjøring om oppstart være så godt opplyst som 
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mulig, slik at partene får forståelse av hva planen gjelder. Vi forventer at formål, følger av 
tiltakene, informasjon og dokumentasjon om områdene og føringer i overordnet plan kommer 
tydelig fram når planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn. Vi forutsetter at eventuelle 
tiltak holder seg innenfor rammene av gjeldende reguleringsplan. 
 
Miljø- og arealbruksverdier 
Dersom planarbeidet har til hensikt å åpne for ny arealbruk eller endret utnyttelse må dette 
komme 
tydelig frem tidlig i planprosessen. Vi er spesielt opptatt av at beltet med grønnstruktur i vestlig 
del av planområdet opprettholdes. Dette er viktig både for å skjerme svært viktige friluftsområder 
i Klungsetmarka, men også for å ivareta kantvegetasjon og annen grønnstruktur langs Leirelva. 
Bekkesystemet innenfor planområdet bør også holdes åpent og kantvegetasjon bevares. Vi minner 
om at vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge 
plan- og bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig 
vannforvaltning finnes på våre nettsider. Vi viser også til vannportalen for veiledning til bruk av § 
12 samt vann-nett portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle 
vannforekomster. 
 
Når man i dette planarbeidet skal se på tomteinndeling og tilpasse infrastrukturen anbefaler vi at 
det legges opp til en rasjonell utnytting av arealet innenfor planområdet. Dette innebærer at 
direkte inngrep i eksisterende grønnstruktur og våtmarksområder begrenses i størst mulig grad. 
Myra i området lagrer karbon. Direkte inngrep i myr vil derfor bidra til utslipp av klimagasser. 
Riktig håndtering av myrene i området kan være et kostnadseffektivt klimatiltak som samtidig 
reduserer negativ påvirkning på naturmangfoldet. Gjennom bevisst bruk av blå-grønne strukturer 
kan det legges opp til lokal og naturbasert overvannshåndtering. 
 
Kulturminner- og kulturmiljø 
Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i 
konflikt med verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil 
gi endelig uttalelse når planforslag foreligger. Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det 
vises til egen vurdering fra Sametinget. 
 
Digital plandialog 
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring 
av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. 
Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 
til plannordland@kartverket.no. 
 
Generelt 
• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 
spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal 
legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser. 
• Fylkeskommunen ber om at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns og 
arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger. 
• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 
energikilder bør alltid vurderes. 
• Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 
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personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas. 
• Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 
og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder 
der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse. 
• Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 
plan- og bygningsloven § 1-1. 
• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 
• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 

 
Vår kommentar:  
Tas til etterretning. Vi vurderer ikke oppstartsmelding som mangelfull, hensikten med endring er å definere 
en detaljert tomteinndeling av områdene med tilhørende infrastruktur. Vi kunne ha nevnt i 
oppstartsvarselet at planforslaget ikke innebærer noen utvidelse av formål. Grønnstrukturen LNFR-1 
opprettholdes i tråd med gjeldene reguleringsplan. Eksiterende områder for kontor/industri/lager 
opprettes som tidligere, men får nå en mer detaljert oppdeling. Basert på geoteknisk rapport fra Rambøll 
er det lagt inn en hensynsone parallelt med Liosen der alle tiltak er forbudt før det gjøres stabiliserende 
tiltak langs bekken. 
 
Barnas representant skal ivareta barn og unges interesser i fasen før offentlig ettersyn. I 
tillegg har skolens eier/driver, Nordland fylkeskommune (Nfk) fått oppstartsmelding tilsendt og 
de har da hatt mulighet til å involvere sine brukere. Ut fra tilsendt innspill fra Nfk er det ikke 
fremkommet at de har gjort dette. Eksisterende gs- veg/fortau langs Løvgavlveien frem til 
videregående skole opprettholdes i planforslaget. I tillegg er gangfelt i alle kryss videreført. 
 
Planområdet ble ved forrige endring redusert i nordlige del primært med hensyn til reindrift. Arealene som 
allerede er avklart i tidligere planprosesser blir uforandret. 
 

 
4.3.4 Bane NOR, 23.03.2020 

Nordlandsbanen går langs planområdet. Bane NOR ber om at byggegrense på 30 meter fra 
jernbanesporet opprettholdes. Utbygging av næringsområde i nærheten av jernbanen vil normalt 
føre til økt ferdsel i området nær jernbanen, og øker sannsynligheten for at personer beveger seg 
nær eller i jernbanesporet, noe som kan forårsake alvorlige ulykker. Vi ber derfor om at det 
innarbeides en rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer at det skal etableres et 1,80 meter høyt 
sikkerhetsgjerde mot jernbanen før utbygging kan tillates.  
 
Det er registrerte kvikkleireforekomster i området. Bane NOR forutsetter at tiltakene ikke 
medfører at områdestabiliteten reduseres. 
 
Vår kommentar: reguleringsplanen legger ikke opp til ny bebyggelse mot jernbanen og 
byggegrensen for eksisterende bygning er vist i plankart. Grønnstrukturen LNFR-1 mot 
jernbanen opprettholdes i tråd med gjeldene reguleringsplan. Eksiterende områder for 
forretning/kontor/industri opprettholdes som tidligere. 

 
Det er ikke tiltak i planendringen som tilsier at man vil få et økt problem med villkryssing av 
jernbanespor. 
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4.3.5 Fylkesmannen i Nordland, 25.03.2020 

 
Klimatilpasning 
Økt nedbørintensitet medfører at det er viktig å ta hensyn til hvordan overvann skal håndteres, 
slik at dette ikke fører til økt fare for erosjon og ras tilknyttet bekkeløpet nedenfor planområdet. 
Det bør derfor vurderes hvordan avrenning fra området eventuelt kan forsinkes, for eksempel 
ved at omfanget av harde flater begrenses og myrområder bevares. Det vil videre være viktig at 
det gis rom or at vegetasjonsbeltet langs bekkeløpet kan opprettholdes og eventuelt utvikles. 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir for øvrig 
føringer for kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er 
utarbeidet en egen veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det 
henvisninger til lovkrav og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning 
for både planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og 
reguleringsplaner. Veilederen viser også til hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i 
klimatilpasningsarbeidet. 
Fylkesmannen har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for 
ulike steder i Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. Fylkesmannen har 
samlet vår informasjon om klimatilpasning i Nordland på denne siden: 
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/ 
 
Utslipp av klimagasser 
Etter det vi kan se består planområdet i vesentlig grad av myr. Myr som brytes ned medfører 
betydelige utslipp av klimagasser i den perioden dette pågår. Både drenering og utgraving vil 
føre til at dette skjer. Så langt som mulig bør derfor eksisterende myrområder bevares intakt. I 
den grad myra skal fjernes, bør myrmassene så langt som mulig brukes til restaurering av 
tidligere drenerte myrområder nord for planområdet. 
 
Reindrift 
I reindriftskartet er det tegnet inn ei flyttlei for rein helt nord i planområdet. I gjeldende 
reguleringsplan fra 2007 er dette arealet avsatt til friluftsformål og hensynssone reindrift. Vi 
forutsetter at dette ikke blir endret i forbindelse med den varslede planendringen. 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og 
bedre kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
 
Vår kommentar: 

 
Tas til etterretning. Området LNFR-1 opprettholdes i tråd med gjeldene reguleringsplan og hensynsone 
for reindrift videreføres. Nye områder for kontor/industri/lager kan opprettes som tidligere, men får nå en 
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mer detaljert oppdeling med tilhørende infrastruktur. Basert på geoteknisk rapport fra Rambøll er det lagt 
inn en hensynsone for skred parallelt med Liosen. Innenfor H310-1 er alle tiltak forbudt før det gjøres 
stabiliserende tiltak i og langs elva.   
 
Utnyttelsesgraden for områdene avsatt til kontor/industri/lager er redusert fra %BYA=60% til 
%BYA=50% for å få et mindre klimaavtrykk. Arealene er ellers uendret fra forrige endring av planen. 
 
4.3.5 Fauske glass og ramme AS, 25.03.2020 

Innspill til varsel om planoppstart - endring av reguleringsplan for Søbbesva. 
 
Fauske glass & Ramme AS fikk etter vedtak i formannskap SAK 029/11 innvilget kjøp av ca. 2 
daa tomt tilleggsareal. 
De to siste avsnitt i vedtak lyder; 
 
Adkomst til bakenforliggende arealer mellom Bergverksveien og lndustriveien løses som skissert 
på kartskisse 2. 
Rådmannen gis i oppdrag å foreta en revisjon av reguleringsplan for Søbbesva industriområde. 
Da Fauske Glass & Ramme AS i 2014 mottok melding om områderegulering  Søbbesva regnet vi 
med at det innebar oppfølging av vedtak i formannskapet. Vi hadde ingen grunn til å tro noe annet 
enn at Rådmannen ville etterleve vedtak fattet 11. april 2011. Derfor anså vi det som unødvendig 
å oversende formannskapsvedtak med tilhørende kartskisse som innspill til høringen. 
I Rådmannens saksutredning til Plan- og utviklingsutvalg SAK 047/15 kan vi i ettertid lese at 
Bjørn Inge Gabrielsen i høringsuttalelse har forespurt om kjøp av mer areal. 
Sitat: Vurdering/anbefaling:  Rådmannen ser i utgangspunktet  ikke noen konflikt i forhold til 
foreliggende planer til Bjørn Inge Gabrielsen. Det kan til enhver tid søkes om a fa kjøpt tomt i 
omradet i tråd med formål vedtatt i plan Sitat slutt. 
Rådmannens forlag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannen feilinformerte Plan- og utviklingsutvalg da han ikke opplyste at deler av omsøkt areal 
til Bjørn Inge Gabrielsen allerede var vedtatt som veiformål. Det fremkommer heller ingen steder 
i saksutredningen at vedtak FOR-029/11 datert 11.04.2011 skal innlemmes i planen. 
Fauske Glass & Ramme AS hadde anledning til a fange opp dette da planen ble lagt ut på høring. 
Det var for oss utenkelig at Rådmann ikke skulle følge et pålegg fra formannskapet. I 
saksutredning og innstilling til Kommunestyre SAK 034/15 er formannskapsvedtaket  utelatt i 
saksutredningen . Vi mener likevel at Rådmann er mest å klandre da det ikke er opplyst om 
endringene forut til gjeldene vedtak. 
Når planen nå på ny skal revideres anmoder vi om at intensjonen fra formannskapsvedtaket  i 
2011 følges opp med at adkomsten til bakenforliggende arealer mellom Bergverksveien og 
Industriveien løses med vei inn fra Bergverksveien . 
  
I bygningen med glassverkstedet er det en traverskran som beveger seg øst/vest. Denne kranen er 
essensiell i utnyttelsen av verkstedet. Bakgrunnen for kjøp av areal i 2001 var nettopp a kunne 
foreta utvidelse av bygning inklusiv forlengelse av traverskran. Dagens plan med en vei 
innregulert i ervervet areal, representerer dette et tap i fremtidig utvikling av Fauske Glass & 
Ramme AS sin industriarealer . 
Vi er av ISE blitt forelagt et kart som viser kabelføringer i grunn som legger ytterligere beslag på 
mulighet for utnyttelse av ervervet areal. 
Som et alternativ til etablering av ny adkomst foreslås at hele veiareal legges på areal tilhørende 
Åge Løkas & sønner og at Fauske kommune foretar makebytte for areal som går bort i vei. Dette 
firma har en felles grense til ledig industriareal tilhørende Fauske kommune. 
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Vår kommentar: 
Det ble mest sannsynlig ikke tatt høyde for vedtaket i formannskapet når planen sist var revidert. I 
nytt planforslag er gjeldene kobling til Glassmesterveien fjernet og det er laget ny adkomst til 
tomteareal i nordlig retning fra Bergverksveien/Lagerveien. På den måten blir arealene 
tilhørende Fauske glass & ramme AS, samt areal tilhørende Åge Løkås & sønner AS ikke berørt. 
 

 
 
 
 
5.1 Vedlegg 

 
1. Plankart i A0, M 1:1000 
2. Planbestemmelser 
3. Geoteknisk rapport og notat 
4. Trafikkanalyse 
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Vår ref. 1350007154/NAZA

SØBBESVA INDUSTRIOMRÅDE

GEOTEKNISK VURDERING FOR REGULERINGSPLAN

1. Bakgrunn

Fauske kommune utarbeider reguleringsplan for et planområde på ca. 136 daa på Søbbesva. Området
ligger like nord for Nordlandsbanen og øst/sørøst for elva Liosen. Arealet ble for første gang regulert i
1977 og utviklet i 1980. For å kunne videreutvikle området må en ny reguleringsplan utarbeides iht.
dagens krav. Planområdet er vist som felt K/I/L-1 på vedlegg 1, og omfatter i all hovedsak kontor- og
industrivirksomhet. Det er så langt ikke utarbeidet detaljerte planer for bebyggelse eller utnyttelse på
området.

Som grunnlag for de nødvendige vurderinger er det vinteren 2015 utført en grunnundersøkelse på
området. Foreliggende notat gir en oppsummering av grunn- og geotekniske forhold på og omkring
planområdet til en reguleringsplanen.

2. Utførte grunnundersøkelser

Det er utført flere grunnundersøkelser på og omkring området, siste undersøkelser er utført på
planområdet vinteren 2015. Følgende rapporter er benyttet som grunnlag for våre vurderinger:

Rapp. nr: Navn: Utført av: Dato:

O.2742 SIVA, Industriområde Fauske O. Kummeneje AS 09.06.1978

O.2877 Brødrene Rishaug AS O. Kummeneje AS 18.08.1978

6050544 Nytt fengsel Indre Salten Rambøll Norge AS 16.12.2005

2014025166-007 E6 HP01: Fauske RKJ XE6, Datarapport Statens Vegvesen 10.09.2014

1350007154 Søbbesva Industriområde Rambøll Norge AS 23.03.2015

2014025166-010 E6 HP01: Fauske RKJ XE6, Vurderingsrapport Statens Vegvesen 10.04.2015

N O TAT
Oppdrag Søbbesva Industriområde

Kunde Fauske kommune

Notat nr. G-Not-001-1350007154

Til Gudrun Hagalinsdottir Fauske kommune

Fra Navid Zamani Rambøll Norge AS

Per Arne Wangen Rambøll Norge AS

Kopi
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3. Grunnforhold

3.1 Planområdet

Planområdet ligger ikke i eller i utløpet fra noen kjent kvikkleiresone registrert på Norges Vassdrags- og
Energidirektorats (NVE) kvikkleirekart (www.skrednett.no), men like sør for planområdet ligger de fire
kvikkleiresonene 1655 – 1658 Liosen, Vest, Sør, Midtre og Nord. Kvikkleiresone 1658 Liosen Nord
strekker seg over Nordlandsbanen og grenser marginalt opp mot planområdet. Det er i forbindelse med
de siste grunnundersøkelsene (rapport 1350007154) gjort funn av sensitiv leire (sprøbruddmateriale)
også på deler av planområdet. Med bakgrunn i dette og de topografiske forholdene på og omkring
planområdet, dvs. skråningene ned mot elva Liosen i vest og det bakenforliggende platå mot øst, er det
grunn til å forventet at hele, eller deler av planområdet kan utgjøre et kvikkleireområde (Løsneområde)
slik dette er definert i ref. /1/. Hvorvidt dette er tilfelle avhenger av mektigheten på den sensitive leira
og skråningshøyden.

Sonderinger og prøvetaking utført på planområdet indikerer torv til ca. 2 meters dybde, over mektig,
homogen leire. Leira er bløt til middels fast og lite til middels sensitiv, men faller som nevnt stedvis inn
under kategorien sprøbruddmateriale, dvs. leire som har omrørt skjærfasthet c u,r < 2,0 kPa og
sensitivitet St >15. Det er ikke i noen av prøvene registrert leire som kan klassifiseres som kvikkleire,
dvs. leire som har omrørt skjærfasthet cu,r < 0,5 kPa. Omrørt skjærfasthet ligger generelt i området 0,9
– 2 kPa for leira som er sprøbruddmateriale og sensitiviteten er generelt < 20. Resultatene fra de
utførte grunnundersøkelser viser at laget med sprøbruddmateriale er sammenhengende fra elva og inn
over planområdet, dvs. laget strekker seg fra elva Liosen i vest og inn under planområdet i retning øst.
I slike tilfeller kreves at skredfaren i området dokumenteres iht. kapittel 7 i TEK 10, derunder gjelder
NVEs veileder 7-2014 ”Sikkerhet mot kvikkeleireskred”, ref. /1/.

For nærmere detaljer rundt grunnforholdene på planområdet vises det til vår datarapport, G-rap-001-
1350007154.

3.2 Tilstøtende områder

Under arbeidet med oppdraget har vi vært i kontakt med Statens vegvesens avdeling for geoteknikk i
Bodø. Vi er der igjennom gjort kjent med deres planer om en mulig ny trase for RV 80. I deres
rapporter, se liste under kapittel 2, er den nye traseen vist like sør for Nordlandsbanen, og like sør for
det aktuelle planområdet som Fauske kommune nå utarbeider ny reguleringsplan for. Trasen går
igjennom og like ved de fire kvikkleiresonene 1655 – 1658 Liosen, Vest, Sør, Midtre og Nord. Det er i
forbindelse med disse planene utført et betydelig antall grunnundersøkelser i området i og omkring den
nye traseen, og utført stabilitetsberegninger og -vurderinger. Terrenget langs og omkring veglinjen
gjennom det aktuelle området er generelt ravinert, og preget av høye og bratte skråninger ned mot
Liosen med bakenforliggende terrengrygger og platåer. Det er registrert løsmasser av tilsvarende type
som det er registrert inne på Fauske kommunes planområde, men leira er der stedvis kvikk og noe mer
sensitiv. Statens vegvesens beregninger har vist at stabiliteten i området er anstrengt og at det er
nødvendig å utføre stabiliserende tiltak som erosjonssikring i elveløpet i kombinasjon med
motfylling/heving av bekkeløpet.

Utover dette er det ikke grunn til å forvente at områdene mot vest, nord og øst er relevante for
planområdet.
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4. Topografi og terrengforhold

Planområdet er på ca. 136 daa, tilnærmet flatt og består for det meste av myr samt blandingsskog helt
ytterst i planområdet mot nord/nordvest. Området ligger på ca. kote +33,5 – +35,0 øst/sørøst for elva
Liosen og nord for Nordlandsbanen. Elva Liosen har sitt løp i bunnen av en ravine som følger
vestre/nordvestre avgrensing av planområdet. Ravina er ca. 10 meter dyp og skråningshelningen ned
mot elva varierer noe, dvs. helning ca. 1: 2,5 – 1: 3 på det bratteste.

Som en del av oppdraget har vi utført en befaring på og omkring det aktuelle planområdet den
28.04.2015. Befaringen ble gjennomført for å kartlegge terreng og tegn på terrengendringer som sig i
skråninger og erosjonsforhold. Elveløpet ble fulgt fra Løvgavlveien i nord til omtrent 300 meter sør for

Nordlansbanen. I vedlegg 2 er vist foto tatt på befaringsdagen.

Det er ikke registrert aktiv erosjon langs elveløpet, dvs. det er ikke registrert noen tegn til større dype

glidninger i skråningene, men erosjonen har utløst lokale små overflateglidninger i elvekanten på begge
sider av elva. Dette er synlig flere steder langs elva. Elvekanten består av en ca. 1-3 meter høy, vertikal

kant. I tillegg er det indikasjoner på sig i elveskråningen (trær som står på skrå) samt at det er
registrert leire i elveleiet og misfarging i vannet.

Inne på planområdet er det tidligere og stedvis etablert drensgrøfter for å drenere ut og lede bort
vannet i torvlaget og overflatevann. Grøftene forenes i et bekkeløp som ligger vinkelrett nedover
skråningen ned mot Liosen. Denne bekken er også potensielt erosjonsutsatt og bør vurderes utbedret.

5. Geoteknisk vurdering

5.1 Stabilitet

Det er utført en stabilitetsberegning i to terrengprofil fra planområdet og ned mot Liosen, profil A og B,
med beliggenhet som vist på tegning 1001.

5.1.1 Krav og tiltakskategori

I henhold til tabell 5.2 i ref. /1/ vurderes prosjektet å ligge i tiltakskategori K4, "Tiltak som medfører
større tilflytting/personopphold samt tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner". Det er så langt
ikke utført vurdering/beregning av faregrad for et evt. løsneområde her, men det stilles generelt
følgende krav til områdestabiliteten for tiltak i tiltakskategori K4:

a) gm 1,4

b) Forbedring eller vesentlig forbedring hvis gm < 1,4. Avhengig av faregrad.

De utførte vurderinger må kvalitetssikres av uavhengig foretak.

5.1.2 Grunnlag for stabilitetsberegninger

Tolkning av materialparametere
Tolkning av CPTU er utført på grunnlag av poretrykksfaktoren N u og spissmotstandsfaktoren NKT,
uttrykt på følgende måte:

cuA= u/ N u

cuA = qn/ Nkt
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Generelt er N U benyttet ved Bq-verdi (poretrykksrespons) høyere enn 0,5 - 0,6, og Nkt er benyttet ved
Bq lavere enn 0,5 - 0,6.

For bestemmelse av faktorene N u og Nkt er korrelasjoner basert på CAUC-treaksialforsøk på
blokkprøver av høy kvalitet benyttet, kfr Lunne et al, ref /2/ og Karlsrud, ref /3/. For de valgte
korrelasjonene for N u- og Nkt -faktorene er det skilt mellom leire med sensitivitet (S t) lavere og høyere
enn 15. Følgende faktorer er benyttet:

Nkt =7,8+2,5*logOCR+0,082*I p N u=6,9-4,0*logOCR+0,07*I p for St<15
Nkt =8,5+2,5*logOCR N u=9,8-4,5*logOCR for St>15

Det er i tillegg til de ovennevnte faktorene valgt å benytte korrelasjon mellom N u og Bq, N u=4,0+4,5B q

for sammenligning. Denne er en kurvetilpasning (Eggereide) basert på korrelasjoner mellom
blokkprøver og målt poretrykksrespons (B q) presentert i ref. /4/.

Ved tolking av CPTU er det benyttet en romvekt på 19,5 kN/m 3. Det er benyttet plastisitetsindeks, I p, lik
8,0 i tolkningene, basert på tall fra laboratoriet og erfaring.

OCR (konsolideringsgrad) er vurdert ut fra ødometerforsøk i punkt 4 og 9 til å være tilnærmet lik 1,2.

Tolkede CPTU foreligger som bilag 2 og 3. Designverdi er presentert i hvert enkelt plott av tolkningen.

Anisotropi og tøyningskompatibilitet
I beregningene tas det hensyn til spenningsanisotropi i leira, dvs. at udrenert skjærfasthet varierer med
hovedspenningsretningene (ADP-analyse). Utgangspunktet er udrenert aktiv skjærfasthet cuA.

For ikke-sensitiv leire er aktiv, direkte og passiv skjærfasthet beregnet ut fra følgende sammenheng:

cuA = 1,0 cuA (fasthet der glideflaten ligger i aktiv sone)
cuD = 0,63 cuA (fasthet for den tilnærmet horisontale delen av glideflaten)

cuP = 0,35 cuA (fasthet der glideflaten ligger i passiv sone)

Det er vanlig praksis at skjærfastheten i kvikk- og sensitiv leire, iht. anbefaling i NVEs retningslinjer,
reduseres med 15 % i det aktive sonen for å ta hensyn til at designstyrke er vurdert på grunnlag av
tolket CPTU med korrelasjon mot utført fasthetsmålinger på høykvalitets blokkprøver. Dette er
implementert i beregningen ved at en for den sensitive leira har benyttet følgende sammenheng for
aktiv skjærfasthet:

cuA = 0,85 cuA (fasthet der glideflaten ligger i aktiv sone)

Friksjonsvinkel er tolket med hovedvekt på utførte CAUc-forsøk i punkt 4 og 9 (bilag 4 og 5), men i
tolkingene er det tatt hensyn til forsøk og beregninger utført av SVV i forbindelse med Fv80. Utførte
effektivspenningsanalyser er valgt utført med følgende parametere, se tabell 1:

Tabell 1

Lag [grader] a[Attraksjon] c' [kPa]

Fylling 42 0 0
Leire 23 15 6,4
Kvikkleire 21 15 5,8

Leire 23 15 6,4
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Tolket lagdeling for valgte profiler er vist på tegning 1002-1005.

Stabilitetsberegninger

Stabilitetsberegningene er utført ved hjelp av dataprogrammet GeoSuite Stability. Det er utført
totalspennings- og effektivspenningsanalyse. Totalspenningsanalysen vurderes som kritisk ved de
opptredende grunnforhold med leire, for å ta hensyn til en potensiell situasjon med udrenerte

spenningsendringer i grunnen. Effektivspenningsanalysen vurderes som representativ for
langtidssituasjonen.

De valgte beregningsprofilene vurderes som representative for å vurdere sikkerhet mot utglidninger
under og etter at området tas i bruk. Profilenes geometri og lagdeling er vist på tegning 1002-1005.
Beregningene er primært utført for dagens situasjon, dvs. det antas at en ved utvikling av området ikke

endrer terreng- og belastningsforhold vesentlig. Dersom det i beregningene viser seg at
stabilitetsforholdene ikke er tilfredsstillende iht. kapittel 5.2 og ref. /1/, vil det være nødvendig å utføre

stabiliserende tiltak for å ivareta stabilitetsforholdene for den ønskede utnyttelse av området. Det er da
utført supplerende beregninger for å kontrollere hvilke tiltak som kan være aktuelle og
tiltakets/tiltakenes nødvendig omfang.

Poretrykk
Det er installert 2 stk hydrauliske poretrykksmålere i punkt 7, hhv 5 og 10 m under terreng.
Følgende registreringer er gjort:

Tabell 2 – Poretrykksmåling i borpunkt 7

Avlesning, Dato 04.02.2015 28.04.2015

Dybde filter Registrert Grunnvannstand

[meter under terreng]

10 m 1,83 2,45

5 m 2,32 2,0

Vi har ut i fra de registrerte poretrykk konservativt valgt grunnvannsnivå langs profilet for en mest
mulig ugunstig poretrykksituasjons om representerer årstidsvariasjonene. Grunnvannstanden er i
beregningene modellert ved en grunnvannslinje med hydrostatisk fordeling av poretrykk under denne.

Beregningsresultater
Beregninger, forutsetninger og resultater for dagens situasjon på og omkring planområdet er vist på
tegning 1002 og 1004. Det er utført beregninger for både sirkulære og plane glideflater. For begge
profiler er det oppnådd for lav sikkerhetsfaktor iht. ref. /1/ både for totalspennings- og effektiv
spenningsanalysen. Oppnådde resultater er vist i tabell 3.

Tabell 3

Totalspenning Effektivspenning Sammensatte flater

Profil A 1,20 1,01 2,29
Profil B 1,25 1,28 3,18

Beregningene viser at det er effektivspenningsanalysen, som i størst grad er representativ for terrenget
slik det har ligget urørt i lang tid, som gir lavest sikkerhetsfaktor for profil A. Dette kan i stor grad ha
sammenheng med en noe konservativ antagelse mht. grunnvannets beliggenhet nedover skråningen.
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Ettersom oppnådd sikkerhetsfaktor er for lav iht. krav gitt i ref. /1/ er det utført en vurdering av ulike
alternativer for mulige stabilitetsforbedrende tiltak. Mulige tiltak vil være stabiliserende terrenginngrep
som eksempelvis nedplanering av skråningstopp, motfylling ved skråningsfot, en kombinasjon av disse
to eller en generell utslaking av skråningen. Avhengig av erosjonsforholdene i elveløpet, må det også
vurderes hvorvidt det er nødvendig å utføre erosjonssikring i elveløpet. Sistnevnte er ikke et
stabilitetsforbedrende tiltak, men er en konservering av dagens stabilitetssituasjon og utføres for å
hindre mindre, initiale skred ned mot elveløpet som potensielt kan utvikle seg til et større retrogressivt
og bakovergripende skred som kan forplante seg videre mot tilstøtende områder, forutsatt at terreng-
og grunnforhold tillater det. Ut over dette vil det være naturlig at en ved vurdering av mulige
stabilitetsforbedrende tiltak hensyntar de tiltak som er aktuelle for å stabilisere skråningene ved og
omkring den mulig nye trassen for RV 80. Hvorvidt sistnevnte kommer til utførelse er høyst usikkert,
Statens vegvesens planer ligger, så vidt vi vet, en del fram i tid og gjennomføringen er ikke bestemt,
men vi har i vår vurdering lagt til grunn at tiltakene kan være aktuelle å gjennomføre i noenlunde
samme tidsperiode som utbygging på det aktuelle planområdet. Det er derfor sett på stabiliserende
tiltak som er av samme art som Statens vegvesen har prosjektert, dvs. en heving av elveløpet
(motfylling) i kombinasjon med erosjonssikring.

Ettersom krav til forbedring av stabiliteten i skråningen avhenger av løsneområdets faregrad er det
utført en ROS-analyse for området iht. ref. /1/. Denne er vist i bilag 1. ROS-analysen viser at et
løsneområde her vil ha faregrad middels før det utføres stabiliserende tiltak og utbygging på området.
Det kreves da en prosentvis forbedring av stabiliteten.

Det er i beregningene ikke lagt vekt på at tiltaket skal detaljprosjekteres, men det er utført beregninger
for å kartlegge det nødvendige omfang for tiltak av samme art som Statens vegvesen så langt har
prosjektert. Evt. detalprosjektering av tiltak må utføres i senere planfaser. Beregningsresultater er vist
på tegning 1003 og 1005. Følgende beregningsresultater er oppnådd for de viste tiltak, oppnådd
forbedring i prosent er vist i parentes:

Tabell 4
Totalspenning Effektivspenning Sammensatte flater

Profil A etter motfylling 1,27 (5,8%) 1,22 (20%) -
Profil B etter motfylling 1,34 (8%) 1,51 (18%) -

Det er ved de viste t i l tak oppnådd t i l f redsst i l lende forbedring iht .  krav for løsneområder med faregrad
middels.

Vurdering
Det aktuelle planområdet ligger bak toppen av den langstrakte skråningen ned til elva Liosen.
Plangrensen ligger tilnærmet helt ut til skråningskanten. De utførte beregninger i profil A og B viser at
stabilitetssituasjonen i skråningen for dagens situasjon ikke er tilfredsstillende iht. ref. /1/, og at det er
nødvendig å utføre stabilitetsforbedrende tiltak for på kunne utnytte hele området som angitt i vedlegg
1. De stabilitetsforbedrende tiltakene vil være nødvendig ettersom et evt. initialskred nede i skråningen,
fremprovosert av pågående erosjon, i kombinasjon med skråningshøyden, -helningen, forekomst av
leire med sprøbruddegenskaper i grunnen og lavt sikkerhetsnivå, ved en retrogressiv og
bakovergripende skredutvikling, potensielt kan forplante seg bakover mot planområdet.

Det er pr. dags dato ikke utviklet egnede verktøy for å utføre beregninger for slike løsmasseskred,
derfor bruker man (iht. ref. /1/) å støtte seg på prinsippet om at et skred i kvikk/sensitiv leire ikke vil
forplante seg lengre bakover enn 15 ganger skråningshøyden. For den 10 meter høye skråningen ned



mot Liosen må det da legges til grunn at et evt. initialskred kan forplante seg ca. 150 meter bakover fra

skråningsfoten. Det innebærer at en uten de stabilitetsforbedrende terrengarbeider ikke kan utføre

byggetiltak eller utnytte området innenfor et belte på ca. 150 meter til side for og langs elveløpet. Det

aktuelle løsneområdet er vist på tegning 1001.

Det er viktig at de evt. stabiliserende tiltak for planområdet samkjøres med de stabiliserende tiltak som

må utføres for en evt. utbygging av ny RV 80. Ved heving av elveløpet  i  Liosen må hevingen harmonere

med hevingen sør for RV 80 slik at de ikke påvirker hverandre  i  negativ retning og slik at elveløpet får

et kontinuerlig og jevnt fall.

5.2 Fundamentering, masseutskiftning og fjerning av myr

Det øvre løsmasselag på planområdet består av torv/myr som er ca. 2 meter tykk  i  borpunktene. Det

kan ikke fundamenteres bygg, veger og utomhusanlegg som skal asfalteres og kantsteinsettes oppe på

torva/myra. Dette laget må fjernes eller masseutskiftes med kvalitetsmasser som legges ut lagvis og

komprimeres iht. gjeldende retningslinjer for slike arbeider (NS 3458). Dersom en ikke er avhengig av å

opprettholde dagens terrengnivå på planområdet, men kan nedplanere området til nivå med overkanten
av leirlaget kan torva/myra fjernes og en kan legge ut en pute av pukk/sprengt stein som underlag for

bygg, veger og utomhusanlegg. Dersom en må opprettholde dagens terrengnivå må det fylles opp til

dette nivået med bruk av delvis sprengt stein i kombinasjon med lette masser for å unngå
tilleggsbelastning som følge av at torv/myr generelt er lettere enn steinmasser. Tilleggslaster mot

grunnen kan medføre uheldige setninger som, spesielt i leirholdige løsmasser, kan påløpe over lang tid

og være betydelige, avhengig av lastens størrelse og utbredelse.

6. Konklusjon

De utførte stabilitetsberegninger viser at stabiliteten i skråningen ned mot Liosen ikke er tilfredstillende iht.

ref. /1/ for dagens situasjon. Det er derfor nødvendig med tiltak for å bedre stabilitetsforholdene. Det er

utført beregninger for en løsning hvor en hever elveløpet i kombinasjon med erosjonssikring som gir

tilfredsstillende sikkerhet iht. ref. /1/, dvs. prosentvis forbedring av dagens stabilitetssituasjon. Tiltaket må

påregnes utført over en strekning på ca. 1,0 km, dvs. fra planområdets avgrensning i nord og ned til

Nordlandsbanen i sør. Strekningen er vist i tegning 1001.

På bakgrunn av de nye opplysningene fra området om grunnforhold er det angitt et nytt løsneområde

iht. ref. /1/. De utførte vurderinger må kvalitetssikres av uavhengig foretak. Løsneområdet vil bli meldt

inn til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) iht. deres rutiner når endelig godkjenning foreligger

fra uavhengig kvalitetskontrollør.

Det forutsettes at utbygger tilknytter seg geoteknisk fagkompetanse for videre rådgivning og kontroll av

endelige planer mht. fundamentering, setninger, terrenginngrep, etc. Det anbefales at en ved videre

planlegging innenfor planområdet utformer bebyggelse som i liten grad påvirker de underliggende

løsmassene, både av hensyn til stabilitetsforholdene, men også fordi den sensitive leira ligger grunt og

ikke egner seg for direktefundamentering av tyngre bebyggelse.

WJ Zamw W  %»??1
Navid Zamani '  '  Per Arne Wangen «"

Ingeniør geoteknikk Seksjonsleder/ Geotekniker

Mobil +47 906 15 065 Mobil + 47 75 67 75

Navid.Zamani@ramboll.no per.arne.wangen@ramboll.no
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Bilag 1

Oppdrag:
Oppdragnummer: Dato:

Saksbehandler Kontrollert:

20001008-2 datert 31. august 2001. Revisjon 3 datert 8. oktober 2008.

Skadekonsekvens Forklaring

Vurdering:
Faktor Vekttall Analyse Analyse etter tiltak Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0
Boligenheter 4 0 0 Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt >5 Spredt <5 Ingen
Næringsbygg, personer 3 0 2 Industriområde Næringsbygg, personer 3 >50 10-50 <10 Ingen
Annen Bebyggelse, verdi 1 0 1 Annen Bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen
Vei 2 0 0 Ikke noe av større betydning Vei, ÅDT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100
Toglinje 2 2 2 antatt Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen
Kraftnett 1 1 1 Antatt Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal
Oppdemming/flom 2 1 1 Antatt Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 7 14

Beregnet skadekonsekvensklasse: Alvorlig Alvorlig
Skadekonsekvens 0,16 0,31

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

Vurdering:
Faktor Vekttall Analyse Analyse etter tiltak Faktor Vekttall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 1 1 Konservativt antatt Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen
Skråningshøyde 2 0 0 Skråningshøyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15
Tidligere/nåværende terrengnivå 2 3 3 Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk 3 0 0 Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk -3 0 0 Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet 2 3 3 Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 0 0 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20
Erosjon 3 2 0 Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 0 0 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep, forbedring -3 0 2 Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 19 7
Grenseverdier for faregradsklasse
0 - 17: Lav

Beregnet faregradsklasse: Middels Lav 18 - 25: Middels
Faregrad 0,37 0,14 26 - 51: Høy

Grenseverdier for risikoklasse
Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 580 427 0 - 170: 1
Risikoklasse: 2 2 171 - 630: 2

631 - 1900: 3
1901 - 3200: 4
3201 - 10000: 5

R O S- AN AL YS E
Søbbesva Industriområde
1350007154 15.06.2015
NAZA PAWTRH

Ref.: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire".

Konsekvens, score

Grenserverdier for skadekonsekvensklasse
0 - 6: Mindre alvorlig
7 - 22: Alvorlig
23 - 45: Meget alvorlig

Liten motfylling (prosentvis forbedring)

Faregrad, score

Sprøbruddmateriale CUr 0,9

Kommentar

Ganske flatt over reguleringsområdet, ca.10 m høy skråning.
Utført ødometerforsøk
Hydrostatisk
Hydrostatisk
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Kontoradresse: Eliasbakken 7, Fauske 
Postadresse: 8205 Fauske 
Telefon: 75 40 24 80 
Bankgironr.: 1503.34.19306 
Foretaksnr.: 943551413 
Internett: www.skd.no 

 

 

NOTAT – Søbbesva, Trafikkanalyse  
 

Til:  Odd Emil Ingebrigtsen (Salten Serverfarm Fauske)/Jan-Erik Johansen (Fauske kommune) 
Fra:  Rita Helen Berg, A/S Salten Kartdata 
Dato: 21.10.2014 
Rev.:  
 
Bakgrunn  
Planområdet er på ca. 400 dekar og ligger nord for jernbanen og vest/nordvest for E6 i Fauske 
kommune. Salten Serverfarm Fauske og Fauske kommune planlegger å oppdatere gjeldende 
reguleringsplan for Søbbesva til dagens situasjon. Det legges opp til at sidespor jernbane fjernes 
og utnyttelsesgrad økes fra U=30 til %BYA=50% på eksisterende del og %BYA=60% på 
ubebygd del. Formålet på eksisterende del skal fortsatt være industri/kontor/lager i tillegg til at 
det oppdateres med forretning (inntil 3 000 m2 for hele området). Eksisterende område for 
videregående skole vil bli oppdatert til undervisning. Ubebygd del av området får opprinnelig 
planformål: Industri/kontor/lager. Det meste av planområdet i øst/sørøst er utbygd pr. i dag og 
dette tilsvarer nesten halve planområdet.  

 
Figur 1: Viser planavgrensning (gult) og tilhørende veinett.  

 
På bakgrunn av ønske fra Statens vegvesen sees det litt nærmere på trafikksituasjonen som følge 
av tiltaket og dens påvirkning på trafikkavvikling på E6. Dette notat beskriver hvilken 
trafikkøkning en kan få som følge av utbyggingen industriområdet og det sees på aktuelle 
problemstillinger og tiltak for riksvegen. 
 
Konklusjon 
Total trafikkmengde på Løvgavlveien etter full utbygging av industriområdet Søbbesva er 
beregnet til 3502 biler pr. årsdøgn (ÅDT). Kapasitetsberegninger gir en gjennomsnittlig ventetid 
på ca. 7,5 sekund for de som kommer fra Fauske sentrum og skal svinge til venstre fra E6 og inn 
på Løvgavlveien. Sporingskurve for vogntog er ikke tilfredsstillende, men akseptabel og siden 
ventetiden er innenfor det som kan aksepteres vil det ikke kreve spesielle tiltak på E6.  
Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet/miljø i området så fremt det merkes 
gangfelt i eksisterende kryss langs gs-veg/fortau frem til videregående skole. Planområdet 
utvides ikke til å omfatte kryss E6/Løvgavlveien.  
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1.0   Planområdet 
Planområdet er på ca. 400 daa og ligger nord for jernbanen og vest/nordvest for E6 i Fauske 
kommune. Hensikten med planarbeidet er å øke utnyttelsesgraden og oppdatere plan til dagens 
situasjon samt se på internt vegsystem samt GS-veg og parkering. Området ligger ca. 1,5 km 
nord for rundkjøring E6/Rv.80 i Fauske sentrum. Innenfor planområdet er det meste av området i 
øst/sørøst utbygd pr. i dag og dette tilsvarer nesten halve planområdet. Foruten atkomst til selve 
industriområdet går Løvgavlveien videre nordover på høyresiden av planområdet. På E6 like sør 
for kryss E6/Løvgavlveien er det en sving og over denne går brua for jernbanen til/fra Bodø.   
 
2.0    Dagens trafikksituasjon 
Eksisterende infrastruktur omfatter et kryss mellom E6 og Løvgavlveien og videre atkomst langs 
Løvgavlveien til områder nord for planområdet. Like etter avkjøring fra E6 og inn på 
Løvgavlveien er det en avkjøring på høyresiden til et mindre boligområde (Brinkveien). 
Vegsystemet inkl. kryss og avkjøringer er vist på kartet nedenfor: 

 
Figur 2: Viser eksisterende vegnett i og i tilknytning til planområdet (blå striplet linje). 

 
Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet omfatter i hovedsak deler av Løvgavlveien og 
vegnettet i selve industriområdet består av flere veier/veiarmer til eksisterende bebyggelse. Ved 
avkjøring fra E6 og inn på Løvgavlveien er første kryss til venstre mot Håndverksveien som går 
videre rett mot vest til sving nordover på Bergverksveien. På høyresiden av Håndverksveien like 
etter kryss Løvgavlveien er det et kryss på høyresiden mot Industriveien. Langs Løvgavlveien er 
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det på venstresiden etter kryss Håndverksveien først et kryss mot Smedveien, så en avkjøring til 
videregående skole og så en stikkvei mellom Løvgavlveien og Industriveien for så videre 
nordover en avkjøring til Fauskebygg AS. Se kart nedenfor. 

 
Figur 3: Viser eksisterende vegnett med navn på de interne vegene. 

 
Det foreligger en vedtatt plan for omlegging av E6 som er den eneste forbindelsen på land og 
hovedferdselsåren videre nordover, men det er ikke satt en tidsplan for gjennomføring av dette. 
Omlegging av Rv. 80 med rundkjøring på E6 ca. 200 m sør for kryss E6/Løvgavlveien er under 
planlegging. 
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2.1   Vegdata  
Trafikkdata og kartinformasjon hos Statens vegvesen (www.vegvesen.no/vegkart) viser at E6 har 
en ÅDT (årsdøgntrafikk) på om lag 5 900 kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. Trafikktall fra 
Statens vegvesen er hentet fra vegkart med data fra den nasjonale vegdatabanken (NVDB).  
 
Som tilskudd til trafikkdata fra Statens vegvesen er det gjennomført manuelle tellinger i kryss E6 
og Løvgavlveien. Tellinger ble fortatt av SKD og gjennomført i 2014 den 11.09 kl.07.00-09.00 
og 14.30-16.30. Tellingene ble gjennomført ved å registrere svingebevegelser fra de ulike 
tilfarter, samt oppdeling i ulike kjøretøykategorier. Tellingene på vegnettet er delt inn i halvtimes 
intervall. Dataene er brukt som kontroll av tall i kapasitetsberegningene. 
 
2.2  Dagens trafikkavvikling 
Dagens situasjon er at den største delen av trafikken er gjennomgangstrafikk på E6. Planområdet 
har en hovedatkomst fra E6 via Løvgavlveien og Håndverksveien. Herfra er går trafikken langs 
Bergveien og Industriveien. Langs E6 og Løvgavlveien går det gs-veg/fortau helt frem til 
videregående skole. E6 er forkjørsveg med en fartsgrense på 60 km/t forbi kryss Løvgavlveien 
og det er gs-veg/fortau langs vestsiden av vegen videre nordover.  
 
Sør for kryss E6/Løgavlen er nærmeste kryss på østsiden ca. 450 m (Marmorveien) og videre på 
vestsiden ca. 500 m (Fuglveien/Vestmyra). Nord for kryss E6/Løgavlen er første kryss på 
østsiden ca. 30 m (Ankerveien) og avkjøring på vestsiden ca. 200 m (Lysverket). Området har 
også atkomst fra nord via Løvgavlveien, men dette krever en lengre omkjøring for de fleste 
brukerne av området.  
 
2.3    Dagens trafikkmengde og kapasitet kryss  
Dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) på E6 er i følge Statens vegvesen 5900. Innenfor 
Søbbesvaområdet er det mange bygg med 2 etasjer m.m., som gjør det vanskelig å beregne 
eksakt situasjon og man har valgt å bruke makstimen som utgangspunkt for dagens ÅDT. Denne 
antas å utgjøre 10-12 % av ÅDT på Løvgavlveien. Telling ga 192 på Løvgavlveien i makstime 
ettermiddag (gir 1600-1920 og et middel på 1760 i ÅDT). 

 
Figur 4: Kryss E6/Løvgavlveien sett mot vest. 
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Det ble gjennomført beregninger av kapasitet kryss etter telling i rushperiode morgen og 
ettermiddag. På morgenen er det venstresvingene som kommer fra sør/Fauske sentrum på E6 
med vikeplikt som må vente litt. Kapasitetsberegningene ga en belastningsgrad på 0,09 og en 
gjennomsnittlig ventetid på ca. 4 sekund. Det var mest trafikk ettermiddag og det er de som 
kommer fra Søbbesva har vikeplikt og må vente lengst da E6 er forkjørsveg. Belastningsgraden 
for venstresvingende på E6 ble her 0,05 og en gjennomsnittlig ventetid på ca. 4,2 sekund for de 
som skal svinge til venstre inn på Løvgavlveien.  

 
Figur 5: E6 og kryss Løvgavlveien sett mot sør. 
  
2.4    Parkering  
Dette løses i dag innenfor egen tomt og det vil også være situasjon for evt. ny bebyggelse.  
Kommunes krav til parkering for området er 2 p-plasser pr. 100 m2 for forretning, 3 pr. 100 m2 
for kontor og 1 pr. 100 m2 for industri. Parkering til kunder og ansatte skal løses innenfor den 
enkelte tomt.  
 
2.5   Myke trafikanter 
Det går gs-veg fra sentrumsiden og fortau videre mot Fauske Lysverk langs vestsiden av E6. 
Fotgjengere går langs eksisterende gs-veg/fortau helt frem til område for videregående skole. På 
E6 er det et gangfelt like sør for kryss Ankerveien og like nord for kryss E6/Løvgavlveien. 
  
2.6   Kollektivtrafikk 
I dag stopper det ca. 5 busser på morgenen og 1 buss (oppsamling) på ettermiddagen i 
forbindelse med videregående skole. Ruten er via Løvgavlveien, inn Smedveien og retur via 
Industriveien og Håndverksveien tilbake til Løvgavlveien.  
 
2.7   Trafikksikkerhet  
Det er ikke utført detaljerte vurderinger av trafikksikkerheten i området. I følge Statens 
vegvesens vegkart (NVDB) er det på E6 ved kryss Løvgavlveien/E6 er det registrert 4 ulykker. 
Herav er tre bilulykker (2001, 2004 og 2005) og en mc-ulykke (1979). Området er oversiktlig 
mot nord, mens E6 har en sving i sør. Men sistnevnte vil få rett strekning når omlegging av Rv. 
80 blir gjennomført (oppstart plan er varslet). Det er GS-veg/fortau langs E6 og flere 
krysningspunkt samt belysning langs denne strekningen, som har en fartsgrense på 60 km/t. 
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3.0   Fremtidig trafikkbelasning  
 
3.1    Trafikkgenerering 
Planlagt utbygging omfatter ubebygd område i nord/nordvest og eksisterende tomter. Sistnevnte 
utgjør 122 924,8 m2 og det er to forretninger innenfor området: Fauske Trelast AS (Bygger’n) og 

Ico Eiendom AS (Tools). Varekonseptet er i hovedsak rekvisita til bygg og anleggsbransjen samt 
trelast. Handel i området vil i hovedsak være bilbasert. Utover dette er det flere verksteder og 
lagerbygg samt kontor innenfor bygg og anleggsbransjen. Selv med økning i %-BYA er det 
mange av eksisterende tomter som ikke har rom for utbygging i dag. Flere av de eiendommene 
som har utbyggingsønsker vil ikke generere ansatte/besøkende av betydning. Disse ønsker i 
hovedsak mer rom til produksjon og lager. Det er også noen som har ønsker om mer garasjeplass 
til anleggsmaskiner. Eksisterende GS-veg skal opprettholdes langs Løvgavlveien og E6. 
Skolebussen vil også stoppe ved området for undervisning i fremtiden.  
 
I ubebygd område planlegges det bygg tiltenkt internasjonal aktør innen datalagringsindustrien. 
Et datasenter vil være mellom 10 000 – 50 000 m2 og tiltakshaver anslår to byggetrinn med bygg 
på 20-25 000 hver. Bygg vil fungere som en lagerhall fylt med servere for å håndtere den økende 
datatrafikken. Varemottak vil være for enkel utskriftning av utstyr og antatt hyppighet ca. hver 6 
måned.  Det legges opp til liten kontordel og det er anslått ca. 70 årsverk på et bygg på 25 000 
m2. E6 har i dag en ÅDT på om lag 5 900 kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. Beregnet ÅDT 
som følge av utbyggingen er på ca. 3 502 kjøretøy på Løvgavlveien. 
 
I gjeldende plan er utnyttelsesgraden er U=03, der parkering ikke er inkludert. Kommunen har 
satt utnyttelsesgraden til %-BYA=60 % og %-BYA=50 % for eksisterende utbygging der 
parkering er inkludert i begge. Kontordelen antas å være begrenset og er satt til 10 % av arealet. 
Forretning er begrenset til 3 000 m2 for hele planområdet. For nytt område er også 10 % av 
arealet antatt å gå til kontor, resterende er fordelt med 80 % på lager og 20 % på industri.  
 
Når det gjelder trafikkgenerering fra området er det beregnet hvilken biltrafikk som forventes til 
og fra området etter utbygging. Det er beregnet turproduksjon for utbygging med lager, industri, 
kontor og forretning. Boligfelt i Brinkveien har ikke rom for utbygging, men det er 9 boenheter 
som i fremtid er anslått til 60 i ÅDT. Gjennomgangstrafikk Løvgavlveien med årlig økning på 2 
% er tatt med og i fremtiden anslått til å ugjøre 250 i ÅDT. Andre i det umiddelbare nærområdet 
vil kanskje gå eller bruke sykkel. Utbyggingen vil medføre en økning i biltrafikken på E6. 
Kapasitetsberegningene som er omtalt lenger bak i rapporten viser hvordan trafikkveksten vil slå 
ut på avvikling av trafikken i dette området.  
 
Trafikken til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. 

 Trafikkskaping – hvor mange reiser pr. dag som blir generert av virksomheten 
 Reisemiddelvalg – reisemiddel (gange, sykkel, bil, kollektiv) til/fra virksomhetene 
 Reisemønster – hvordan fordeler de reisende seg på vegene 

 
Turproduksjon til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet ut fra dagens trafikk til/fra 
området med følgende verdier, som har utgangspunkt i lokale erfaringstall. 

 Industri – 4,0 personturer pr. 100 m2 
 Lager – 0,8 personturer pr. 100 m2 
 Kontor – 6,2 personturer pr. 100 m2 
 Forretning – 6,0 personturer pr. 100 m2 
 Skole – 4,8 personturer pr. 100 m2 
 Bolig – 5,6 turer pr. boenhet 
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3.2   Forutsetninger for kapasitetsberegning etter utbygging 
Beregningene er gjort med utgangspunkt i håndbok V713 Trafikkberegninger (veileder). I 
beregningene har man i sett på makstimen morgen kl.07.30-08.30 og ettermiddag kl.15.00-16.00. 
Når det gjelder utbyggingens innvirkning på trafikkavviklingen på E6 er det kun de som kommer 
fra Fauske sentrum og skal svinge til venstre inn på Løvgavlveien som vil oppleve noe venting. 
Det vil selvsagt også være venting for de som skal ut av Løvgavlveien, men det er ikke til hinder 
for gjennomgangstrafikken på E6. Det sees derfor videre kun på kjøremønster fra E6 fra Fauske 
sentrum i sør og venstresving inn på Løvgavlveien. For fremtidig trafikkavvikling er det ellers 
forutsatt at dagens kjøremønster og fartsgrenser opprettholdes.   
 
E6 er forkjørsveg med 60 km/t og Løvgavlveien er kommunal veg med 80 km/t. Det antas at det 
i makstimen morgen er flest som skal inn til planområdet og det i makstimen ettermiddag er flest 
som skal ut av planområdet. Trafikk fra boligfelt og gjennomgangstrafikk Løvgavlveien utgjør 
liten del av total ÅDT. Større kjøretøy utgjør en andel på ca. 30 %. Det er lagt opp til at de kan 
benytte begge kjørebanene på kommunal veg ved av- og påkjøring E6.  
 
Ved kontroll av eksisterende kryss viser sporingskurve for vogntog (22 m) at de som kommer fra 
Løvgavlveien og skal svinge til høyre mot Fauske sentrum kommer noe over i motsatt kjørefelt 
på E6. Det antas at man i dag bruker deler av motsatt kjørefelt i Løvgavlveien for å unngå å gjøre 
dette. Fysiske observasjoner på stedet bekreftet dette, men det ser ikke ut til at dette skaper store 
problemer pr. i dag. Dette kan også henge sammen med at de fleste trailerne i området på 18-19 
m.   
 
Det legges til grunn 6 stopp av rutebuss/skolebuss pr. dag innenfor planområdet og at 2 av disse 
stopper samtidig. Brinkveien boligfelt med 9 boenheter gir ca. 50 i ÅDT og gjennomgangstrafikk 
på Løvgavlveien antas å utgjøre ca. 200 i ÅDT. Det er lagt til grunn en årlig generell trafikkvekst 
på 2 %. Det er ikke redusert sum pga. eventuelle kombinasjonsturer.  
 
Det er forutsatt full utbygging av planområdet og at dagens kjøremønster i kryss 
E6/Løvgavlveien opprettholdes i fremtidig situasjon. Følgende beregningsfaktorer er benyttet i 
kapasitetsberegningene  

• Kjørefeltbredde 3,5 meter.  
• I makstimen er det benyttet 10-12 % av ÅDT som utgangspunkt. 
• Gjeldende hastighetsnivå på vegene er benyttet som fremtidig dimensjonerende hastighet.  

 
Figur 6: ”Kryss”-utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av utbygging. 
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3.3   Makstime  
Det er sett nærmere på kapasitet og trafikkavvikling i rushperioden morgen/ettermiddag etter 
gjennomført utbygging. Det er da spesielt sett på kapasitet og forsinkelse pr. bil i 
dimensjonerende time om morgenen og ettermiddagen for venstresvingende som kommer fra 
sentrum Fauske på E6. Disse har vikeplikt og det er her det evt. kan danne seg kø på E6 som er 
forkjørsveg. Atkomst fra E6 til planområdet er via kryss E6/Løvgavlveien. Trafikkmengden er 
beregnet til en ÅDT på 3502 og det er anslått at dagens kjøremønster (svingeretninger) vil være 
det samme i fremtidig situasjon.  
 
Kapasitetsberegninger for morgen gir 0,25 i belastningsgrad og en gjennomsnittlig ventetid på 
ca. 5,1 sekund for de som kommer fra Fauske sentrum og skal svinge til venstre inn på 
Løvgavlveien. Kapasitetsberegninger for ettermiddag gir 0,18 i belastningsgrad og en 
gjennomsnittlig ventetid på ca. 7,3 sekund for de som kommer fra Fauske sentrum og skal svinge 
til venstre inn på Løvgavlveien. Ventetidene og belastningsgrad på E6 morgen/ettermiddag er 
fullt akseptabel og vil ikke kreve spesielle tiltak på E6.  

 
3.4    Kollektivtrafikk 
Busslomme er vist innenfor vegareal i plankart (Smedveien). Det legges opp til at to busser kan 
stoppe samtidig og at elever går langs fortau frem til skolen. Det legges ikke opp til flere stopp i 
området. Med seks stopp av skolebuss utgjør kollektivtrafikken en liten andel av det totale 
trafikkbildet.  
 
3.5    Trafikksikkerhet 
Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet/miljø i området. Men dette er så fremt 
kurve E6 sørvest for jernbaneundergang rettes ut i forbindelse med omlegging Rv. 80 og det 
merkes gangfelt i eksisterende kryss langs GS-veg/fortau på Løvgavlveien frem til videregående 
skole. Utenfor planområdet bør man også vurdere merking av gangfelt i eksisterende kryss 
E6/Løvgavlveien mellom fortau i nord og gs-veg i sør. Uavhengig av utbygging bør oppmerking 
av gangfelt i eksisterende kryss vurderes av vegeierne. I krysset Løvgavlveien/E6 bør man også 
vurdere en overkjørbar evt. oppmerket deleøy som kan trekkes bak gangfeltet. Opphøyde 
gangfelt kan også vurderes for enda bedre trafikksikkerhet. Nedenfor på bildet er ny vegsituasjon 
ved omlegging Rv. 80 vist, der sving på E6 rettes ut mot rundkjøringen. Området blir med 
oversiktlig og det vil bedre trafikksikkerhet vesentlig på E6 ved dette tiltaket. 

 
Figur 7: Veglinjer (gule linjer) fra planlagt omlegging av Rv. 80 med ny rundkjøring på E6. 
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3.6    Parkering 
Antall parkeringsplasser for utbyggingsalternativene er beregnet ut fra formål, arealer og 
parkeringsnormen til Fauske kommune. For utbyggingen er det beregnet et totalt 
parkeringsbehov for hele utbyggingsområdet på 973 parkeringsplasser. Parkering skal løses 
innenfor den enkelte eiendom.  
 
3.7    Håndbok N100 og V121 
E6 har en fartsgrense på 60 km/t forbi området og en ÅDT på 5 900. Ut fra dette tolkes E6 til å 
være en H1-veg siden det er den nærmeste med ÅDT 0-12000 og fartsgrense 60 km/t i hht. 
håndbok N100 Veg- og gateutforming. Normalen tilsier kjørefeltbredde på 3,25 m og at 
avkjørsler langs H1- veger skal begrenses evt. være avkjørselsfrie.  
 
I følge tabell C.3 Prosjekteringstabell for H1 i N100 er stoppsikten på 75 m. Dimensjonerende 
kjøretøy er VT (vogntog) med kjøremåte A (kun bruk av eget kjørefelt) og det anbefales at vegen 
bør belyses dersom ÅDT>1500. Normalen anbefaler at det bør være 250 m mellom kryssene. 
 
I følge håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (veileder) fig. 3.6 vil det med 
en fartsgrense 60 km/t på primærvegen samt trafikkmengde (ÅDT) på sekundær- og 
primærvegen tilsi at man bør vurdere etablering av venstresvingefelt på E6. Ved fartsgrense 60 
km/t bør det utformes med fysisk kanalisering jf. N100. I følge V121 bør man også vurdere å 
anlegge trafikkøy i sekundærvegen med bakgrunn i ÅDT jf. figur 3.4.  
 
I følge V121 er formålet med passeringslomme (breddeutvidelse på høyre side av vegen) at 
gjennomgående trafikk kan passere på høyre side av bilder som venter på å svinge til venstre. I 
følge N100 bør breddeutvidelsen ved passeringslomme bør være 3-3,5 m over en lengde på 
minst 30 m.  
 
4.0    Vurdering og anbefaling  
Ut fra tidligere nevnt problemstilling om mulig ventetid ved venstresving på E6 fra Fauske 
sentrum og inn på Løvgavlveien, er det sett på behov for vegtiltak. På østsiden av E6 like ved 
kryss Løvgavlveien er det et mindre areal som brukes som en slags passeringslomme i dag, men 
denne er langt fra tilfredsstillende i hht. N100/V121. Den mest sannsynlige trafikkløsningen ville 
da være enten å lage en ordentlig passeringslomme eller et separat venstresvingfelt. Begge disse 
løsningene vil komme i konflikt med nærmeste gangfelt nord for krysset og dette må da flyttes 
ytterligere nordover for ikke å komme i konflikt med evt. tiltak. 
 
Statens vegvesen forslår selv en rundkjøring 200 m fra eksisterende kryss E6/Løvgavlveien ved 
omlegging av Rv. 80. Denne kommer da nærmere en anbefaling på 250 m mellom kryss. Men 
valgt linjeføring i forbindelse med rundkjøringen gir en bedre trafikksituasjon på denne 
strekningen av E6. 
 
Kapasitetsberegningene viser at ventetiden er lav og godt under 20 sekund. Med en ventetid som 
er fullt akseptabel og det at et venstresvingefelt vil kreve en større breddeutvidelse på E6 fant 
man ikke at behovet/kostnader stod i forhold til hva man oppnår med tiltaket. Det er også 
sannsynlig at en slik løsning også kunne komme i konflikt med brukar til jernbanelinjen ca. 50 m 
sør for kryss E6/Løvgavlveien.  
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Figur 8: Prinsippskisse på en mulig avkjøringslomme. 
 
En passeringslomme vil også komme nært brukar til jernbanelinjen, men ved en breddeutvidelse 
på ca. 3,0 m skulle det gå greit jf. V121 fig. 3.21.  
 
Det er grunn til å tro at utbygging av industriområdet vil ta flere tiår. Selv om det ikke foreligger 
noen tidsplan på omlegging av E6 er det ikke usannsynlig at det kan komme i samme tidsrom 
som planlagt industriutbygging. Dette igjen vil endre forutsetningene for trafikkforholdene i 
området. 
 
Boliger i Brinkveien vil oppleve økt trafikkstøy, men ingen av boligene ligger nærmere enn 15 m 
som er byggegrense fra kommunal veg. Trafikkstøyen fra E6 vil fortsatt være dominerende i 
området.  
 
Eksisterende kryss er dimensjonert som et ”T-kryss”. Det var antatt at det var utformet med 
utgangspunkt i vogntog med kjøremåte A, som ville være tilfelle ved et nytt kryss. For å 
opprettholde kjøremåte A ved inn- og utkjøring på E6 må man en liten del av motgående 
kjørefelt på Løvgavlveien. Krav til kjøremåte A ansees derfor kun å være delvis oppfylt dvs. ikke  
tilfredsstillende, men akseptabel.  
 
For å oppnå kjøremåte A på begge veger kan man enten utvide krysset (endre kurveradius) eller 
rette opp Løvgavlveien med en lengre strekning med 90 graders vinkel på E6. Det er også mulig 
å få til en passeringslomme langs E6, men siden ventetid/belastningsgrad på E6 er så lav vil ikke 
utbyggingen føre til nødvendige tiltak på E6. Totalt sette er det ingen tungtveiende grunner for å 
anbefale at planområdet skal utvides til å omfatte kryss Løvgavlveien/E6. 
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4.1   Plankart 
Nedenfor vises forslag til plankart.  

 
Figur 9: Planforslag for Søbbesva. 
 
 
5.0   Oppsummering 
Oppsummert gir økning i trafikkmengde lite avviklingsproblemer på E6 pga. at trafikken spres 
over et lengre tidsrom og at tidslukene gir lav ventetid. Behov for et separat 
venstresvingfelt/passeringslomme på E6 vurderes som svært liten da trafikkflyten er 
tilfredsstillende og at det ikke er spesielle kapasitetsproblemer i forbindelse med avkjøring fra 
E6. Sporingskurve for vogntog er ikke tilfredsstillende, men akseptabel. En utbygging av 
området vil sannsynligvis ta flere tiår og det er ikke usannsynlig at E6 har fått ny trase innen den 
tid. 
 
Trafikksikkerhet ivaretas ved at det merkes opp gangfelt i eksisterende kryss langs GS-
veg/fortau på Løvgavlveien frem til videregående skole i henhold til planforslag. Dette bør også 
vurderes utenfor planområdet i kryss E6/Løvgavlveien og man kan også vurdere behov for en 
oppmerket evt. overkjørbar deleøy. Oppretting av kurve på E6 sørvest for jernbaneundergang 
ved omlegging av Rv. 80 vil være med på å bedre trafikksikkerheten vesentlig i området. 
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Parkeringssituasjon vil ikke endres da dette løses innenfor det enkelte byggeområde. 
Trafikkstøyen er forventet å stige siden biltrafikken i området dobles, men dette er i hovedsak 
innenfor normal arbeidstid og ukedager fra mandag til fredag. Boliger i Brinkveien ligger utenfor 
krav til byggegrense for kommunal veg. Sikring av trygge krysningspunkter for myke trafikanter 
og vedlikehold av gs-veg/fortau med lys vil øke trafikksikkerheten. 
 
Oppsummert er ikke noen spesielle tungtveiende grunner for å utvide planområdet til å omfatte 
kryss Løvgavlveien/E6.  
 

 
Figur 10: E6 sett mot jernbaneundergang i sør. 
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SAMMENDRAG

Det er  i  forbindelse med reguleringsplan for Søbbesva  industriområde  utført

grunnundersøkelser av Rambøll  i  form av totalsondering i  11 punkt, 2

poretrykksmålere  i  1 punkt, CPT  i  2 punkt og prøveserieri 2 punkt.

Grunnen består av ca. 2 meter torv over leire. Leira er bløt til middels fast og lite til

middels sensitiv.

Fra  3  til 7 meters dybde har leira innslag av skjellrester og er  litt siitig.  Videre  i
boredybden er leira registrert med enkelte tynne siIt/sandlag innimellom.  Det er boret

ca. 20,5 til 21,7 meter  i  borpunktene.
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Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA

1 INNLEDNING

1.1 Prosjekt

I forbindelse med reguleringsplan for Søbbesva Industriområde har Rambøll
utført grunnundersøkelser for Fauske kommune.

1.2 Innhold

Rapporten inneholder samlede resultater fra grunnundersøkelser med data fra
felt og laboratorium. Rapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger.

2 UNDERSØKELSER

2.1 Feltundersøkelser

Det er utført grunnundersøkelser i form av 11 totalsonderinger og 2 CPT.
Sonderingene er avsluttet i 20,5 – 21,7 meters dybde. For nærmere
klassifisering av løsmassene er det tatt opp prøver fra punkt 4 og 9.

For å måle poretrykket er det satt 2 hydrauliske piezometere i punkt 7.

Punktenes plassering fremkommer av situasjonsplan, tegning 102.

2.2 Oppmåling

Borepunktene er satt ut av Rambøll AS og målt inn med GPS av Salten
Kartdata AS. Koordinater og høyder fremkommer av tabellen under. Målingene
er utført i Euref89, sone 33, vertikal datum NN1954.

Punkt Koordinater Terrengkote

1 7461759.2 516081.0 33.9

2 7461791.9 515975.2 33.9

3 7461861.5 516153.8 33.9

4 7461910.4 516073.5 34.1

5 7461840.2 516349.8 34.9

6 7461953.4 516242.2 33.7

7 7462096.6 516177.3 33.9

8 7462013.5 516298.7 34.6

9 7462145.9 516260.8 34.4

10 7462035.6 516377.7 35.2

11 7462129.0 516388.5 34.9

Tabell 1 – Koordinatliste

2.3 Laboratorieundersøkelser

Alle prøver er levert til geoteknisk laboratorium for klassifisering og
undersøkelse med hensyn på vanninnhold, tyngdetetthet og udrenert
skjærfasthet.

Det er utført plastisitet-, ødometer- og treaksforsøk på utvalgte prøver.
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2.4 Resultater

Resultater fra totalsonderingene er vist som enkeltboringer med en enkel
løsmasseoversikt på tegning 103 - 108. CPT er presentert på tegning 109.

Resultat fra laboratorieundersøkelsene fremkommer i egne borprofil på
tegning 110 og 111. Ødometer- og treaksforsøk er fremstilt på tegning 112-
115.

Tillegg I, II og III gir forklaring og metodebeskrivelse for henholdsvis utførte
felt- og laboratorieundersøkelser.

3 GRUNNFORHOLD

3.1 Løsmasser

Sonderinger og prøvetaking viser torv til ca. 2 meters dybde, over leire. Leira
er bløt til middels fast og lite til middels sensitiv. Den betegnes som
sprøbruddmateriale i enkelte tynne lag. Fra 3 til 7 meters dybde har leira
innslag av skjellrester og er litt siltig. Videre i boredybden er leira registrert
med enkelte tynne silt/sandlag innimellom.

Leira har en udrenert skjærfasthet på ca. 12-42 kPa.

Laboratorieresultatene viser tyngdetetthet på ca. 17,2-19,9 kN/m 3.
Vanninnholdet på de opptatte prøvene varierer fra ca. 17-53%, men ligger for
det meste mellom 35-40%.

Sonderingsmotstanden er forholdsvis lav, men økende med dybden.
Sonderingsresultatene viser generelt homogene forhold.

3.2 Grunnvann

For måling av poretrykket ble det satt ned 2 hydrauliske piezometere til 5 og
10 meters dybde i pkt. 7.

Grunnvannstand er ikke målt pr. dags dato.

3.3 Berg

Dybde til berg er ukjent da sonderingene er avsluttet uten at berg er nådd.
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Konsolideringsspenninger
PRØVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE w(vekt%) dV (%) de/e0 p0' (kPa) pa' (kPa) pr' (kPa) KOMMENTAR

1 Δ 4 4 9,50m CAUc 33,8 3,7 0,076 65 81 47 Leire

2 ◊ 4 4 9,60m CAUc 34,9 7,2 0,145 66 154 91 Leire
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Sonde nr.: 4505 Oppløsning: 18-bit

Arealforhold, a: 0,851 Arealforhold, b: 0

Kalibreringsdato: 11.10.2012 Utførende: Geotech AB

EGENSKAP (fra kaliberingsark) SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimum spenning [MPa] 50 0,5 2

Måleområde [MPa]: 50 0,5 2

Oppløsning 12-bit [kPa]: - - -

Oppløsning 18-bit [kPa]: 0,5741 0,0104 0,0222

Max. temp.effekt, ubelastet [kPa]: 26,9827 0,6968 0,7104

Temperaturområde [ oC]: 0-40 0-40 0-40

Borpunkt nr.: 4 Dato: 02.02.2015

Borleder: Foss, Johan Assistent: Krokstad, Jon Løvås

Filtertype: Spaltefilter Mettningsmedium: Frostvæske

Forankring: Nei Sondetemperatur start [ oC]: 3,3

Forboring [m]: 3 Sondetemperatur slutt [ oC]: 4,4

Sum boring [m]: 19,5 Kontroll skriver [m]: 19,5

Avstand mellom målinger [mm]: 20 Max. helning [ o]: 2,7

EGENSKAP SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimal temperatureffekt [kPa]: 0,7420 0,0192 0,0195

FAKTOR NA (q) NB (f) NC (u)

Før sondering:

Etter sondering:

Avvik [MPa/kPa/kPa]: -0,0057 0,2 0,1

MÅLESTØRRELSE SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Samlet nøyaktiget, DTOT [kPa]: 7,0161 0,2296 0,1417

Tillatt nøyaktiget A1, Dk [kPa]: 35 5 10

Tillatt nøyaktiget A2, Dk [kPa]: 100 15 25

Tillatt nøyaktiget A3, Dk [kPa]: 200 25 50

ANVENDELSESKLASSE: 1 1 1

Vurdering profil:

Oppdrag:

Borpunkt nr: 4 Sonde: 4505
Dato: Tegnet: Kontrollert:

02.02.2015 Foss, Johan NAZA
Oppdragsnr.: Bilag nr.:

1350007154 1

NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE

Merknad:

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Oppdragsgiver:

Søbbesva

Merknad:

DOKU M EN TASJON MÅLEDATA - GEOTECH SON DER

SONDEDATA

UTFØRELSE

MÅLEVARIABLE

NULLPUNKTKONTROLL



Sonde nr.: 4505 Oppløsning: 18-bit

Arealforhold, a: 0,851 Arealforhold, b: 0

Kalibreringsdato: 11.10.2012 Utførende: Geotech AB

EGENSKAP (fra kaliberingsark) SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimum spenning [MPa] 50 0,5 2

Måleområde [MPa]: 50 0,5 2

Oppløsning 12-bit [kPa]: - - -

Oppløsning 18-bit [kPa]: 0,5741 0,0104 0,0222

Max. temp.effekt, ubelastet [kPa]: 26,9827 0,6968 0,7104

Temperaturområde [ oC]: 0-40 0-40 0-40

Borpunkt nr.: 9 Dato: 04.01.2015

Borleder: Foss, Johan Assistent: Krokstad, Jon Løvås

Filtertype: Ferdigmettet porøsfilter Mettningsmedium: Frostvæske

Forankring: Nei Sondetemperatur start [ oC]: 8

Forboring [m]: 3 Sondetemperatur slutt [ oC]: 4,4

Sum boring [m]: 19,8 Kontroll skriver [m]: 19,8

Avstand mellom målinger [mm]: 20 Max. helning [ o]: 4,2

EGENSKAP SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Maksimal temperatureffekt [kPa]: 2,4284 0,0627 0,0639

FAKTOR NA (q) NB (f) NC (u)

Før sondering:

Etter sondering:

Avvik [MPa/kPa/kPa]: 0,004 -2,7 0,4

MÅLESTØRRELSE SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON PORETRYKK

Samlet nøyaktiget, DTOT [kPa]: 7,0025 2,7731 0,4861

Tillatt nøyaktiget A1, Dk [kPa]: 35 5 10

Tillatt nøyaktiget A2, Dk [kPa]: 100 15 25

Tillatt nøyaktiget A3, Dk [kPa]: 200 25 50

ANVENDELSESKLASSE: 1 1 1

Vurdering profil:

Oppdrag:

Borpunkt nr: 9 Sonde: 4505
Dato: Tegnet: Kontrollert:

04.03.2015 Foss, Johan NAZA
Oppdragsnr.: Bilag nr.:

1350007154 2

DOKU M EN TASJON MÅLEDATA - GEOTECH SON DER

SONDEDATA

UTFØRELSE

MÅLEVARIABLE

NULLPUNKTKONTROLL

NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE

Merknad:

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Oppdragsgiver:

Søbbesva

Merknad:
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Tflbggl

MARKUNDERSØKELSER

Sonderinger utføres for å få en orientering om grunnens
relativefasthet,1agdeling og dybder til antatt fjell eller annen
fast grunn.

Avslutning av  boring (gjelder alle sonderingstyper).

Jilll lil
Boring avsluttet Antatt stein, Antatt fjell
(årsak  ikke  angitt) morene, sand ol.

Boret  i  antatt fjell. Boret  i  fjell og
(Hvis overgangen er ukjent, kjerne opptatt.
settes spørsmåltegn.)

Dreiesondeg'gg
utføres med 22 mm stålstenger med glatte skjøter påsatt en
200 mm lang spiss av firkantstål som er tilspisseti enden og
vridd en omdreining. Boret '
belastes med  inntil 1kN og hvis
det ikke synker for denne last,

dreies det ned med motor eller

for hånd. Antall halve
omdreininger pr. 20 cm
synkning noteres. Ved
opptegninger vises antall halve
omdreininger pr. meter
synkning grafisk med dybden  i
borhullet og belastningen angis
til venstre for borhullet.

O.SkN

1.0kN

slag

0  50 100 150

1/2 omdr. pr. m.

Totalsgndering

kombinerer dreietzykksondering og fjellkontrollboring. Det
brukes hydraulisk drevet  borrigg. Boring gjennom stein og
blokk og ned i berg utføres ved slag og spyling.

Boredata (nedpressingskraft, synkhastighet, spyletrykk etc.)
måles ved elektriske givere og overføres automatisk til en
elektronisk registreringsenhet (Geoprinter). Resultatene
tegnes opp vha. EDB.

Ramsondering
utføres med 32 mm stålstenger med glatte skjøter og en
normert spiss. Boret rammes ned i grunnen av et fall-lodd
med vekt 0,635 kN og konstant fall-
høyde 0,6 m. Motstanden mot ned-
ramming registreres ved antall slag
pr. 20 cm  synkning.

Rammemostanden:

Laddvekr  :: fallhøyde

Q0  =  synkning pr. slag (kNm/m) 0  3'0 kg: 60
I7

angis i diagram som funksjon av dybden.

9mm

X3} cllkontrgllboring

utføres med 32 mm stenger med muffeskjøter og hardmetall-
krone nederst. Boret drives av en tung trykkluftdrevet
borhammer under spyling med vann av høyt trykk. Når fjell er
nådd, bores noe ned  i  fjellet, vanligvis ca. 3 meter, under
registrering av borsynk for sikker  påvisning.

©  Emvetaking

utføres for undersøkelse i laboratoriet av grunnens

geotekniske egenskaper.
Ufozsggege prøver tas opp med NGI's 54 mm stempel-

prøvetaker. Prøvene skjæres ut med tynnveggede stålsylindre
med innvendig diameter 54 mm og lengde 80 cm (evt. 40 cm).
Prøvene forsegles  i  begge ender for å hindre  uttørking før de
åpnes  i  laboratoriet. '

Representative prøve; tas med forskjellige typer støtbor- og

ram-prøvetaker, ved sandpumpe  i  nedspylte eller nedrammede

foringsrør,  av oppspylt materiale ved nedspyling av foringsrør
og ved skovlboring i  de øvre lag. Slike prøver tas hvor

grunnen ikke egner seg for vanlig sylindeiprøvetaker og hvor
slike prøver tilfredsstiller formålet.

+  Vig gebog'I—ig

bestemmer udrenert skjærs tyrke (su) av leire direkte  i  marken

(in situ). Måling utføres ved at et
vingekors, som er presset ned  i *

grunnen, dreies rundt med bestemt
jevn hastighet til brudd  i  leira.
Maksimalt dreiemoment  gir  grunnlag

for  å  beregne leiras udrenerte V
skjærstyrke, som også måles  i  omrørt *x
tilstand etter brudd. orilrørf uforstyrret

o  10 20 30

SLl kPa

i  grunnen måles med et piezometer. Dette består av et
sylinderisk filter av sintrert bronse som
trykkes eller rammes ned til ønsket
dybde ved hjelp av rør. Vanntrykket
ved filteret registreres enten hvdragljsg ’50
som stigehøyden  i  en plastslange inne  i %,
røret (ved overtrykk påsettes ’43:

manometer over terreng) eller
elektronisk ved hjelp av en direkte
trykkmåler innenfor filteret. 0  10 20 30

U. kPa

gämgvgnggtandeg observeres vanligvis direkte ved vannstand

i  borhullet.

Q &&&—ling
utføres med 36 mm glatte skjøtbare stålstenger påsatt en
normert spiss. Borstangen trykkes ned med konstant hastighet
3  m/min. og konstant rotasjon 25 omdr.]min.
Sonderingsmotstanden registreres

som den til en hver tid nødvendige
nedpresningskraft for å holde
normen nedtrengnings-hastighet.

Når motstanden øker slik at

normert nedtrengnings-hastighet
ikke kan opprettholdes, økes
rotasjonshas tigheten. Dette o  5
anføres  i  diagrammet.

lkf rotasjon

1o 20 ao
Fm kN
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Tillegg II

LABORATORIEUNDERSØKELSER

Ved åpning av prøven beskrives og klassifiseres jordarten.
Videre kan bestemmes:

EMM
('y i kN/m3) for hel sylinder og utskåret del.

Mid
(w  i  %) angitt iprosent av tørrvekt etter tørking ved 110 °C.

te  n  e
(wLi %) og M  (WP i %) som angir henholdsvis
høyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) område
av leirmateriale. Differansen WL -WP benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vanninnhold over
flytegrensen, blir materialet flytende ved omrøring.

.  k .

(sui kNlmä) av leire ved hurtige enaksiale trykkforsøk på
uforstyrrede prøver med Wensnitt 3,6  x  3,6 cm2 (evL hel
prøve) og høyde 10 cm. Skjærstyrken settes lik halve
trykldastheten. Dessuten måles skj ærstyrken  i  uforstyrret og
omrørt tilstand ved konusforsøk, hvor nedsynknjngen av en

konus med bestemt form og vekt registreres og skjærstyrken

tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer. som også er en
indirekte metode basert på irmsynkning, brukes særlig på fast
leire.

Sgngjgjvigeteg, (St)
er forholdet mellom udrenert skj ærstyrke av uforstyrret og
omrørt materiale. bestemt på grunnlag av konusforsøki
laboratoriet. Med EM forstås en leire som i omrørt

tilstand et flytende, omrørt skjærsty'rke  <  0,5 kN/mz.

re  ' ' '  e
av en jordart ved
ødometerforsøk. En
prøve med tverrsnitt
20 cm2 og høyde 2
cm belastes trinnvis  i
et belastningsapparat
med observasjon av

saxnmentrykningen
for hvert trinn som
funksjon av tiden.
Resultatet tegnes
opp i  en defor-
masjons- og modul-
kurve og gir grunn-

lag for setnings-
beregning.

'Kompresjonsmodul  M  ——

Relativ deformasjon 8——

Belasfning o ——

EMM
(relativt) ut fra fargeomslag i en natronlutoppløsning.

En nøyaktigere metode er våt-oksydasjon med

hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes lik vekttapet
(evt. glødetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes  i
vektprosent av tørt materiale.

gamma.
(g/l  eller o/oo) i  porevannet ved titrering med sølvnitrat-
oppløsning 0g kaliumkromat  som indikator.

o  del'
ved sikting av fraksjonene større enn  0,06  mm. For de finere
partikler bestemmes den ekvivalente komdiamter ved
hydrometeranalyse. En kjent mengde materialer slemmes opp
i vann og romvekten av suspensjonen måles i en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Komfordelingen kan så
beregnes ut fra Stoke's lov om kulers sedimentasjonshastighet.

e '  ilt "S  d t'

Kornstørr.mm  <o.ooz 0,002- 9,06-2 2-60 60-600 >600
0,06

191933;
benevnes  i  henhold til korngraderingen med substantiv for den
dominerende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten
angis som leire når leirinnholdet er over 15%. Morene er en
usortert breavsetning som kan inneholde alle komstørrelser fra
leir til blokk.

mm
klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje,
dy, matjord).

o  I

/ .. 0:0: ZA?
:l-f'. a  6 O/ 0:00 o  o

/ ':"l  ».I. i a. g Q?‘

‘-'._. o o
Å ?av (LO

Leire Sil’r Sand Grus Sfeln  og_
blokk

:» Vv f»
N V ‘Jio

fv VVV J

'” Jfv V  V
" V ip\ 'v \/ V J

FjeLL FyLLmasse Organiske Treresfer' Skjell
Jordar‘fer Sagflis

Anmrlming
T  =  tørrskorpe

-  Leire: R  =  resedimenterte masser

K  =  kvikkleire

-Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
-  Morene vises med skyggelegging.
-For konltresjoner kan bokstavsymboler settes inn

i  materialsignamren:

Ca.  =  kalkkonlqesjoner
Fe  =  jemlconkresjoner
AH  =  aurhelle



'  * :. Tillegg III

SPESIELLE  UNDERSØKELSER

P SIEL E UNDE LSER ES L E  0  TO U ER S  R.

Eg Lkgmpressometer 'ærs e e e

benyttes for undersøkelse av grunnens kompressibilitet direkte

i marken. [prinsippet består utstyret av en skrueplale med
diameter 16 cm som kan skrus ned til ønsket dybde.

For hver valgt dybde utføres et belasmingsforsøk ved hjelp av

en jekk og sammenhengen mellom belastning og setning

registreres.

Resultatene fremstilles som deformasjonskurver og derav kan

beregnes modultall (m) som uttrykk for grlmnens

kompressibilitet og benyttes ved setningsbcregning.

Beggeabilitegsmåling

in situ utføres ved infiltrasjonsforsøk eller prøvepmnping.

Infiltrasjonsforsøk kan for eksempel utføres ved hjelp av et
piezometer som fylles opp med vann og synkehastigheten

måles. Ved prøvepumping må vannstanden observeres i flere
punkter i forskjellig avstand.

Konosjonssondexing

utføres med en sonde av stål med isolert magnesiumspiss

(N GI's type). Strømstyrke og motstand måles i forskjellige

dybder i grunnen og derav kan beregnes en relativ

depolarisasjonsgrad samt grunnens spesifikke motstand. Ut
fra dette kan korrosjonshastigheten for stål vurderes.

Feltko tr 11 av 0 erin s ad.
Komprimeringsgraden for oppfylt malen'ale er forholdet

mellom oppnådde tørr-romvekt Yd ved feltkomprimering og

maksimal tørr—romvekt Yd maX'  bestemt ut fra standardiserte

komprimeringsforsøk i laboratoriet.

Sandvolummeter— o vannvol melenneloden.

I  felten bestemmes 7d ved å måle volumet av en

utgravd prøve og å veie del utgravde materiale  i

fuktig og tørr tilstand. Volumet av prøven

bestemmes ved å fylle det utgravde hull med en
tørr sand med kjent romvekt, eller ved å forsegle

hullet og fylle det opp med vann. Ut fra kjente

data kan således vanninnhold og tørr—romvekt av

det utgravde materialet bestemmes. Denne metode
kan benyttes i relativt finkomig og ensgradert

materiale.

Platebelastnin sfors k.
I grov og samfengl masse (grov grus, fmsprengt stein

o.lign.) gir sandvolumm'ctcr og vannvolummeler-
metoden utilfredsstillende nøyaktighet. og kompri—

meringen av slikt materiale undersøkes ved å be-
stemme oppfyllingens clastisitetsmodul ut fra plate—

belastningsforsøk.

En sirkulær plate med  Ø =  30 cm plasseres på den

komprimerte grunnen og belastes trinnvis samtidig

som nedbøyning av platen måles med spesielt måle-
utstyr. Samhørende verdier for belastning og ned—

bøyning av platen måles med spesielt måleutstyr.

Samhørende verdier for belastning og nedbøyning

avsettes  i  diagram og elastisitetsmodulen E be—

regnes. Den målte elastisitctsmodul sammenholdcs

med oppsatte krav til elastisitetsmodul ut fra
aktuelle belastningsforhold. og forholdet mellom
disse verdier betegnes komprimeringsgrad.

friksjonsvinkel (41) og attraksjon (a i  kN/mz,  evt. kohesjon

c  = a '  tg $) bestemmes ved triaksialforsøk på småprøver

i laboratoriet. En sylindrisk prøve konsolideres for et all—
sidig trykk og vertikalbe- .g-

lastningen økes deretter ä'ä

til brudd. Under forsøket åå lgq?  =  [75%. _ s  :» Ms,
males poreLrykk, slik at ED};

effektive spenninger kan i7: "‘ [/fJfi (,; v.
beregnes (totaltrykk

minus poreuykk).
Forsøket fremstilles of— ...q Effektiv hor-SPenmng fff

est som en vektor i et hovedspenningsdiagram.

e ea il'tetskoeffi lente
(k i cm/s) er strømningshastigheten for vann gjennom

materialet ved en hydraulisk gradient lik 1.0. I laboratoriet
måles penneabiliteten ved direkte vanngjennomgangs-

forsøk på små prøver for konstant eller fallende potensial.

Dette kan gjøres i trialcsialapparatur for finkomige prøver

eller i større apparatur for mer grovkomige prøver.

aksimal  t  rT-ro ve  l  0  () L" alt vanninnhol etter

Proctor—metoden,

Ved komprimering av jordansmateriale oppnåes tetteste

lagring av mineralkomene, dvs. høyest tørr-romvekt, når
vanninnholdet i materialet har en bestemt verdi under

komprimeringsarbeidet. Materialets egenskaper som
stabilitet øker, og kompressibiliteten avtar med økende

lagringstetthet.

I  laboratoriet bestemmes det optimale vanninnholdet ved

å komprimere prøver av materialet med varierende vann—
innhold etter en standardisert forskrift, Proctormetoden.

De samhørende verdier for prøvenes vanninnhold og tørr-

romvekt beregnes og plottes i et diagram med tørr—romvekt

som funksjon av vanninnholdet. Den høyest oppnådde

tørr-romvekt betegnes som l'd max. og det tilhørende vann-

innhold wopr..

CB R— foggk.

For materialer som inngår i veg— og eller flyplassoverbyg-

ning, eller trafikkbelaslet grunn forøvrig. kan dimensjoner—

ende bæreevne semiempirisk bestemmes ut fra belastnings«

forsøk etter CBR-metoden (Califomia Bearing Ratio).

Materialet som skal undersøkes komprimeres lagvis ved

optimalt vanninnhold i en sylinder med volum ca. 2,3 l.

Komprimeringsarbeidet tilsvarer Modifisert Proctor. Deretter
settes sylinderen med prøve i vannbad i 96 timer for full-

stendig vannmetning. Erter vannmetning påføres prøven
belasLning ved at et stempel med areal 3 inch med kon-

stant bevegelseshastighet  = 0,05  inch pr. min. presses ned

i denne. Rundt stempelet på prøvens overflate er prøven

belastet med blyn'nger med vekt som tilsvarer vekten av evt.

overbygning. Stempelkraften ved 0,1" og 0,2” inntrykking

av stempelet registreres og sammenlignes med verdier for

tilsvarende inntrykking på et referansemateriale. Forholdet

mellom den avleste kraft og referansekmften beregnes i

prosent og betegnes CBR-verdi. Dersom CBR—verdien
ved 0,2" er høyere enn ved  0,1" stempelinntrykking kan
denne verdien rapporteres som materialets CBR-verdi

hvis dette forhold bekreftes ut fra forsøk på  2  prøver.
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vest for E6. Området er i dag i bruk som næringsareal for ulike virksomheter og har tidligere vært avsatt 
til råstoffutvinning. Masseuttaket er lagt ned i løpet av 2020.  
 
I planlegging av tomtefradelinger og salg av kommunens areal innenfor området, har det kommet frem 
at det er behov for endringer. Både bestemmelser og plankart som gjelder for området er vedtatt i 1999 
og har behov for oppdatering. Imidlertid er det ikke et ønske å detaljregulere området, da dette bør 
ligge hos virksomheter når de etablerer seg. Mens denne planen utarbeides er det ukjent hva slags 
virksomheter som kommer til å etablere seg her. Nye bestemmelser vil kunne tilrettelegge for 
nyetablering, men også forebygge konflikt med interesser i nærheten av området.  
 
Gjennom en ny områderegulering foreslås det nå å regulere til næringsformål, med oppdaterte 
bestemmelser etter dagens retningslinjer og lovverk. I tillegg er det et ønske å endre veitraseen for å 
tilpasse til terreng og etablert avkjørsel. Det blir også regulert en gang- sykkelvei som skal ligge parallelt 
med kjørevei. Den nye gang- sykkelveien vil øke trafikksikkerhet og tilrettelegge for at ansatte kan velge 
et alternativt transportmiddel til området. 
 
Områderegulering for Skysselvika næringsområde, plan-ID 1997004, vedtatt 28.05.1999, gjelder for 
planområdet i dag og vil bli delvis erstattet. Den sørligste delen av planområdet er nylig regulert 
gjennom detaljreguleringen for del av Skysselvika næringsområde, plan-ID 2019005. Området ut i havet 
lengst sør er regulert til ‘fiskebruk’ og vil ikke bli erstattet av ny plan. 
 
Planforslaget er i samsvar med overordnet plan og er vurdert opp mot forskrift om 
konsekvensutredninger. Det konkluderes med at det ikke utløses krav til konsekvensutredning.  
 
Forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 
den 15. juni 2020 med høringsfrist den 14. august 2020. Det er kommet inn 8 innspill til planforslaget. 
Der hvor det er vurdert som hensiktsmessig å gjøre (mindre) endringer, er dette gjort i planen som nå 
foreligger til sluttbehandling.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning: 
Gjennom bestemmelsen § 3.12 anser DMF at hensynet til Skysselvik masseuttak er ivaretatt i planen. Vi 
tar øvrig informasjon til etterretning og har ingen merknader til det øvrige planarbeidet. 
 
Statens vegvesen: 
Områdereguleringsplanen er tilpasset detaljreguleringsplanen for E6 Finneidstraumen bru. Vi er tilfreds 
med at det er lagt inn en videreføring av gang- og sykkelveg langs E6 inn i planområdet kalt o_GS1. Det 
er også lagt inn rekkefølgekrav for o_GS1 for å sikre at den blir bygd. Utforming og bredde på gang- og 
sykkelvegen er ikke tatt med. Målsetting av o_GS1 kan gjøres på plankartet eller det kan medtas i 
bestemmelsene at o_GS1 skal dimensjoneres og bygges i henhold til vegnormalen N100 Veg- og 
gateutforming. 
 
Kjørevegsystemet er i plankartet benevnt offentlig veg med betegnelsene o_KV1-3. I 
bestemmelsenes § 5.2 er o_KV1 og o_KV2 benevnt som felles f_KV2 og f_KV3. Her bør det 
være samsvar mellom plankart og bestemmelsene om disse skal være offentlige eller 
felles/private. 
 
Kommentar saksbehandler: Tatt til etterretning. Plankartet endres fra o_KV2 og o_KV3 til f_KV2 og 
f_KV3, da det er snakk om felles adkomst for tilknyttede næringsområder. Områdene skal opparbeides 



og vedlikeholdes av næringsvirksomhetene som etablerer seg her. Det er lagt inn en bestemmelse under 
§ 5.3 at o_GS1 skal dimensjoneres og bygges i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. 
 
Fylkesmannen i Nordland: 
Forslag til bestemmelse første avsnitt § 3.8-Støv, har krav om at grenseverdier fastsatt i T-1520 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging skal tilfredsstilles. Dette kravet vil trolig 
være utfordrende/komplisert å følge i opp byggesak. Lokal luftkvalitet er regulert i 
forurensningsforskriften kap. 7 hvor kommunen er forurensningsmyndighet.  
Viktigste kilder til svevestøv PM10 og PM2,5 og NOx er vanligvis vegtrafikk og forbrenning, både i private 
boliger og større forbrenningsanlegg. Støv fra industri er også av betydning. Forskriften har krav om 
målinger/beregninger i henhold til helsebaserte vurderingsterskler. Etter det vi vet har det så langt ikke 
vært vurdert at vurderingstersklene er overskredet. 
 
Avsnitt 2 og 3 i § 3 har konkrete krav til støvdemping. Kommunen kan eventuelt også ta inn 
bestemmelse som regulerer støvnedfall ved mest berørte nabo (omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehage). Vanlig krav er at utslipp av 
steinstøv/partikler (mineralsk andel) ikke skal overstige 5 g/m² i løpet av 30 dager. Kravet kan følges opp 
med krav om målinger ved behov. 
 
Kommentar saksbehandler: Det tas inn i bestemmelser at utslipp av steinstøv/partikler (mineralsk andel) 
ikke skal overstige 5 g/m² i løpet av 30 dager. Kravet kan følges opp med krav om målinger ved behov. 
 
Nordland Fylkeskommune: 
Fylkeskommunen går utfra at eksisterende innkjørsel til området, Straumsøyrveien, erstattes av ny vei 
med innkjørsel som vist i plankartet. Av plankartet går det imidlertid ikke klart fram om den nye 
avkjørselen nord i planen fortsatt gir adkomst til naustene/flytebryggene. Vi ber kommunen vurdere en 
presisering i bestemmelsene på dette punktet, slik at adkomst til naustene sikres etter at ny innkjørsel 
er tatt i bruk. 
 
Kommentar saksbehandler: Presisering av at avkjørselen fortsatt gir adkomst til naustene/flytebryggene 
gjøres i planbestemmelser. 
 
NVE: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Skysselvik boligforening: 
Som kjent har vi i mange år slitt med støy og støvplager på grunn av manglende regulering. Disse 
plagene har spesielt vært knyttet til mottak/utskiping av masser via sjøveien, flytting av masser på 
området, bearbeiding og knusing av grus/stein m.m. 
 
For å sikre at reguleringsplanen, som nå skal vedtas, virkelig fanger opp alle aktører som bidrar til støy 
og støvplagene vil vi komme med følgende forslag/krav til endring i forslaget: 

1. §3.7 Støy – Her må følgende tekst endres, slik at den omfatter bedrifter som allerede er 
etablert på området « Støyfølsom bebyggelse som grenser til industri- og næringsområdet, 
skal sikres tilfredsstillende støyforhold uavhengig av hvilke bedrifter som etableres innenfor 
planområdet.» 

2. §3.7 Knusing og sortering – Forslaget åpner for fortsatt knusing og sortering på området, etter 
at pågående masseuttak er fullført. Dette er vi sterkt imot! Da dette produserer mye støy, 
samt at Fauske Kommune har beroliget oss med at slikt arbeid skulle opphøre ved ferdigstilling 
av masseuttak. Historisk sett ble beboere i Skysselvika lovet at det berørte området skulle bli 
grøntområde. Vi krever derfor at det ikke tillates slik aktivitet på området. 

3. §3.7 Annen drift – Forslaget åpner for støyende drift utover det som kan ansees som normal 



arbeidstid. Dette krever vi endret til 07.00 –16.00 på arbeidsdager og ingen støyende drift på 
lørdager! Det må presiseres at kravene også gjelder lasting og lossing av båter som frakter 
grus, stein m.m 

4. §3.8 Støv –Åpen lagring av grus og steinmasse har vi lang erfaring med, og vet at forslagene i 
reguleringsplanen ikke virker. Vi krever derfor at det stilles krav om lagring av masser i lukkede 
haller, og ber om at dette tas med i reguleringsplanen. 

 
Vi ønsker i tillegg at følgende tas med under §3.7: 

5. Det er ikke tillatt med bruk av lydsignal ved lasting/lossing av båter. I dag benyttes ofte 
fløyte/horn som signal til lastebiler for å varsle sjåfør om at han skal kjøre/stoppe. Dette 
oppleves som svært plagsomt. (Dette gjelder driften til Finneid Grus/Nordasfalt og Nordland 
Betong.) 

6. Driften reguleres slik at bruk av ryggealarm opphører/sterkt begrenses, da dette medfører 
store støyplager. Vi foreslår at det stilles krav til ryggealarmer som benytter nyeste teknologi, 
såkalt «white sound». (Dette gjelder i første rekke Finneid Grus/Nordasfalt.) 

7. Som et siste punkt ber vi om at bruken av stedsnavnet « Skysselvika/Skysselvik» opphører! Vi 
ønsker ikke at det skal knyttes til dette reguleringsområdet, da det er geografisk og historisk 
feil, samt knytter våre eiendommer til et industriområde. Vi foreslår at det får samme navn 
som veien det ligger i. 

 
Kommentar saksbehandler:  
1: områdereguleringen omfatter eksisterende bygninger og bestemmelsene omfatter både eksisterende i 
tillegg til nye virksomheter gjennom retningslinje T-1442. Det vurderes at det ikke er behov nærmere 
presisering av bestemmelse § 3.7. 
2: masseuttak har opphørt i august 2020. Knusing og sortering skal ikke foregå i nye virksomheter. Det er 
derfor hensiktsmessig å ta ut denne delen av bestemmelsen. 
3: Foreslåtte arbeidstider vil gjøre det vanskelig for virksomhetene. Det er mange områder i Norge som 
er regulert med samme driftstider og det vurderes at dette imøtekommer eksisterende virksomheter. 
Driftstider gir begrensninger som ikke har vært der før og dermed er også beboernes interesser ivaretatt. 
Det vurderes at med hensyn til virksomhetene det ikke bør være mere innstramming. Formuleringer i 
bestemmelser er for øvrig endret, da dette vil være mer lesbart. 
4: Åpen lagring av grus og steinmasser vil bli redusert ved opphør av dagens masseuttak og 
knusing/sortering av stein blir minimalt. Støvproblematikken vil dermed reduseres betraktelig. Dersom 
forslaget om lagring av masser i lukkede haller tas inn i planen må planforslaget til høring på nytt. 
Fordelene og ulempene må undersøkes nærmere og kommunen bør da gå i dialog med eksisterende 
virksomheter. Dette vil forsinke planprosessen og det bør tas en politisk avgjørelse på dette. Inntil videre 
vil ikke planen endres. 
5: Lossing av sandbåt gjøres i tråd med reglene som stilles for denne type virksomhet. Virksomhetene 
skal forholde seg til støykrav som stilles gjennom foreslåtte bestemmelser, og dermed vurderes det at 
det ikke er behov for ytterlige krav. Virksomhetene bør gå i dialog med beboere for å finne frem 
alternativer til fløytesignal og evt andre lyder som virker støyende i driftstider. 
6: Lastebiler som kjører i området er pålagt å ha ryggealarm. Det er sjåføren selv som kan endre volumet 
på bilen ved å f.eks. sette bilen i revers 2 ganger før det kjøres (night sound). Dette er noe som 
virksomheten kan kommunisere med sine ansatte. Det vil, utover støybestemmelser, ikke være mulig å 
styre dette gjennom plan. 
7: Plannavn for områdereguleringen har vært i bruk i mange år og vil ikke ha noe konsekvenser for 
historisk verdi eller geografi. Det vil medføre mye ekstraarbeid å endre alle plandokumenter og systemer 
nå etter høringsfasen. Det vurderes derfor som uaktuelt å endre plannavn i denne omgang. 
 



Nordland betong AS: 
Begrensning på støy må omformuleres da forslaget vil innebære svært store problemer for driften ved 
betongstasjonen. Vi har ingen svært støyende aktiviteter som knusing av masser eller bruk av bulldoser, 
men vi har lossing av sandbåter til uregelmessige tider. Vi er helt avhengige av å få sand, grus, pukk 
(tilslag) fraktet inn med båt. Vi har også begrenset 
med utvendig lagerplass, og trenger derfor båtlaster 1-2 ganger per måned (avhengig av 
byggeaktiviteten i området). Båt-kapasitet i området er svært begrenset, og er en del av en omfattende 
logistikk (betjenes av rederiet Seaworks) som skal betjene mange ulike virksomheter. Vi har veldig liten 
mulighet til å styre/kreve at anløp skal gjøres innenfor normal 
arbeidstid. Normalt må båten ved anløp losses for ca 1000t, og dette gjøres ved hjelp av lastebil på kaia 
vår som kjører dette på lager. Normalt tar dette 2-3t. Vi ber derfor om at det tas inn i 
Reguleringsbestemmelsens kap. 3.7 et unntak for at sandbåter kan losses. 
 
Kommentar saksbehandler:  
Med hensyn til beboere i nærheten av Skysselvika, vil det være meget uheldig med lossing av båt på 
helligdager og et unntak for sandbåten vil være uaktuelt. Støybestemmelsene har tatt hensyn til 
virksomhetens krav og etter det kommer frem av innspill er naboer allerede uenig med disse. Da vil det 
være svært uheldig å sette det på spissen med nye endringer som forverrer situasjonen. Det vil være et 
dårlig tiltak med hensyn til folkehelse og bolyst i området som grenser mot planområdet. Hvis det tas inn 
et unntak for driftstider til båtlossing, må planen også til høring på nytt. Det vil forsinke prosessen og 
utbygging av området. 
 
Grunneiere og innbyggerne Vaskermoen: 
Vi observerer at våre eiendommer blir sterkt berørt av hovedferdselsåre i området og stiller oss 
spørrende til hvorfor vi som grunneiere til nabotomten ikke er invitert til informasjonsmøter med 
kommunen på lik linje med andre interessenter. Vi mener vi er blitt forbigått i saksbehandlingen i 
dette planutkastet. 
 
Som naboer opplever vi sterk støy fra området fra eksisterende virksomheter, som vi forstår er i en 
endringsfase, med videre forflytninger av løsmasser til/fra sorteringsanlegg i tillegg til produksjon fra 
pukkverk.” Steinknusing.” Vi stiller spørsmålstegn til blant annet følgende: 

· Hvorfor støysonekartet utarbeidet av anleggseier ikke blir synliggjort i planutkast? 
· Eventuelle avvikssoner er ikke behandlet og begrunnet på en forsvarlig måte i 

kommuneplanen. 
· Støyvurderinger i plansak mangler. 
· Planlagt arealbruk avviker fra grenseverdiene uten at avbøtende tiltak er tilstrekkelig 

innarbeidet i planen. 
· Det har vært sendt inn bekymringsmelding den 14. november 2019 til deriblant 

kommuneoverlege i forhold til støvforurensing, dette er ikke det nevnt i planutkastet. 
· Derimot står det i pkt. 5.11: Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne 

planen. 

Det vises til forurensingsforskriften kapittel 30, § 4, og veileder for pukkverk («steinknusing»). Som 
ovenfor nevnt vil vi, oppsittere og naboer til området, gå sterkt imot at det blir videreført deponier med 
løsmasser steinknusing / pukkverk med sortering med åpen behandling med dertil fortsatt støv- og 
støyforurensning til Vaskermoen og Sysselvikas beboere. Vi mener derfor kommunen har særlige 
grunner til å skjerpe kravene for å imøtekomme omkringliggende bebyggelse. Kommunen haren særlig 
plikt til å konsekvensutrede ulike næringsaktiviteter for å sikre gode bo og leveforhold for sine 
innbyggere. En konsekvensutredning bør inn i videre reguleringsbestemmelser. Vi ber med dette at 
planutvalget ikke behandler denne saken før at utkastet til ny plan blir utarbeidet i tråd med god 
forvaltingsplikt. 
 



Kommentar saksbehandler: 
Eiendommer på vaskermoen grenser ikke direkte til planområdet, og dermed regnes grunneiere der ikke 
som brevmottakere for høringsdokumentene. Det blir imidlertid varslet om planoppstart og høring via 
avisa og kommunens hjemmeside. Dette vurderes som tilstrekkelige tiltak for medvirkning. Som svar på 
oppsummerte spørsmål: 

· Det er ikke utarbeidet støykart med avvikssoner for området, da det ikke er kjent hva slags 
tiltak eller virksomheter som etableres i området. Utarbeiding av støykart med vurdering av 
avvikssoner og andre støyrelaterte vurderinger blir et krav i detaljreguleringen ved nye tiltak. 

· Arealbruk er fremdeles ukjent og vil i prosessen med detaljregulering ikke kunne avvike fra 
grenseverdier i retningslinje for støy, T-1442. Eventuelle behov for avbøtende tiltak vil da blir 
vurdert i detaljreguleringsprosessen. 

· Bekymringsmelding om støvforurensning som er sendt inn til kommuneoverlege har ikke vært 
registrert i planleggingsfasen. Verken kommuneoverlegen eller andre har gjort saksbehandler 
oppmerksom på dette, og det ble derfor ikke nevnt i plandokumentene. Det vil imidlertid ikke 
påvirke vurderingene i forhold til plankart og bestemmelser, som stiller krav om at alle tiltak 
skal følge retningslinje for behandling av luftkvalitet, T-1520, m.m. Dessuten vil 
forurensingsforskriften kap 7 gjelde, selv om dette ikke særskilt nevnes i planbestemmelser. 
Lover og forskrifter skal ikke siteres i planbestemmelser, da disse vil gjelde uansett. Det tas 
også inn en bestemmelse som regulerer støvnedfall ved mest berørte nabo, slik Fylkesmannen 
har foreslått i sitt innspill, for å sikre at ivaretakelse av luftkvalitet i praksis er gjennomførbar. 

Det vil ikke bli aktuelt med deponi eller masseuttak i området. Det vil heller ikke foregå aktivitet med 
knusing, pukkverk eller sortering. Dette står nevnt i planforslagets høringsdokumenter, men er tatt ut fra 
bestemmelser da det ikke er aktuelt for dagens virksomheter. Støybestemmelser er utover dette ikke 
endret, men formuleringen er justert for å gjøre det mer forståelig. 
Konsekvensutredning av næringsaktiviteter vil evt. bli krevd gjennom reguleringsprosessen. Forskrift om 
konsekvensutredning skal alltid følges og bør ikke nevnes særskilt i planbestemmelser. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Alt i alt er områderåderegulering for Skysselvike en stor utfordringer med motsatte interesser. Det å ha 
næringsareal eller industri i direkte nærhet av boligområder har vist å være en dårlig kombinasjon, som 
mer enn ofte resulterer i konflikt mellom virksomhet og nabo. Det vil være umulig å tilfredsstille alle 
partier, men gjennom denne planen har vi forsøkt å finne løsninger som imøtekommer begge partier. 
Planen legger til rette for gang-sykkelveier som fremmer folkehelse og klima. I tillegg er det mulig for 
kommunen å selge næringstomter som kan reguleres nærmere av virksomheten som ønsker å etablere 
seg her.  
 
I tillegg til endringer som er gjort etter behandling av høringsinnspill er det etter en ny vurdering gjort 
følgende endringer i planbestemmelser: 

· Under § 4.2 er det tatt ut en setning: ‘’Kontordelen skal være underordnet hovedformålet og 
ha funksjonell tilknytning til dette.’’ Det er unødvendig å ha med i bestemmelser og vil kun 
vanskeliggjøre evt. etablering av nye virksomheter som passer inn under formålet næring. 

· Det er også lagt til en setning under § 3.13 punkt d) om at det skal tas inn en frisiktsone fra 
avkjørslene f_KV2 og f_KV3 mot hovedveien o_KV1. Det forventes at dette er uproblematisk 
for den som utarbeider detaljregulering for områdene. 

 
Det vurderes at planforslaget som nå foreligger til behandling gir gode grunnlag og muligens begrenser 
konfliktnivået i forhold til gjeldende plan. 
 
 
 



Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - områderegulering 

Skysselvika - Fauske kommune   
 

Saken gjelder områderegulering av Skysselvika industriområde. Gjeldende reguleringsplan er fra 

1999 med reguleringsformål industri/råstoffutvinning. I ny plan er hovedformålet industri og 

næringsformål, samt endring av vegtrasé, etablering av gang – og sykkelveg, m.m. Ny veg inn i 

området flyttes østover for å frigjøre arealer til hovedformålet. Deler av området har vært brukt til 

massetak som nå er avsluttet og en del næringsvirksomhet er alt etablert i området. Kommunens 

vurdering ved oppstart var at planene ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

uttalelse. 

 

Merknader 

Regionale interesser 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant annet 

fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. 

 

Plan 

Planens hensikt er i første rekke å bringe den mer i tråd med faktisk arealbruk og legge til rette for 

videre næringsvirksomhet etter at råstoffutvinningen er avsluttet. Plandokumentene er etter 

fylkeskommunens vurdering klare og entydige og tjener etter vår vurdering formålet som både 

juridiske dokumenter og informasjon til publikum. Kommunen har valgt å lage planen som en 

områderegulering og utsetter med dette detaljreguleringen til faktiske næringsetableringer skal 

skje. Fylkeskommunen har ellers ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering 

utover det som går fram av vårt innspill. 

 

Fylkeskommunen går utfra at eksisterende innkjørsel til området, Staumsøyrveien, erstattes av ny 

vei med innkjørsel som vist i plankartet. Av plankartet går det imidlertid ikke klart fram om den nye 

avkjørselen nord i planen fortsatt gir adkomst til naustene/flytebryggene. Vi ber kommunen vurdere 

en presisering i bestemmelsene på dette punktet, slik at adkomst til naustene sikres etter at ny 

innkjørsel er tatt i bruk.  

 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i9863e590-ea39-486f-bcd0-da0e1eff366b/fylkesplan_for_nordland_2013_-_2025.pdf
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Kulturminner 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 

arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er 

delegert forvaltningsansvar for. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er 

tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 

planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Digital plandialog 

Fylkeskommunen synes det er positivt at denne planen alt ved offentlig ettersyn er lagt inn i 

Nordlandsatlas. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, 

og gir god oversikt over arealforvaltningen.  

 

 

 

Kontakt 

Kulturminner Martinus Hauglid 75 65 05 26 

Annet Håkon Renolen 75 65 05 46 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - 

Områdereguleringsplan for Skysselvika næring og industri - Fauske 

kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 15.06.2020.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med 

en konkret forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I NORDLAND 

 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no


Fauske Kommune
Planutvalget
Plan/Utvikling v/Rune Reisænen
PB 93
8201 Fauske

Skysselvik Boligforening
v/ Wegard Medlie
Skysselvikveien 7
8211 Fauske

Deres ref: 20/10916 Vår ref: Wegard Medlie Dato: 13.08.2020

Merknader til planforslaget for områderegulering av Skysselvika næring og industriområde

Som naboer til Skysselvika næring og industriområde, vil vi takke for at Fauske Kommune nå starter
prosessen med å regulere driften av dette området på en forsvarlig måte. Som kjent har vi i mange år
slitt med støy og støvplager på grunn av manglende regulering. Disse plagene har spesielt vært
knyttet til mottak/utskiping av masser via sjøveien, flytting av masser på området, bearbeiding og
knusing av grus/stein m.m.

Vi forventer at Fauske Kommune nå sikrer at masseuttaket fullføres, at alle masser blir bearbeidet og
fraktet bort fra området, at alle planlagte grøntområder blir tilsådd og alle spor av masseuttaket
fjernes.

For å sikre at reguleringsplanen, som nå skal vedtas, virkelig fanger opp alle aktører som bidrar til
støy og støvplagene vil vi komme med følgende forslag/krav til endring i forslaget:

1. §3.7 Støy – Her må følgende tekst endres, slik at den omfatter bedrifter som allerede er
etablert på området « Støyfølsom bebyggelse som grenser til industri- og næringsområdet,
skal sikres tilfredsstillende støyforhold uavhengig av hvilke bedrifter som etableres innenfor
planområdet.»

2. §3.7 Knusing og sortering – Forslaget åpner for fortsatt knusing og sortering på området,
etter at pågående masseuttak er fullført. Dette er vi sterkt imot! Da dette produserer mye
støy, samt at Fauske Kommune har beroliget oss med at slikt arbeid skulle opphøre ved
ferdigstilling av masseuttak. Historisk sett ble beboere i Skysselvika lovet at det berørte
området skulle bli grøntområde. Vi krever derfor at det ikke tillates slik aktivitet på området.

3. §3.7 Annen drift – Forslaget åpner for støyende drift utover det som kan ansees som normal
arbeidstid. Dette krever vi endret til 07.00 –16.00 på arbeidsdager og ingen støyende drift på
lørdager! Det må presiseres at kravene også gjelder lasting og lossing av båter som frakter
grus, stein m.m

4. §3.8 Støv –Åpen lagring av grus og steinmasse har vi lang erfaring med, og vet at forslagene i
reguleringsplanen ikke virker. Vi krever derfor at det stilles krav om lagring av masser i
lukkede haller, og ber om at dette tas med i reguleringsplanen.

Vi ønsker i tillegg at følgende tas med under §3.7:

1. Det er ikke tillatt med bruk av lydsignal ved lasting/lossing av båter. I dag benyttes ofte
fløyte/horn som signal til lastebiler for å varsle sjåfør om at han skal kjøre/stoppe. Dette



oppleves som svært plagsomt. (Dette gjelder driften til Finneid Grus/Nordasfalt og Nordland
Betong.)

2. Driften reguleres slik at bruk av ryggealarm opphører/sterkt begrenses, da dette medfører
store støyplager. Vi foreslår at det stilles krav til ryggealarmer som benytter nyeste teknologi,
såkalt «white sound». (Dette gjelder i første rekke Finneid Grus/Nordasfalt.)

Som et siste punkt ber vi om at bruken av stedsnavnet « Skysselvika/Skysselvik» opphører! Vi ønsker
ikke at det skal knyttes til dette reguleringsområdet, da det er geografisk og historisk feil, samt
knytter våre eiendommer til et industriområde. Vi foreslår at det får samme navn som veien det
ligger i.

Vi forventer at våre innsigelser og forslag blir hensyntatt, og tatt med i den endelige
reguleringsplanen.

Med vennlig hilsen
Skysselvik Boligforening
Wegard Medlie
Skysselvikveien 7
8211 Fauske
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Jørn Øines Olsen / 75552849 20/33775-7 20/8960 06.08.2020 

     

      

Uttalelse til områdereguleringsplan for Skysselvika næring og industri 

Vi viser til deres brev datert 15.06.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 

forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Planområdet ligger på sjøsiden av E6 sør for Finneidstraumen. Gjeldende regulering av 

området blir delvis erstattet av den nye områdereguleringsplanen. Området er i dag i bruk 

som næringsareal for ulike virksomheter og har tidligere vært avsatt til råstoffutvinning. 

Hensikten med planen er å regulere til nærings- og industriformål med oppdaterte 

bestemmelser etter dagens lovverk og retningslinjer. I tillegg endres vegtraseen for å 

tilpasse terreng og det nye krysset fra E6. 

 

Vårt innspill: 

Områdereguleringsplanen er tilpasset detaljreguleringsplanen for E6 Finneidstraumen bru. Vi 

er tilfreds med at det er lagt inn en videreføring av gang- og sykkelveg langs E6 inn i 

planområdet kalt o_GS1. Det er også lagt inn rekkefølgekrav for o_GS1 for å sikre at den blir 

bygd. Utforming og bredde på gang- og sykkelvegen er ikke tatt med. Målsetting av o_GS1 

kan gjøres på plankartet eller det kan medtas i bestemmelsene at o_GS1 skal dimensjoneres 

og bygges i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. 

 

Kjørevegsystemet er i plankartet benevnt offentlig veg med betegnelsene o_KV1-3. I 

bestemmelsenes § 5.2 er o_KV1 og o_KV2 benevnt som felles f_KV2 og f_KV3. Her bør det 

være samsvar mellom plankart og bestemmelsene om disse skal være offentlige eller 

felles/private. 
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Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Øines Olsen 

senioringeniør 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



        

Fauske Kommune 

Planutvalget, 

Plan og utvikling v/ Rune Reisænen. 

Postboks 93, 

8201 Fauske. 

 

Grunneiere og innbyggerne  i Vaskermoen. 

v/ B.Holstad. 

Vaskermoen 17, 

8211 Fauske. 

 

Deres ref: 20/8960        Vår ref : -grunneiere/ B.Holstad   Dato: 13.08.2020 

 
 

Vi viser til; Reguleringsbestemmelser for områderegulering av Sysselvika næring og industri  

Plan ID 2020002  / ID 1997004. 

Som grunneiere av eiendommene 83/131 -83/70 -83/30 i planområdet vil vi komme med innsigelser i 

henhold til områdereguleringen som er planlagt. 

 

Vi observerer at våre eiendommer blir sterkt berørt av hovedferdselåren i området og stiller oss 

spørrende til hvorfor vi som grunneiere til nabotomten ikke er invitert til informasjonsmøter med 

kommunen på lik linje med andre interessenter. Vi mener vi er blitt forbigått i saksbehandlingen i 

dette planutkastet. 

 

Reguleringsbestemmelse Pkt. 3.7 -støy. 

Som naboer opplever vi sterk støy fra området fra eksisterende virksomheter, som vi forstår er i en 

endringsfase, med videre forflytninger av løsmasser til/fra sorteringsanlegg i tillegg til produksjon fra 

pukkverk.” Steinknusing.”  Vi stiller spørsmålstegn til blant annet følgende: 

 

 Hvorfor støysonekartet utarbeidet av anleggseier ikke blir synliggjort i planutkast? 

 Eventuelle avvikssoner er ikke behandlet og begrunnet på en forsvarlig måte i 

kommuneplanen. 

 Støyvurderinger i plansak mangler. 

 Planlagt arealbruk avviker fra grenseverdiene uten at avbøtende tiltak er tilstrekkelig 

innarbeidet i planen. 

 Det har vært sendt inn bekymringsmelding den 14. november 2019 til deriblant 

kommuneoverlege i forhold til støvforurensing, dette er ikke det nevnt i planutkastet. 

Derimot står det i pkt. 5.11: Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne 

planen. 

 

 

 

 

 



Reguleringsbestemmelse Pkt.3.8  Støv. 

Vedr. støvforurensing til nærliggende bebyggelse refererer vi til forurensningsforskriften: 

 Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. 

 § 30-4.Støvdempende tiltak. 

 Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende 
aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring.  

 Prosessutstyr skal enten være innebygget med en varig tett konstruksjon med avsug og 
effektivt støvfiltrering, eller det skal benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanlegg med  

 hensiktsmessig plasserte dyser beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing, sikting og 
transport. 

 

 

Ref. Veileder for pukkverk  (” steinknusing”  ) 

Første til tredje ledd: Nedstøving av naboeiendommer og betydelig nedstøving av vegetasjon bør 

ikke forekomme. Kravet er at virksomheten plikter å begrense støvutslippet så langt det er mulig 

uten urimelige kostnader. Gjennomføring av støvdempende tiltak gjelder selv om nærmeste utsatte 

nabo ligger mer enn 500 m fra virksomheten, som er kravet for målinger etter § 30-9. Om 

virksomhetens spredning av støv på anleggsområdet ikke medfører ulempe for naboene direkte, kan 

støvet likevel føre til ulempe ved transport ut fra anlegget, fram til eller langs offentlige veier slik at 

det likevel er nødvendig med fukting av trafikkarealer mv. Det vil i slike tilfeller også være 

hensiktsmessig med for eksempel spyling av biler/transportkjøretøy og anleggsmaskiner før utkjøring 

fra området. Hvilke tiltak virksomheten gjennomfører for å overholde kravet, samt rutiner for bytting 

av støvfilter skal være beskrevet i virksomhetens internkontrollsystem. Se også Kapittel 3 

Internkontroll, veiledning til § 30-5 Utslipp av støv og § 30-9 Måling og beregning av utslipp. 

 

Som ovenfor nevnt vil vi, oppsittere og naboer til området, gå sterkt imot at det blir videreført 

deponier med løsmasser steinknusing / pukkverk med sortering med åpen behandling med dertil 

fortsatt støv- og støyforurensning til Vaskermoen og Sysselvikas beboere. 

Vi mener derfor kommunen har særlige grunner til å skjerpe kravene for å imøtekomme omkring-

liggende bebyggelse. Kommunen haren særlig plikt til å konsekvensutrede ulike næringsaktiviteter 

for å sikre gode bo og leveforhold for sine innbyggere. En konsekvensutredning bør inn i videre 

reguleringsbestemmelser. 

 

Vi ber med dette at planutvalget ikke behandler denne saken før at utkastet til ny plan blir utarbeidet 

i tråd med god forvaltingsplikt. 

 

 

         Med vennlig hilsen 

 

for grunneiere i Vaskermoen. 

       Bjørnar Holstad. 



 
 

 
 
   

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  29.07.2020 
Vår ref:  20/01042-4 
Deres ref:  20/8960 

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Områderegulering 
Skysselvika i Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 15. juni 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Om saken 
Planforslaget omfatter regulering av Skysselvika der formålet er å regulere til næring 
og industriformål, med oppdaterte bestemmelser etter dagens retningslinjer og 
lovverk. I tillegg er det et ønske å endre veitraseen for å tilpasse til terreng og etablert 
avkjørsel. Det blir også regulert en gang- sykkelvei som skal ligge parallelt med 
kjørevei. Området er i dag i bruk som næringsareal for ulike virksomheter, og har 
tidligere vært avsatt til råstoffutvinning. Masseuttaket skal legges ned i løpet av 2020.  
 
Uttalelse fra DMF 
I vår uttalelse til varsel om oppstart, datert 15.04.2020, ba vi om en redegjørelse av om 
planområdet ville påvirke grusforekomsten, uttak i aktiv drift og om uttak av 
mineralske ressurser skulle videreføres i forkant av utbygging av området.  
 
I følge planbeskrivelsens kapittel 3.5. om dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk, 
opplyses det at to virksomheter har tatt ut masse fra planområdet tidligere, men at 
området ikke lenger aktuelt for masseuttak og behovet for næringsareal gjør at 
området er svært attraktivt for andre virksomheter.  
 
DMF ba videre om en avklaring av behovet for å hensynta avslutning av driften av 
Skysselvik massetak, som har konsesjon etter mineralloven, i ny reguleringsplan. 
 
Det opplyses i planbeskrivelsen at det ikke vil være nødvendig å hensynta avslutning av 
masseuttaket i ny reguleringsplan, da dette etter forventet tidsforløp allerede er 
ferdigstilt før planen blir vedtatt. Det er likevel tatt inn en bestemmelse for avslutning i 
reguleringsbestemmelsene § 3.12, som bl.a. påpeker at drift og avslutning av 
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masseuttaket skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende 
forskrifter. 
 
Gjennom bestemmelsen § 3.12 anser DMF at hensynet til Skysselvik masseuttak er 
ivaretatt i planen. Vi tar øvrig informasjon til etterretning og har ingen merknader til 
det øvrige planarbeidet.  
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Marte Kristoffersen Ine Cecilie Mork Olsen 
seksjonssjef seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen 

 
 
 

Mottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
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Fra: Hildonen, Lill Margrethe <fmnolhi@fylkesmannen.no>
Sendt: fredag 10. juli 2020 11.49
Til: Postmottak
Emne: Merknad til områderegulering Skysselvika næring og industri - Fauske

kommune

Det vises til plansak på høring; områderegulering Skysselvika næring og industri.

Fylkesmannen har i henhold til Kommunal og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17
ansvar for å
samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Til denne planen foreligger
det per nå ingen innsigelser å samordne.

Grunnet ferietid velger vi å sende ut foreløpig miljøfagligmerknad til planen:

Forslag til bestemmelse første avsnitt § 3.8 Støv har krav om at grenseverdier fastsatt i T-1520
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging skal tilfredsstilles.

Dette kravet vil trolig være utfordrende/komplisert å følge i opp byggesak. Lokal luftkvalitet er
regulert i forurensningsforskriften kap. 7 hvor kommunen er forurensningsmyndighet. Viktigste kilder
til svevestøv PM10 og PM2,5 og NOx er vanligvis vegtrafikk og forbrenning, både i private boliger og
større forbrenningsanlegg. Støv fra industri har også av betydning. Forskriften har krav om
målinger/beregninger i henhold til helsebaserte vurderingsterskler. Etter det vi vet har det så langt
ikke vært vurdert at vurderingstersklene er overskredet.

Avsnitt 2 og 3 i § 3 har konkrete krav til støvdemping. Kommunen kan eventuelt også ta inn
bestemmelse som regulerer støvnedfall ved mest berørte nabo (omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehage).

Vanlig krav er at utslipp av steinstøv/partikler (mineralsk andel) ikke skal overstige 5 g/m² i løpet av
30 dager.

Kravet kan følges opp med krav om målinger ved behov.

Med vennlig hilsen

Lill Margrethe Hildonen
seniorrådgiver

Telef
on:
E-
post:
Web:

75 53 16 28
fmnolhi@fylkesmannen.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jtpeN-0000So-
67&i=57e1b682&c=xVgqSHP4tXgMCKKtwHXl4PUjnaRoMXjou5NZmwg8clW6EfVXzx5o3
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o4Sft8tpGC4NtN4LrDO1jbgV0R3kcH_SJhE1 LzfM6mvgMq_g92Pkwvbwf2EloreSDwxff9T-
VnStgDGRoJvx9gu6RlkvAXUfQVmpj5LAWSvD2VSux2A9SImFpKL6Uz2aEgDftUCxy5__o
F3U
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Skriv innspill 

her: 

Begrensning på støy må omformuleres da forslaget vil innebære svært 

store problemer for driften ved betongstasjonen. Vi har ingen svært 

støyende aktiviteter som knusing av masser eller bruk av bulldoser, men 

vi har lossing av sandbåter til uregelmessige tider. Vi er helt avhengige av 

å få sand, grus, pukk (tilslag) fraktet inn med båt. Vi har også begrenset 

med utvendig lagerplass, og trenger derfor båtlaster 1-2 ggr. pr. mnd 

(avhengig av byggeaktiviteten i området). Båt-kapasitet i området er 

svært begrenset, og er en del av en omfattende logistikk (betjenes av 

rederiet Seaworks) som skal betjene mange ulike virksomheter. Vi har 

veldig liten mulighet til å styre/kreve at anløp skal gjøres innenfor normal 

arbeidstid. Normalt må båten ved anløp losses for ca 1000t, og dette 

gjøres ved hjelp av lastebil på kaia vår som kjører dette på lager. Normalt 

tar dette 2-3t. Vi ber derfor om at det tas inn i Reguleringsbestemmelsens 

kap. 3.7 et unntak for at sandbåter kan losses. 
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1. Generelt 
Området er i dag i bruk som næringsareal for ulike virksomheter, og har tidligere vært avsatt til 

råstoffutvinning. Masseuttaket er lagt ned i løpet av 2020. Formålet er å regulere til næringsformål, 

med oppdaterte bestemmelser etter dagens retningslinjer og lovverk. I tillegg er det et ønske å 

endre veitraseen for å tilpasse til terreng og etablert avkjørsel. Det blir også regulert en gang- 

sykkelvei som skal ligge parallelt med kjørevei. 

I planlegging av tomtefradelinger og salg av kommunens areal innenfor området, har det kommet 

frem at det er behov for endringer. Både bestemmelser og plankart som gjelder for området er 

vedtatt i 1999 og har behov for oppdatering. Imidlertid er det ikke et ønske å detaljregulere 

området, da dette bør ligge hos virksomheter når de etablerer seg. Mens denne planen utarbeides 

er det ukjent hva slags virksomheter kommer til å etablere seg her. Nye bestemmelser vil kunne 

tilrettelegge for nyetablering, men også for å forebygge konflikt med interesser i nærheten av 

området. Den nye gang- sykkelveien vil øke trafikksikkerhet i forhold til dagens situasjon, og 

tilrettelegge for at nye og eksisterende ansatte kan velge alternativ transportmiddel til området. 

1.1. Forslagstiller  
Fauske kommune 
 

Postadresse:   
Postboks 93 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: Administrasjonsbygget 
Torggata 21 
8200 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planen er i samsvar med overordnet plan. Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om 

konsekvensutredninger og faller inn under § 8 med vedlegg II, pkt. 13) utvidelser eller endringer av 

tiltak i vedlegg I og II som kan få vesentlige virkninger. Etter en nærmere vurdering etter forskriftens 

§ 10 vurderes det at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og at det derfor 

ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert den 10. mars 2020.  Berørte parter ble 

skriftlig varslet om planoppstart i brev den 10. mars 2020.  

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommunes avdeling VVA, videregående skole (angående 

utbygging av vei), og eksisterende grunneiere i området.  

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 

nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 

ISE Nett 11.03.2020 Ønsker å bli tatt med i planprosessen 
angående planlegging av fremtidig 
kraftforsyning i det aktuelle området 

Tatt til orientering 

NVE 25.03.2020 Ingen vesentlige merknader. Ber om å få 
tilsendt planforslaget dersom planen berører 
NVE’s saksområder. 

Tatt til orientering 

Statens vegvesen 25.03.2020 Detaljreguleringsplanen E6 Finneidstraumen 
bru som ble vedtatt i 2016, grenser opp mot 
planområdet som skal reguleres. Vi 
forutsetter at krysset og atkomstvegen til 
Skysselvika opprettholdes i henhold til denne 
planen. 
 
Reguleringsplanen E6 Finneidstraumen bru 
har også en grøntsone o_G1 som skal sikre 
skråningen mellom E6 og atkomstvegen til 
området som nå skal detaljreguleres. Det skal 
ikke gjøres planendringer i området da det 
kan påvirke stabiliteten og sikkerheten for 
skråningen. Grøntsonen må forlenges sørover 
og gis de samme bestemmelsene som i 
reguleringsplanen E6 Finneidstraumen bru. 
 
De planlagte formålene næring og industri, 
omfatter en rekke underformål som bør 
spesifiseres i reguleringsbestemmelsene. 

Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesifisering av 
underformål gjøres etter 
behov. Det tas inn krav 
om detaljregulering i de 
områder som ikke 
nærmere angis med 
underformål. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

15.04.2020 Det er registrert to masseuttak innenfor 
planområdet. Det fremgår ikke av varsel om 
oppstart om det er aktiv drift ved disse 
uttakene. Den nordre delen av planområdet 
omfatter uttaket Skysselvik grustak. Den 

Det er ikke aktuelt med 
drift av masseuttak. 
Området blir ikke regulert 
til en slik formål. 
Eksisterende masseuttak 



Detaljregulering for parkering Vestmyra idrettshall 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

6 
 

sørlige delen av planen omfatter Skysselvik 
massetak. Det sistnevnte masseuttaket har 
konsesjon etter mineralloven. 
 
Det er ved varsel om oppstart ikke gjort rede 
for uttak av mineralske ressurser skal 
videreføres i forkant av utbygging av 
området, eller hvordan planområdet 
forventes å påvirke uttak i aktiv drift. DMF 
forventer at det gjøres rede for dette 
forholdet i det videre planarbeidet. DMF 
forventer også at det gjøres rede for 
påvirkning av registrerte grusforekomster og 
hvorvidt gjenstående deler av forekomsten 
blir bygd ned eller på annet vis båndlagt. 
 
I forbindelse med behandling av 
reguleringsplanen for den sørlige delen av 
Skysselvika, ble det avklart at driften av 
Skysselvik massetak er i ferd med å avsluttes. 
Vi minner om at det må avklares om det er 
nødvendig å hensynta avslutning av 
masseuttaket i ny reguleringsplan. 

innenfor planområdet 
avsluttes i tråd med lover 
og forskrifter. 
 
I planbeskrivelse vil det 
gjøres rede for påvirkning 
av registrerte 
grusforekomster og evt 
nedbygging/båndlegging. 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke nødvendig å 
hensynta avslutning av 
masseuttaket i ny 
reguleringsplan, da dette 
etter forventet tidsforløp 
allerede er ferdigstilt før 
planen blir vedtatt. 
Imidlertid tas det inn en 
bestemmelse for 
avslutning, se 
bestemmelser § 3.11 

Universitetsmuseet 30.03.2020 Ingen vesentlig merknader Tatt til orientering 

Kystverket 26.03.2020 Ingen vesentlig merknader Tatt til orientering 

Nordland betong 07.04.2020 Nordland Betong har i en årrekke drevet 
betongproduksjon i Skysselvika, og vi har 
nylig (2017) investert nærmere 20 millioner i 
en helt ny betongstasjon, med lagerhall og 
vaskeanlegg. Vi har allerede sendt søknad til 
Fauske kommune om kjøp av inntil 5 mål 
ekstra tomt. Vårt forslag til arealdisponering 
er vist i vedleggene, men med 2 alternativer 
(vedlegg A og B).  
 
Dersom kommunen skal tilby arealer 
til andre næringsdrivende så må disse ha 
sikret adkomst. Denne adkomsten kan enten 
komme nordfra, over kommunens egne 
arealer, eller som vi foreslår i Vedlegg B, ved 
å anlegge en kommunal adkomstvei i grensen 
mellom arealene til NB og HJB. 
 
Vi må ha mulighet til å mellomlagre masser 
på egen tomt (sand, grus, pukk), og til å ta 

Tas til etterretning. 
Vedlegg B ansees å være 
mer aktuelt, da dette gir 
kommunen mulighet til å 
etablere adkomst til nye 
etablerere. Avkjørsel kan 
bygges når kommunal 
tomt er solgt, eller før. 
Dette må vurderes etter 
planvedtak. 
 
Det er uaktuelt å ha 
adkomst nordfra. 
Adkomstveier er vurdert 
og tegnet inn i plankart. 
 
 
 
Tas til etterretning i 
bestemmelser. 
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imot massene med båt. Lossing av båter 
(typisk 2000-2500 tonn) skjer 1-2 ganger i 
måneden, og tar i gjennomsnitt 6 timer. 
Dette skjer normalt på hverdager mellom 07 
og 18, men vil sporadisk kunne skje utover 
disse tidspunktene avhengig av volum i 
produksjon og værforhold. 

Nordland 
fylkeskommune 

28.04.2020 Det er områder med akvakultur i umiddelbar 
nærhet til planområdet. Kommunen bør ta 
med bestemmelser i ny plan som skal sikre 
mot avrenning og annen uheldig påvirkning 
av denne virksomheten. Dette gjelder også 
øvrige deler av Fauskebukta, som ifølge 
Fiskeridirektoratets kartbase Yggdrasil er 
registrert som gyteområde for torsk. 
 
Det er stor høydeforskjell mellom 
planområdet og E6 umiddelbart østenfor. 
Kommunen bør som en del av planarbeidet få 
utarbeidet en geoteknisk vurdering av evt. 
rasfare her. Vi ber videre kommunen vurdere 
å ta med bestemmelser som skal sikre mot 
inngrep som kan utløse ras i skrenten mot E6, 
eller redusere faren for slike. For å redusere 
den negative landskapsvirkningen av denne 
skråningen bør det vurderes krav om f.eks. 
tilplanting. 
 
Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre 
arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke 
i konflikt med verneverdige kulturminner. 

Tas til etterretning i 
bestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

 

3.1. Overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2018-2030 er hoveddelen av planområdet avsatt 

til «områder hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde» (skraverte områder). 

Avgrensningen er sammenfallende med planavgrensningen for gjeldende reguleringsplan. 

Områderegulering for Skysselvika næringsområde, planID 1997004, vedtatt 28.05.1999, gjelder for 

planområdet (se figur 1). Områdereguleringen vil delvis bli erstattet av ny regulering. Den sørlige 

delen av planområdet er nylig regulert gjennom detaljreguleringen for del av Skysselvika 

næringsområde, planID 2019005. Området som er regulert til Fiskebruk vil fremdeles gjelde.  

Veietablering og avkjørsler i planen har ikke vært fulgt opp siden vedtaket ble fattet. Det som i kartet 

angis som Straumøyrveien er hovedveien inn til området. Det har vært masseuttakk i området som 

sannsynligvis er årsaken til at regulert hovedvei ikke ble etablert. Begge registrerte masseuttak er 

avviklet i 2020. 

 

 

Figur 1.  områderegulering for Skysselvika næringsområde, planID 1997004. 

  



Detaljregulering for parkering Vestmyra idrettshall 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

9 
 

3.2. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 

funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 

med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Endring av plassering av regulerte adkomstveier. 

- Innregulering av gang- sykkelvei parallelt med hovedveien inn i området. 

- Mindre justeringer av hovedveine inn til planområdet, basert på terreng og dagens situasjon. 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet ligger i Fauske kommune, Nordland fylke.    

Planområdet er på ca. 111,8 daa og ligger på Skysselvika sør for Fauske sentrum og vest for E6.   

 

Figur 2. Forenklet visning av planområdet, avgrenset med rød farge. 
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3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i dag brukt til ulike nærings- og industrirelaterte virksomhet. Det er 2 virksomheter 

som har tatt ut masse fra området tidligere. Per i dag er området ikke lenger aktuelt for masseuttak, 

og behovet for næringsareal gjør at området er svært attraktivt for andre virksomheter. Eksisterende 

virksomheter har kjøpt en del kommunens eiendom midt i området for videre bruk og økt 

produksjon. Det gjelder aktivitet som betongproduksjon, mellomlagring av masser, lossing av båter, 

transport og relaterte virksomhet, fiskeoppdrettsvirksomhet i området sør for planområdet, 

steinmasseproduskjon og relatert virksomhet. 

 

3.6. Stedets karakter 
Planområdet 

Bebyggelsen i planområdet består av betongvirksomhet, masselagring og -bearbeiding, samt 

transportvirksomhet. Hovedveien gjennom området er kommunal vei (Straumøyrveien). Veien er i 

nord koblet til E6 som ligger på østsiden av planområdet, og er eneste adkomst for virksomhetene 

innenfor planområdet. Utnyttelsesgraden for industribebyggelse (lilla) er T-BYA=40% med 

byggehøyder fra 7m gesims/10m totalt (sør) og 15m gesims/18 totalt (nordlig del). 

Tilstøtende områder 

Sør for området ligger en nylig vedtatt detaljregulering for oppdrettsrelatert virksomhet. Denne 

planen erstatter en del av gjeldende områderegulering for Skysselvika (se figur 1). Planområdet 

grenser i nord til resterende del av eksisterende områderegulering for Skysselvika, hvor det er 

tilrettelagt for 2 hytter, friluftsareal og naustområde, samt parkering og tursti ned til 

Finneidstraumen. På vestsiden an planområdet ligger kommunedelplan for Skjerstadfjorden 

(Kystsoneplan). Det er ikke sosial infrastruktur (skole, helse etc) i nærheten av planområdet. 

Byform 

Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.   

Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 

Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.    

Vestmyra-området er et typisk resultat av ekspansjonen for byer og tettsteder på 70-tallet.  

Velstandsøkning, befolkningsøkning og sentralisering samt en økt bevissthet av verdien av å bo 

utenfor sentrum, reiste behov for nye boligområder med vektlegging av rekkehus og eneboliger.   

Området ble bygget ut i samme tidsperiode og har derfor et enhetlig og velregulert preg.  Området 

vil – som mange andre tilsvarende områder – være inne i et generasjonsskifte.   
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3.7. LandskapFauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette 

er en vanlig landskapstype i Nordland.  

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 

utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 

innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 

stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Planområdet ligger relativt skjermet i 

Fauskevika og er lite påvirket av vær og bølger. Terrenget har ulike høyder på grunn av tidligere 

masseuttak, men ligger relativt skjermet bak E6 som ligger på ca 40-55 meters høyde i forhold til 

næringsarealet som ligger på ca kote 2-3.   

Det er ikke påvist spesielle landskapsverdier i området.    

3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i planområdet. Det er heller ikke registrert 

samiske kulturminner. Eksisterende bygninger er ikke verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet. Planområdet berører ikke marine arealer 

med tilhørende marine naturverdier. 

3.10. Rekreasjonsverdi/bruk 
Det er innenfor planavgrensningen ikke registrert friluftsinteresser. Planområdet ligger også utenfor 

områder merket i temakart for friluftsområder i sjø i kommunedelplan for Skjerstadfjorden. 

3.11. Landbruk 
Planområdet har ikke vært regulert til landbruksformål og har heller ingen landbruksverdi.   
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3.12. Trafikkforhold 
Fartsgrensen langs Strømøyrveien er 50 km/t og 70 km/t på E6/Saltdalsveien.  

Det er ikke tilrettelagt for kollektivtransport, fortau eller gang- og sykkelvei på Straumøyrveien.  

Trafikksituasjonen vurderes som oversiktlig. Det er ikke registrert trafikkulykker i krysset mot E6 eller 

på veistrekningene i/forbi planområdet. Det er stort anleggstrafikk og personbiler (ansatte som 

kjører til og fra kontor og annen virksomhet innenfor området) som kjører inn og ut av planområdet. 

Varelevering til planområdet skjer hovedsakelig med lastebil, samt via båt fra eksisterende kai. 

Det planlegges omlegging av Rv80 og E6, men dette vil sannsynligvis ikke påvirket planområdet. 

Parallelt med E6 er det etablert en gang- sykkelvei. Planområdet viderefører eksisterende gang- 

sykkelvei nordøst i planområdet, ved siden av ny adkomst-/hovedvei. 

3.13. Trafikkmengde 
Trafikkmengden i området er kun kjent for E6 som ligger øst for planområdet. Trafikkmengden blir 

angitt med årdøgntrafikk (ÅDT). ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr 

døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og deles likt på antall døgn i året.    

Ved krysset mellom E6 og Strømøyrveien var det registrert ÅDT på 2531 i 2019. Litt lenger sør for 

området er ÅDT 2648. Andel lange kjøretøyt på denne strekningen er 21%. For å sammenligne med 

Fauske sentrum: det passerer 9.250 kjøretøy i snitt gjennom Storgata på Fauske pr døgn.   

3.14. Barns interesser 
Barn har ingen interesse i planområdet, da dette er avsatt til næring.   

3.15. Sosial infrastruktur 
Ikke relevant. 

3.16. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er begrenset. Det ivaretas i nye tiltak og nybu\ygg med TEK-krav. 

3.17. Teknisk infrastruktur 
Vann- og avløpsnett samt el-forsyning er ført frem til påstående bygninger og ivaretatt i 

planforslaget. 

3.18. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som breelvavsetning og bart fjell med stedvis 

tynt dekke. Løsmassekart er vist i figur 6. Berggrunnen i området består av glimmergneis, 

glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt (NGU, N250). 

Store deler av planområdet er registrert som en betydelig grunnvannsressurs fra fjell (GRANADA, 

NGU). 
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Figur 4. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no 

3.19. Støyforhold 
Området er ikke støyutsatt fra trafikk. Imidlertid er det ulike virksomhet innenfor området som 

registreres som støyende virksomhet. Det gjelder tungtransport og bearbeiding av 

grust/steinmasser. I tillegg er det lossing av båter 1-2 ganger i måneden som medfører støy. Støy har 

ikke vært utredet for dagens aktivitet i området. 

3.20. Forurensning 
Det er svært sannsynlig at det er forurenset grunn i planområdet.  Det er et industriområde som 

høyst sannsynlig medfører forurensning som kan påvirke planområdet. Det er ikke tatt prøver i 

planprosessen. Dette kreves gjennom detaljregulering for nye tiltak i området. 
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 5.  Planforslag områderegulering for Skysselvika næring og industri.    
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4.1. Reguleringsformål 
- Samferdselsanlegg (PBL § 12-5 nr 2) 

o Kjøreveg (SKV). Ny kommunal vei som hovedvei, samt 2 avkjørsler til offentlig 
formål. 

o Gang- sykkelvei (SGS).  Offentlig gang- sykkelvei angitt med rosa farge på plankartet. 
Kobles på eksisterende gang- sykkelvei på E6.  

o Annen veggrunn – grøntareal (SVG).  Mørk grønn farge på plankartet. Angir 
vegskråninger og areal mellom veger, gang- og sykkelveier mv.  

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5.  nr 1) 
o Næring (BNA).  Angitt med lilla farge.   Dette er arealer avsatt til idrettshallen.   

- Hensynssone frisikt (H140). Frisiktslinje mot E6. 
 

4.2. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Det var i gjeldende plan tenkt å plassere kjørevei i østsiden av planområdet. Dette videreføres med 

noen mindre justeringer. Avkjørsel som nå heter KV2 i nord videreføres fra forrige plan, men 

avkjørsel KV3 flyttes lenger nord, tilpasset til dagens bruk av området.  

Tilknytningsveier, gang- og sykkelveier m.m. i planområdet utformes iht. vegnormalen. 

4.3. Universell utforming 
Gang- og sykkelveier vil bli utformet iht. «Universell utforming med nye endringer fra 01.01.2015»1.   

4.4. Landbruksfaglige vurderinger 
Ikke aktuelt i denne sammenhengen 

4.5. Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i området.  

4.6. Sosial infrastruktur 
Viser til § 3.15.    

4.7. Risiko og sårbarhetsanalyse 

                                                           
1 http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-
tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/ 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x Skråningen fra E6 og nedover i 
planområdet kan medføre fare 
for snøras. Dette må vurderes i 
detaljregulering for tiltak etter 
PBL § 20-1. 

Er området geoteknisk ustabilt/er det 
fare for utglidning? 

x  

http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/
http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/
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Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 Ifølge Kartverket er årlig 
landheving i Fauske 4,1 mm. 
Lavvann med 20 års 
gjentaksintervall er fastsatt til 
1,49 meter under 0-punkt for 
NN2000 i Fauske. Med 200-års 
returperiode er 
havnivåendringen 238 cm og for 
20-års returperiode er 
havnivåendringen 216 cm over 
NN2000 ifølge DSB (2016). 
Nye tiltak plasseres på angitt 
høyde. Vurderes nærmere i 
detaljreguleringsprosessen. 

Er området utsatt for flom i elv eller 
bekk/ lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Ukjent, men nye tiltak bygges 
med radonsperre i tråd med krav 
i TEK og forebygger at radon fra 
grunnen kommer inn i nye 
bygninger. Statens stråleverns 
grenseverdier for radium og uran 
i tilkjørte masser er innarbeidet i 
planbestemmelsene. Dette skal 
dokumenteres i 
detaljregulering/byggesøknad. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

 Det tillates ikke 
storulykkevirksomheter innenfor 
området.  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 
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Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

 Ingen høyspentledninger i dette 
området 

 Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

x  

 Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole/barnehage x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Tilstrekkelig brannvannforsyning 
må dokumenteres i  
reguleringsplan/byggesaken. 

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x Ja, men adkomst er mulig via 
sjøen også. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

 Tidligere masseuttak kan ha 
medført forurensing i grunn. 
Dette vurderes nærmere i 
detaljregulering for nye tiltak. 

 Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

 Eksisterende virksomhet kan 
være årsak til forurensning. Ved 
mistanke om forurenset grunn, 
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4.8. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
- Statens stråleverns grenseverdier for radium og uran i tilkjørte masser er innarbeidet i 

planbestemmelsene. Hensikten er å sikre at radon i inneluft ikke overskrider anbefalte 
grenseverdier dersom massene legges over bygningens radonsperre. Konsentrasjon av 
radium (Ra-226) i tilkjørte massene skal ikke overskride 150 Bq/kg (becquerel per kilogram). 
For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million). Dette skal dokumenteres i 
detaljregulering/byggesøknad. 

- Det tillates ikke storulykkevirksomheter innenfor området. 
- Tilstrekkelig brannvannforsyning må dokumenteres i reguleringsplan/byggesaken. 
- Tidligere masseuttak kan ha medført forurensing i grunn. Dette vurderes nærmere i 

detaljregulering for nye tiltak. Eksisterende virksomhet kan også være årsak til forurensning. 
Ved mistanke om forurenset grunn, skal nødvendige undersøkelser utføres før gravearbeider 
kan starte, jf. forurensningsloven og forskrifter. 

- For å sikre at ny bebyggelse unngår oversvømmelse og skade som følge av klima og 

havnivåstigning er kt. +3,40 satt som minste høyde for overflate gulv på nye bygg (jf 

kommuneplanens arealdel). Ved nærmere beregnet anbefaling/vurdering kan denne 

grensen endres. Bestemmelsen om minste høyde for overflate gulv har ikke tilbakevirkende 

kraft for eksisterende/eldre bebyggelse i planområdet.  

 

  

skal nødvendige undersøkelser 
utføres før gravearbeider kan 
starte, jf. forurensningsloven og 
forskrifter. 

 Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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5. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære endring av adkomstveier, gang- 

sykkelvei, bestemmelser for å imøtekomme trafikksikkerhetens krav og nye lover og føringer.    

5.1. Overordnede planer 
Områdereguleringen er i hovedsak i tråd med overordnede planer. Det forventes ingen 

konsekvenser. Krav om detaljregulering vil sikre at konsekvenser vurderes nærmere ved konkrete 

tiltak. 

5.2. Stedets karakter 
En oppgradering av veier og adkomstveier, samt gang- sykkelvei vil skape et mer trafikksikker 

situasjon for ansatte i området og tilrettelegge for stortrafikk.  Dette er i samsvar med kommunens 

intensjon om å tilrettelegge for fremtidens næring.    

5.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil i hovedsak være uendret, men fyllinger i skråningen mot E6 for 

etablering av hovedveien KV1 vil være eneste forskjell.    

5.4. Natur- og kulturverdier 
Det er ikke påvist kulturminner, kulturmiljø eller verneverdier i planområdet.   

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 

overordnet plan. Nye vurderinger kreves i detaljregulering for fremtidenes tiltak i næringsområdene. 

5.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Ikke aktuelt. Gjeldende områderegulering for Skysselvik videreføres i nord hvor rekreasjon er mer 

aktuelt. 

5.6. Trafikkforhold 
Planforslaget innebærer en mindre justering av hovedvei og adkomster til næringsområdene. 

Straumøyrveien slik den er etablert i dag vil saneres så snart hovedveier og adkomster er ferdigstilt. 

Det er viktig at KV1 og 2 er ferdigstilt før det igangsettes med KV3, da dette medfører at 

Straumøyrveien avskjæres. Straumøyrveien saneres etter ferdigstilling av veier og adkomster. 

Det er ikke i dette planforslaget lagt opp til endringer i kollektivtilbudet i området.  

5.7. Barns interesser 
Området er lite tilgjengelig for barn i dag og vurderes å ha få kvaliteter som kan ha innvirkning for 

barns interesser. Gjennomføring av planforslaget vurderes ikke å gi noen innvirkning på barns 

interesser. 

5.8. Energibehov 
Vurderes dekt gjennom eksisterende infrastruktur. Krav om reguleringsplan vil gi mulighet for videre 

utredning basert på planlagte nye tiltak. 

5.9. Teknisk infrastruktur 
Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. 
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5.10. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen vil alt vesentlig være et kommunalt økonomisk ansvar. Etablering 

av veier vil bli gjort etter selvkostprinsippet og derfor ikke medføre tap for kommunens økonomi. 

Fauske kommune vil også få positive virkninger ved å tilrettelegge for næringsutvikling med tanke på 

økte skatteinntekter. En del av inntektene må gå til drift av hovedveien. 

5.11. Interessemotsetninger 
Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne planen. Det finnes imidlertid boliger 

innenfor 150 m fra nærings og veiformål i planen. Det kan oppstå konflikt basert på støy og andre 

ulemper med driftsaktiviteter. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom planbestemmelser og 

planprosessen med medvirkning.  
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Reguleringsbestemmelser for områderegulering av Skysselvika næring og industri 

PlanID 2020002 

 

Siste behandling i plan- og utviklingsutvalg dato: 08.09.2020 

Vedtatt av kommunestyret i møte dato:……………………………………………….. 

Under K. Sak nummer:………………………………………………………………………….. 

 

§ 1 GENERELT 
Hensikten med planen er å regulere til nærings- og industriformål, med oppdaterte bestemmelser 
etter dagens retningslinjer og lovverk. I tillegg er det et ønske om å endre veitraseen for å tilpasse til 
terreng og etablert avkjørsel, med gang- og sykkelvei parallelt med kjørevei. 
 
Det regulerte området er vist på plankart Områderegulering for Skysselvika næring og industri med 
plan-ID 2020002, i skala 2500 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 
beskrevet nedenfor.  
 
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde med planID 1997004. 
 

§ 2 PLANOMRÅDETS AREALFORMÅL 
Planområdet er vist på plankart datert 15.05.2020 i målestokk 1:2500. 
Området reguleres til følgende arealformål iht. Pbl. § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 Nr. 1) 

- Næringsbebyggelse 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 Nr. 2) 

- - Kjøreveg (o_KV) 
- - Gang-/sykkelveg (o_GS) 
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- - Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
 
Hensynssoner (§ 12-6) 

- Sikringssone - Frisikt 
 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE OMRÅDET 
 

3.1 Situasjonsplan 
Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk for omsøkt 

utbygging. Situasjonsplan skal vise plassering av planlagt bebyggelse med høyder, eksisterende og 

fremtidig terreng, veier, atkomst, parkeringsplasser, samt eventuelle skjermingstiltak og nye 

nettstasjoner. 

3.2 Parkering 
Innenfor planområdet gjelder følgende parkeringsbestemmelser: 

Minimumskrav parkering pr.100 m2 BRA er 1,5 for bil og 1,5 for sykkel. 

Parkeringsplasser skal utformes i tråd med Statens vegvesens håndbok N100 eller nyere. Minimum 

5% av det totale antall parkeringsplasser skal utformes og plasseres slik at hensynet til 

bevegelseshemmede ivaretas. 

Endelig plassering og antall skal dokumenteres i detaljregulering. 

3.3 Estetikk og landskapstilpasning 
Det skal tas hensyn til det visuelle inntrykket av området sett i fra innseilingen til Fauske med tanke 

på valg av arkitektonisk utforming, farger og material. 

Utearealer skal tilrettelegges og brukes med vekt på ryddighet og oversiktlighet. Utelagring og 

visuelt skjemmende elementer tillates kun dersom funksjonene skjermes, for eksempel med 

vegetasjon, gjerde eller overdekning med tak. Skjermingstiltak skal fremgå av situasjonsplan. 

3.4 Grunnforhold 
Igangsettelsestillatelse kan ikke gis før det kan dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i 

forhold til det omsøkte tiltaket. Eventuelle nødvendige tiltak for å sikre stabiliteten skal være 

ferdigstilt senest ved søknad om ferdigattest. 

Ved mistanke om forurenset grunn, skal nødvendige undersøkelser utføres før gravearbeider kan 

starte. 

Forurensende masser skal håndteres i tråd med forurensningslovens forskrifter og eventuell 

tiltaksplan for forurensede masser. 

3.5 Radon/stråling 
Konsentrasjon av radium (Ra-226) i tilkjørte masser under og rundt bygninger skal ikke overskride 
150 Bq/kg (becquerel per kilogram). For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million). Dette 
skal dokumenteres i detaljregulering/byggesøknaden. 
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3.6 Grunnvann 
Tiltak som kan påvirke grunnvannsføringen, vannstand eller leie, eller medføre svekket kjemisk eller 

fysisk kvaliteten på grunnvannet, tillates ikke. 

3.7 Støy 
Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442 skal legges til grunn for planlegging og tiltak 

etter plan- og bygningsloven § 20-1. Den samlede støybelastning fra planområdet skal ikke 

overskride grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442. Støyfølsom bebyggelse som grenser til industri- og 

næringsområdet, skal sikres tilfredsstillende støyforhold uavhengig av hvilke bedrifter som etableres 

innenfor planområdet. Utredning av støy, samt etablering og vedlikehold av støyskjermingstiltak 

innenfor planområdet er tiltakshavers ansvar.  

Støyende drift skal ikke foregå i følgende tidsrom: 

- mandag - torsdag kl. 20.00 -07.00 

- fredag 17.00 – lørdag 08.00 

- lørdag 13.00- mandag 07.00 

- På lørdag tillates kun innkjøring, men ikke bruk av hjullaster eller andre støyende maskiner. 

På søndager og helligdager tillates det ikke støyende virksomhet. 

Det skal gjennomføres støymåling på tiltakshavers regning, dersom dette kreves av kommunen. 

Viser det seg at støy overskrider ovenstående grenser skal avbøtende tiltak gjennomføres på 

tiltakshavers regning. 

3.8 Støv 
For å sikre akseptabel luftkvalitet skal grensene angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles. 

I tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre 

støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning av massene, bruk av kalk og evt. 

vasking av hjul. 

For å dempe støvproblem ved massetransport skal det ved behov foretas rengjøring av offentlig 

vegnett. 

Utslipp av steinstøv/partikler (mineralsk andel) skal ikke overstige 5 g/m² i løpet av 30 dager. 

Støvnedfall kan måles etter behov ved mest berørte nabo (omkringliggende boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehage). 

Kommunen kan stille krav om avbøtende tiltak. 

3.9 Bygge- og anleggsfasen 
Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å 

minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige veier, støv, støy og 

rystelser. Støy fra bygge- og anleggsvirksomheten skal håndteres i tråd med kap. 4 i T-1442. Planen 

skal godkjennes av Fauske kommune før igangsettelsestillatelse kan gis. 

3.10 Kabelanlegg/teknisk infrastruktur 
Det skal tas hensyn til eksisterende kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 

kabeleier. 
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Innenfor områder regulert til bebyggelse og anlegg (§12-5, nr.1) tillates det etablert nettstasjon. 

Nettstasjon skal sikres tilstrekkelig areal og tilgjengelighet til etablering og vedlikehold. Nærmere 

plassering skal avklares med nettleverandør. Dersom ikke annet er avtalt med nettleverandør, skal 

det sikres en tomt på 4x4 meter og minimum 10 meter fra nærmeste bygning. 

3.11 Kulturminner 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 

aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes til ansvarlig kulturminnemyndighet 

omgående, jf. lov om kulturminner (kulturminneloven) § 8, andre ledd. 

3.12 Masseuttak 
Detaljreguleringen overlapper med konsesjonsområde for Skysselvik masseuttak. Drift og avslutning 

av masseuttaket skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i 

vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven. 

3.13 Krav om detaljregulering 
Det er krav om detaljregulering av områdene BNA1-3 før det tillates tiltak etter PBL § 20-2, jf. 21-4 . 

For detaljreguleringsplaner skal det utarbeides følgende: 

a) Snitt og skisser/illustrasjoner som viser hvordan bebyggelsen kan tilpasses terrenget, med 

forslag til avbøtende tiltak mot fjernvirkninger. 

b) Støyutredning etter retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442. Ved etablering av ny 

virksomhet, skal det gjøres en støyfaglig vurdering hvor den helhetlige støypåvirkningen i 

planområdet tas med i vurderingen. Vurderingen skal dokumenteres ved søknad om 

rammetillatelse. Dersom det viser seg at det den samlede støybelastningen vil eller kan 

overskride grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442, skal det utarbeides en støyfaglig utredning 

med beregning og kartfesting av støysoner. Støyutredningen skal vedlegges søknad om 

igangsettelsestillatelse. 

c) Før brukstillatelse kan gis for støyende virksomhet, skal nødvendige støyskjermingstiltak 

være etablert og dokumentasjon på tilstrekkelig støyskjerming skal foreligge. 

d) Teknisk plan for vei og vann- og avløp. Det skal redegjøres for overvannshåndtering, 

flomveier, og evt grunnvannsforhold. Det tas også inn en bestemmelse som sikrer mot 

avrenning og annen uheldig påvirkning an nye virksomheter. Avrenning skal ikke skje mot 

oppdrettsvirksomhet eller øvrige deler av Fauskebukta. Hensynssoner frisikt skal tas med i 

avkjørsel fra f_KV2 og f_KV3 ut mot o_KV1. 

e) Det tas med følgende i bestemmelser: ved mistanke om forurenset grunn, skal nødvendige 

undersøkelser utføres før gravearbeider kan starte, jf. forurensningsloven og forskrifter. 

f) Det skal dokumenteres tilstrekkelig kapasitet på avløpsnettet og renseanlegg, samt 

tilstrekkelig brannvannforsyning. 

g) Geoteknisk vurdering, inkl kvikkleireutredning som legges til grunn for utforming av 

området.  

h) Det skal utarbeides massehåndteringsplan for forurenset masse som vedlegg til 

detaljreguleringsplanen. Planen skal dokumentere følgende: 

1) Mengde- og type masse, massebalanse, hva behovet er for mellomlagring og evt. behov 

for deponering av masser utenfor planområdet. 

2) Hvordan anleggsarbeidet med masser skal foregå i tid og omfang. 

3) Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter. 

4) Avbøtende tiltak for å redusere støv- eller støypåvirkning mot boliger. 
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§ 4  BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 NR. 1) 

4.1 Fellesbestemmelser 
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. For alle nye bygg skal overflate gulv ligge minimum på kote +3,40 (NN2000), eller 
etter nærmere anbefalt nivå. Dette gjelder for hele planområdet. Bestemmelsen har ikke 
tilbakevirkende kraft for eldre bebyggelse innenfor planområdet oppført før denne planens 
vedtakstidspunkt. Det tillates ikke storulykkevirksomheter innenfor området. 
 

4.2 Næringsbebyggelse (BNA) 
Innenfor områdene BNA1-3 tillates næringsvirksomhet, herunder næringsrelatert lager, industri, 

teknisk infrastruktur (herunder veg, parkering, VA og EL), parkering og kontor. Eierformen er annen. 

Plassering av parkering skal godkjennes av Fauske kommune og fremgår av reguleringsplanen. 

Bebyggelsen i BNA1-3 tillates oppført inntil + kt.23,0. Trappetårn og heishus tillates oppført inntil 2,5 

meter over angitt kotehøyde. Siloer og tekniske konstruksjoner tillates inntil + kt. 30,0. Dette 

inkluderer også enkeltstående elementer som piper, rør, søyler, kraner og sjakter. 

Maks utnyttelsesgrad er %-BYA=70%. Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den 

sammenfallende med formålsgrensen. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2) 

5.1 Fellesbestemmelser 
Mindre justering av veigeometri og formålsgrenser innenfor samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur kan tillates etter godkjenning hos kommunen. Justering skal vises i situasjonsplanen 

som følger ved søknad om rammetillatelse for bygging av vei. 

5.2 Kjøreveg (KV) 
Felt o_KV1 utgjør ny hovedvei til hele planområdet og erstatter Straumøyrveien. Eierformen er 

offentlig.  

Avkjørsel fra o_KV1 mot naustene og hytta nord for planen skal fortsatt være gjeldende.  

f_KV2 og f_KV3 utgjør avkjørsler fra o_KV1 og interne veier som skal betjene bebyggelse og anlegg 

innenfor planområdet. f_KV2 er felles atkomstveg for BNA2 og 3. f_KV3 er felles atkomstveg til BNA1 

og BNA2.  

5.3 Gang-/sykkelveg (GS) 
Felt o_GS utgjør planlagt gang-/sykkelveg til planområdet langs o_KV1. Eierformen er offentlig.  

o_GS1 skal dimensjoneres og bygges i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. 

Gang- sykkelvei inkl gatebelysning skal være ferdig opparbeidet før o_KV1 kan tas i bruk. 
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5.4 Annen veggrunn – grønnstruktur (SVG) 
a. Områdene med formål o_SVG kan brukes til grøfter, skjæringer, fyllinger, forstøtningsmurer, 

plassering av rekkverk og gatebelysning for tilgrensende vegformål, samt nødvendige arealer 

til drift og vedlikehold for slikt formål. Eierformen er offentlig.  

b. o_SVG1 skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet med beplantning/vegetasjon senest 

2 år etter utstedt ferdigattest for o_KV1 og o_GS. Plan for utforming av området skal være 

godkjent av veimyndigheten. 

c. Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område o_SVG1 vil kunne skje som følge av 

uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan 

medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som framgår av 

formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål forutsettes benyttet som 

tilstøtende formål. 

 

§ 6 HENSYNSSONER (§ 12-6)  

6.1 Frisiktsone H140 
 
Det skal være fri sikt i en høyde over 0,5 meter over tilstøtende vegareal. 

 

§ 7  REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§ 12-7 NR. 10) 
 

7.1 Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis for veier KV1-3 og gang- sykkelvei skal følgende foreligge: 
 

- Situasjonsplan  
- Overordnet plan for teknisk infrastruktur, godkjent av Fauske kommune. 
- Geoteknisk vurdering av behov for seismisk dimensjonering av fyllinger/skråninger. 

 

7.2 Igangsettingstillatelse 
KV1 og KV3 skal være ferdigstilt før opparbeiding av KV2 igangsettes. 

Før igangsettingstillatelse kan gis for veier KV1-3 og gang- sykkelvei skal følgende foreligge: 

- Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet 
- Dokumentasjon for håndtering av støy og ulemper i bygge- og anleggsfasen, jf. § 3.9 
- Dokumentasjon på konsentrasjon av radium i tilkjørte masser, jf. § 3.5. 
- Detaljplaner for teknisk infrastruktur.  

 

7.3 Ferdigattest 
Før ferdigattest kan gis for omsøkt tiltak, skal følgende foreligge/være ferdigstilt: 

- Før ferdigattest kan gis for o_SGS, skal belysning være ferdig etablert. 

- Områdene o_SVG skal beplantes/revegeteres før ferdigattest gis for o_KV1 og o_GS. 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/10952     
 Arkiv sakID.: 20/870 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
081/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 
086/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Sluttbehandling - Detaljregulering - Fortau Erikstad-Lund 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 081/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 
 

 
Vedlegg: 
15.07.2020 Konsekvensutredning av fortau i kommuneplanens arealdel 1448215 

15.07.2020 Planbeskrivelse - forslag 1448216 

15.07.2020 Planbestemmelser - Forslag 1448217 

31.08.2020 Plankart forslag 18.6.2020 1448218 

31.08.2020 ISE Nett - Uttalelse - Detaljregulering - Fortau Lund (291230) 1448219 

31.08.2020 Nordland fylkeskommune - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - 
Detaljregulering Fortau Erikstad - Lund - Fauske kommune (296421) 

1448220 



31.08.2020 NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn -  Reguleringsplan - 
Fortau Erikstad-Lund - Fauske kommune (290927) 

1448221 

31.08.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 1448222 

31.08.2020 Sametinget - Uttalelse vedrørende høring - detaljregulering Fortau Erikstad-
Lund, Fauske kommune. (295118) 

1448223 

31.08.2020 Barnas talsperson i Fauske kommune - Tilbakemelding - Høring 
detaljregulering fortau Erikstad - Lund (298165) 

1449792 

 
Saksopplysninger: 
Det er mye aktivitet i området lang Erikstadveien og halvøya Lund. Erikstadveien er i bruk av de som bor 
i boligfeltet og de som bruker nærområdet til friluftsaktiviteter. En av disse er badestranda som ligger 
sørvest for planområdet. Fortauet på Erikstadveien som er etablert noen år tidligere stopper ved 
Helskarveien. Det har lenge vært et ønske å forlenge fortauet for å tilrettelegge for nettopp disse 
aktiviteter. Det øker trafikksikkerhet og trivsel for kommunens innbyggerne. Endringer vil også gi bedre 
flyt i forhold til dagens situasjon og innbyggernes adferd i området.  
 
Kommunen har fått tildelt penger fra fylkeskommunen for detaljregulering som tilrettelegger for 
etablering av fortau. Formålene som er valgt i området er offentlig vei, fortau og annen veigrunn 
(grøntareal). En viktig del av dette arbeidet er å sikre gode trafikkmessige løsninger for gående fra 
Helskarveien til Badestrandveien. 
 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at det 
ikke utløses krav til konsekvensutredning. Konsekvensutredning er allerede gjort på overordnet plannivå 
(kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2018), se vedlegg. 
 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 5. mai 2020 og i 
Saltenposten den 13. mai 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev den 5. mai 
2020. Planen ble sendt til høring og offentlig ettersyn den 18. juni 2020 med høringsfrist den 1. august 
2020. Det er kommet inn 6 innspill i høringsfasen. Der hvor det er vurdert som hensiktsmessig å gjøre 
(mindre) endringer, er dette gjort i planen som nå foreligger til sluttbehandling. 
 
ISE nett: 
ISE Nett har infrastruktur innenfor regulert område. ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den 
videre planleggingen med hensyn til elforsyning 
 
Kommentar saksbehandler: Tatt til etterretning. 
 
Nordland fylkeskommune: 
Det er positivt at kommunen ønsker å legge til rette for gående og syklende, og gjøre ferdselen i 
området mer trafikksikker. Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets 
arealdisponering. 
 
NVE: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Sametinget: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Barnas representant: 
Forslaget som er ute til høring vil føre til en stor forbedring med tanke på trafikksikkerhet både sommer 
og vinter. Særlig vil det oppleves som en forbedring vinterstid da de klimatiske forholdene i området kan 



være krevende. Barnas interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. Fortauet vil sikre barnas trygge 
tilgang til byens viktigste rekreasjonsplass og turområde. Barnas talsperson konstaterer at dette er et 
svært viktig trafikksikkerhetstiltak og har ingen merknader til planforslaget. Ingen vesentlige merknader. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne planen. Tiltak som følger av denne planen vil 
alt vesentlig være et kommunalt økonomisk ansvar. Midler som kommunen har fått tilsagn for fra 
regionen (trafikksikkerhetsmidler) vil bidra til rask utarbeiding og ferdigstilling av denne planen. Det 
planlegges at kommunen også søker om midler til gjennomføring og selve utbygging av fortau i 
området. Det anbefales at planen vedtas slik den foreligger, slik at arbeidet fortest mulig kan igangsettes 
og dermed øker trafikksikkerheten og trivsel langs denne veien. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel, inklusiv kommunedelplan for 

Fauske sentrum, side 29 
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1. Generelt 
Området er i dag i bruk som vei. Fortauet på Erikstadveien som er etablert tidligere stopper ved 

Helskarveien. Det er mye aktivitet i området og veien er i bruk av de som bor boligfeltet og de som 

bruker nærområdet til friluftsaktiviteter. En av disse er badestranda som ligger sørvest for 

planområdet. Fortauet bør forlenges for å tilrettelegge for nettopp disse aktiviteter. Det øker 

trafikksikkerhet og trivsel for kommunens innbyggerne. Endringer vil også gi bedre flyt i forhold til 

dagens situasjon og innbyggernes adferd i området. 

Kommunen har fått tildelt penger fra fylkeskommunen for detaljregulering som tilrettelegger for 

etablering av fortau. Formålene som er valgt i området er offentlig vei, fortau og annen veigrunn 

(grøntareal). En viktig del av dette arbeidet er å sikre gode trafikkmessige løsninger for gående fra 

Helskarveien til Badestrandveien. 

 

1.1. Forslagstiller  
Fauske kommune 
 

Postadresse:   
Postboks 93 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: Administrasjonsbygget 
Torggata 21 
8200 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at det 

ikke utløses krav til konsekvensutredning. Planforslaget faller inn under unntaket som er nevnt i § 6, 

bokstav b. Området har vært konsekvensutredet i kommunedelplan for Fauske sentrum. I 

utredningen var konklusjonen at tiltaket ikke vil få vesentlige negative virkninger for miljø eller 

samfunn. Som eneste negative konsekvens ble det nevnt at Erikstad har mange automatisk verna 

kulturminner og disse må tas hensyn til i planlegging og etablering. Dette ivaretas i denne 

planbeskrivelse.  
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 5. mai 2020 og i 

Saltenposten den 13. mai 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev den 5. mai 

2020.  

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommune, avdeling VVA, Fauske ungdomsråd, ISE Nett 

og faglig trafikkforum underveis i prosessen.  

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 

nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 

ISE Nett 14.04.2020 ISE Nett har strømkabler i grunnen som kan bli 
berørt. På dette grunnlag bør ISE Nett tas med i 
videre planlegging. 

Tas til etterretning i 
planarbeid. 

NVE 06.05.2020 Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift 
(TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
flom, erosjon og skred ved planlegging og 
utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte 
være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til klimaendringer 
skal også vurderes. Hensynet til flom må også 
sees i sammenheng med lokal 
overvannshåndtering. 
 
Hvis det er behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i 
planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i 
planen. 
 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til 
anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter 
energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen 
kommer i berøring med energiinteresser, bør 
berørte energiselskap involveres tidlig. 

Det stilles som krav i 
reguleringsbestemmelser 
at det kreves 
dokumentert geoteknisk 
vurdering av fagkyndig 
personell, før det 
gjennomføres tiltak i 
området.  Det blir ikke 
vesentlige endringer som 
krever en ny 
overvannsstrategi. 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 

Fauske 
ungdomsråd 

12.05.2020 Ingen merknader til oppstart. Tatt til orientering. 

Nordland 
Fylkeskommune 

19.05.2020 Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kap.8. 
Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål 

Tatt til etterretning. 
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for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det 
tas hensyn til disse i planarbeidet. 
 
Det er registrert en gårdshaug (Askeladden-id 
27660) og en sannsynlig grav fra yngre 
jernalder (Askeladden-id 219329) inntil 
planområdet. I tillegg er det gjort en rekke funn 
av løse arkeologiske kulturminner som viser at 
det har vært bosetning i området i jern- og 
middelalder. Nordland fylkeskommune må 
derfor gjennomføre en arkeologisk registrering, 
sannsynligvis med bruk av gravemaskin. Planen 
kan ikke egengodkjennes før forholdet til 
automatisk fredete kulturminner er avklart. 

 
 
Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i 
Nordland 

18.05.2020 Fra dagens regjering og Stortinget er det en 
tydelig holdning til at jordvernet skal 
vektlegges i større grad enn tidligere. I vår 
strategiske plan har vi som mål at det ikke skal 
omdisponeres mer enn 200 daa dyrka og 200 
daa dyrkbar jord i Nordland per år. 
Fylkesmannen er av den oppfatning at bygging 
av fortau er av så stor samfunnsinteresse at det 
må aksepteres at noe jordbruksjord vil gå tapt. 
Vi oppfordrer likevel til å velge traseer og 
løsninger som skaper minst mulig konflikter 
med landbruket, og at alternativer utredes der 
det er mulig. Det må foretas en 
forhåndskartlegging av mengde og kvalitet på 
matjord som blir berørt av tiltaket. Det vil være 
viktig med planbestemmelser som sikrer både 
ivaretakelse av matjord, samt at 
jordbruksarealer blir tilrettelagt inntil nytt 
fortau for å minimere tap av jordbruksareal. 
Riggområder på jordbruksareal bør unngås. Det 
bør tas hensyn til og ivaretakelse av avrenning 
av vann og eksisterende drenering av 
landbruksareal under planlegging og bygging av 
fortauet. 

Tatt til etterretning. 

ISE Nett 11.05.2020 ISE Nett har infrastruktur i form av 
fordelingsnett innenfor planområdet som vil 
komme i konflikt. Det gjelder i hovedsak 
lavspenning luftlinjer. ISE Nett ønsker å bli tatt 
med i videre planlegging angående etablering 
av fordelingsnett. 

Tatt til etterretning. 

Sametinget 08.05.2020 Sametinget har ingen spesielle merknader til 
tiltaket. 

Tatt til orientering. 

Fauske 
kommune, enhet 
VVA 

30.01.2020 I denne traseen ligger det en eldre vannledning 
som blant annet forsyner boliger langs veien, 

Tatt til etterretning. 
Området som er vurdert 
å ha kvikkleiere tas inn i 
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Lundhøgda Camping samt Forsvarets stasjon på 
Lund. 
Fauske kommune, enhet VVA ønsker å skifte ut 
denne vannledningen før arbeidene med 
fortau igangsettes. 
Vi ber enhet plan/ utvikling spesielt vurdere 
grunnforholdene i traseen da vi er kjent med at 
deler av traseen ligger innenfor en faresone for 
kvikkleire. I den forbindelse kan det nevnes at 
Fauske kommune rehabiliterte VA-nettet fra 
RV80 og til Helskarveien i 2009 hvor hele 
traseen ligger innenfor nevnte faresone. 

kartet. Bestemmelser 
krever 
kvikkleirevurdering før 
det kan igangsettes med 
tiltak. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

 

3.1. Overordnede planer 
Kommunedelplan Fauske sentrum 2015006 gjelder for mesteparten av planområdet. Planen vil 

erstatte deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og reguleringsplan for 

Håkonheim, plan-ID 2005008. Se figur 1, planområde er angitt med rød farge. 

  

Figur 1.  Kommunedelplan Fauske sentrum gjelder for planområdet.. 
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3.2. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 

funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 

med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Ny plassering av fortau inntil Erikstadveien. 

- Hensynssone for landbruk 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet ligger i Fauske kommune, Nordland fylke.    

Planområdet er på ca. 15 daa og ligger på Lund, sørvest for Fauske sentrum.   

 

Figur 2: Plassering av planområdet i forhold til Fauske sentrum, angitt med pil og rød farge. 

 

3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i dag brukt som kommunal vei frem til forsvarets anlegg og boliger på halvøya. I 

tillegg er det mye friluftsaktivitet og turområder på halvøya som gjør at mange bruker veien for å 

komme seg dit. Det er et badestrand på vestsiden av planområdet som er i bruk av mange i Fauske 

kommune både sommer og vinterstid. Planen vil tilrettelegge for at gående trygt kan komme seg dit 

fra Erikstad. 
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3.6. Stedets karakter 
Planområdet og tilstøtende arealer 

Området er en del av Erikstadveien som går fra Erikstad til Lund. Bebyggelsen i planområdet består 

av boliger og landbruksareal. Planområdet grenser til eksisterende boligfelt bestående av 

frittliggende eneboliger og rekkehus både mot nord (Erikstad boligfelt) og mot sørøst.   

Om Fauske 
Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.   

Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 

Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.    

Stranda har i flere generasjoner vært en viktig utfartsområde både sommer- og vinterstid. Her er det 

tilrettelagt med sti, benker og grillplass. Området er godt egnet for bading og i direkte nærhet av 

bysentrum, som gjør det svært attraktivt for byens innbyggere.  

3.7. Landskap 
Fauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette er en vanlig 

landskapstype i Nordland.  For videre beskrivelse av landskapsregionen, viser vi til rapport fra NIJOS1.   

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 

utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 

innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 

stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Det er ikke påvist spesielle 

landskapsverdier i området.    

                                                           
1 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.   NILJOS rapport 2/98.  Landskapsregioner i Norge.   
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3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. Planområdet inkluderer 

ikke bygninger som er verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet.   

3.10. Rekreasjonsverdi/Rekreasjonsbruk 
Vest for planområdet ligger badestranda, også kalt Stranda. Ifra planområdet går det en vei inn til 

dette rekreasjonsområdet, Badestrandveien. I tillegg til en tilrettelagt tursti fra nordsiden inn til 

badestranda brukes Erikstadveien av innbyggere for å komme seg til området.  

3.11. Landbruk og reindrift 
Planområdet inkluderer mindre arealer som regnes som landbruksareal, men siden 

kommuneplanens arealdel ble vedtatt har disse arealer ikke vært regulert til landbruksformål. 

Landbruksområdene her blir brukt både til beite og som slåttemark. 

 

Nord for planområdet går det en trekklei til et vinterbeiteområde som er tegnet inn langs 

strandsonen mot Klungsetvika. Trekkleia leder inn til vinterbeiteområdet på Lund. Det vurderes at 

etablering av fortau langs eksisterende bilvei ikke har noe direkte eller indirekte påvirkning på 

reindriftas interesser. 

3.12. Trafikkforhold 
Planområdet har i dag flere avkjørsler fra boligareal. Erikstadveien har avkjøring fra Riksvei 80 i nord 

(Storgata) og kobles på Lundveien i sør som går ned mot Øynesveien og Øynes. Denne veien regnes 

som blindvei.  Fra planområdet og til Fauske sentrum er det en avstand på under 1 km. Fauske 

jernbanestasjon ligger ca. 2 km nordøst for planområdet.  

Fortau langs Erikstadveien går frem til dagens planområde og kobles mot fortau langs Rv80. Parallelt 

med Rv80 er det etablert en gang- sykkelvei. Planområdet viderefører eksisterende fortau langs 

Erikstadveien. 
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3.13. Trafikkmengde 
ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og 

deles likt på antall døgn i året. Det er ikke kjent hva ÅDT er for Erikstadveien, men delen av Rv80 som 

går langs Erikstadveien har en ÅDT på 6000. 

Av dette framgår at det passerer 6000 kjøretøy i snitt gjennom Storgata på denne traseen pr døgn.  

3.14. Barns interesser 
Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen.  Fortau vil sikre barnas trygge tilgang til byens 

viktigste rekreasjonsplass og turområde. Det vil gi bedre forutsetninger enn dagens løsning for 

området hvor fortau ikke finnes. 

3.15. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er ivaretatt i planforslaget.    

3.16. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som tykk havavsetning og marin 

strandavsetning. Løsmassekart er vist i figur 4. Det kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Det 

er i samarbeid med NVE registrert kvikkleire i området for deler av planområdet. Dette må tas 

hensyn til i gjennomføring av tiltak etter planen. 

 

   

Figur 4. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no 

 

3.17. Støyforhold 
Planområdet er ikke støyutsatt.  Støybildet består hovedsakelig av trafikkstøy fra lokal biltrafikk. 
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3.18. Forurensning 
Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen eller andre typer forurensning i planområdet.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 5.  Planforslag.  Detaljregulering for Fortau Lund.    

 

4.1. Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål: 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5) 

 Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 

 Fortau, eierform offentlig (o_SF) 

 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 Angitt hensynssone – Hensyn landbruk 

 Faresone – Ras og skredfare 
 

4.2. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Fortau langs denne kommunale veien vil sikre at det er minst mulig fare for påkjørsler av fotgjengere 

langs Erikstadveien. Tilknytningsveier og fortau innad i planområdet utformes iht. vegnormalen. 
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4.3. Universell utforming 
Fortau vil bli bygd i henhold til veinormalen og sikre bruk for funksjonshemmede med utforming 

ihht. «Universell utforming med nye endringer fra 01.01.2015»2. 

4.4. Landbruksfaglige vurderinger 
Det vil bli tatt en del av landbruksarealet som ligger langs veien. Dette er utredet i forbindelse med 

utredning av kommuneplanens arealdel. Det skal tas forbehold om ivaretakelse av jord gjennom 

bestemmelser, slik at det ikke blir tatt mer enn nødvendig, og at overskuddsmasse blir lagret og 

brukt dersom dette egner seg til formålet andre steder. Hensyn og ivaretakelse/gjenbruk av jord i 

landbruksarealer innenfor planområdet er ivaretatt gjennom angitt hensynssone – hensyn landbruk 

(H510), med tilhørende bestemmelser. 

4.5. Kulturminner 
Det er registrert en gårdshaug (Askeladden-id 27660) og en sannsynlig grav fra yngre jernalder 

(Askeladden-id 219329) inntil planområdet. I tillegg er det gjort en rekke funn av løse arkeologiske 

kulturminner som viser at det har vært bosetning i området i jern- og middelalder. Området som det 

planlegges tiltak for har allerede har vært gravd opp i forbindelse med en gammel vannledning. 

Dette gjør at det ikke er behov for arkeologisk registrering.  

4.6. Risiko og sårbarhetsanalyse 

                                                           
2 http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-
tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/ 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Hele planområdet er vurdert iht. 
gjeldende regelverk; NVE 
kvikkleireveileder og 
retningslinjer. Det vurderes at 
opparbeiding av vei og fortau 
kan ha konsekvens for 
grunnforholdene. Det er gitt 
opplysninger fra avdeling VVA i 
kommunen at det ikke skal 
graves ned mer enn 0,5 meter i 
bakken for å etablere vei og 
fortau. Dette utgjør lite for 
områdets stabilitet. For 
sikkerhets skyld stiller 
kommunen krav i 
planbestemmelser om at 
grunnforhold skal vurderes av 
fagkyndig person før det gis 
tillatelse til tiltak i området. 

http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/
http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/
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Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke relevant i forhold til 
formål for området. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

x  

 Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole/barnehage x  
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4.7. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ut over det som framkommer i denne planbeskrivelsen.   
 

4.8. Rekkefølgebestemmelser 
Situasjonsplan 

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap  Ikke relevant for planens formål 

 Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Ja. 

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

x  

 Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 

for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tiltak med terrengprofil 

og  eksisterende og planlagt terreng, evt. gjerder over 1 m, og overvannshåndtering. 

Grunnforhold 
Før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 

fagkyndig personell. Dette inkluderer kvikkleirevurdering. Dokumentasjon på dette skal 

foreligge ved søknad om byggetillatelse. 

Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Med hensyn til etablering av fordelingsnett skal netteier kontaktes før det settes i gang med 

opparbeiding av vei og fortau. Gjennomføringsmåte må avklares nærmere med netteier. 

5. Konsekvensutredning 
Detaljregulering for Fortau Lund er ikke konsekvensutredningspliktig. Reguleringsplanen er vurdert 

gjennom områdets formål som gitt i overordnet plan og er derved ikke konsekvensutredningspliktig.  

 

6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære mindre endring av adkomstveier og 

nytt fortau, for å imøtekomme trafikksikkerhetens krav.    

6.1. Overordnede planer 
Det vises til kap. 3.1. 

6.2. Stedets karakter 
Et nytt fortau vil skape et mer trafikksikker situasjon for myke trafikanter og sannsynligvis redusere 

trafikkulykke. Dette er i samsvar med kommunens intensjon om å gjøre området til en trafikksikker 

område.    

6.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil være uendret.    

6.4. Natur- og kulturverdier 
Kulturminner som ligger inntil området vil ikke bli berørt, da det kun er opparbeiding av fortau. Det 

er vurdert at disse ivaretas tilstrekkelig. Det er tatt inn i bestemmelser at dersom det oppdages 

kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. Samiske 

kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å skade 

eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 3 

og 6. 

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 

overordnet plan. Artsdatabanken.no og naturbase.no har vært sjekket i planprosessen for å sikre at 

oppdaterte data er tatt i betraktning. Det vurderes at tiltaket ikke vil berøre utvalgte naturtyper eller 

truede arter. 
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6.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Det er i overordnet plan bevisst lagt opp til at områdets rekreasjonsverdi skal økes.  Dette ivaretas i 

denne planen gjennom utbedring av nærmiljøanlegg, trafikk, og områdets nettverk av gang- og 

sykkelveier.    

Dette er i samsvar med kommuneplanens satsing på folkehelse i Fauske kommune.   

6.6. Trafikkforhold 
Hovedmønsteret i trafikkbildet holdes i hovedsak uendret.   

Det er ikke i dette planforslaget lagt opp til endringer i kollektivtilbudet i området.  

6.7. Barns interesser 
Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er lagt fram som 

eget rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».    

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å:  

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven.  

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser.   

RPR stiller krav til den kommunale planleggingsprosessen.  Kommunen skal:  

 Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 

bygningsloven.   

 Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet.  

 Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres der barn og unge er berørt. 

 Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 

fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.   

Denne planen gjelder detaljreguleringsplan for fortau ved Erikstadveien mot Badestrandveien.  I 

denne planen er barn og unges interesser ivaretatt gjennom en utbedret trafikksituasjon og 

ferdselstilbud som prioriterer gående og syklende. 

6.8. Energibehov  og teknisk infrastruktur 
Energibehov for veien og fortau dekkes gjennom eksisterende infrastruktur.  

Teknisk infrastruktur Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. Netteier tas 

med i prosjekteringsfasen tidligst mulig for å avklare utbygging tilpasset dagens situasjon og 

fremtidig ønskelig utbygging. 

6.9. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen vil alt vesentlig være et kommunalt økonomisk ansvar. Midler som 

kommunen har fått tilsagn for fra regionen (trafikksikkerhetsmidler) vil bidra til rask gjennomføring 
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av denne planen. Det planlegges at kommunen også søker om midler til gjennomføring og selve 

utbygging av fortau i området. Kostnadsfordeling av utbygging trekkrør i fellesgrøft vil være 50/50 

for kommunen og netteier. Dette avklares nærmere i prosjekteringsfasen. 

6.10. Interessemotsetninger 
Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne planen.   
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Fortau Erikstad-Lund 

Reguleringsplanbestemmelser 
 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund med plan-

ID 2020005, i skala 2000 (A2 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som 

er beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 

reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fortau for en tryggere 

trafikkavvikling langs kommunal vei (Erikstadveien). 

2.2 Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål:   

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5) 

 Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 

 Fortau, eierform offentlig (o_SF) 

 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 Angitt hensynssone – Hensyn landbruk 

 Faresone – Ras og skredfare 
 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 

3.1 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 

Strømforsyningen og gatelys som går i luftstrekk langs traseen må legges i bakken eller flyttes 

før fortau etableres. Gjennomføringsmåte må avklares nærmere med netteier. Med hensyn 

til etablering av fordelingsnett skal netteier kontaktes før det settes i gang med opparbeiding 

av vei og fortau. 

3.2 Kulturminner 

Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 

8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og 

det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter 

rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 

3.3 Støy i anleggsfasen 

Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige 

retningslinjer i T-1442. Støyende drift og aktivitet skal kun foregå på dagtid mellom kl.08.00-

17.00 på hverdager. Naboer skal varsles iht. T -1442. 
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3.4 Universell utforming 

Alle tiltak i planområdet, som adkomstveier og gang- og sykkelvei, må være universelt 

utformet i samsvar med forskrifter og håndbok V129, «Universell utforming av veger og 

gater». 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

4.1 Kjøreveg (o_SKV) 

Områdene med signaturene SKV etableres med bredder iht. plankartet. Eierformen er 

offentlig og Fauske kommune har ansvar for brøyting av kjørevei.’ 

4.2 Fortau, eierform offentlig (o_SF) 

Området er avsatt til fortau med bredde iht. plankartet. Eierform er offentlig. 

4.3 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (SVG) 

Området har først og fremst funksjon som offentlig grøntareal men kan også benyttes til 

snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  

§ 5 HENSYNSSONER 
Angitt hensynssone – hensyn landbruk (H510) 

- I områdene med hensynssone for landbruk skal det ikke gjennomføres tiltak som deler opp 

sammenhengende landbruksareal. 

- Dyrka jord som går tapt i forbindelse med ny fortau flyttes til andre nyttige formål, slik som 

nydyrking eller andre jordbruksområder. Matjord flyttes hvor mulig til udyrka areal som ikke 

kan dyrkes opp på annen måte. Hvis dette ikke er mulig skal det flyttes til areal som 

repareres etter skader eller inngrep. Overflatedyrka areal eller innmarksbeite som kan 

oppgraderes til fulldyrka jord kan også være et alternativ. 

- Mellomlagring av massen skal mest mulig unngås. Masser skal hvor mulig fraktes til 

permanent plassering mens arbeidet pågår. 

- Det skal tas hensyn til og ivaretakelse av avrenning av vann og eksisterende drenering av 

landbruksareal under planlegging og bygging av fortauet. 

Faresone – Ras og skredfare (H310) 
- I området med hensynssone H310 skal det tas særskilt hensyn til kvikkleire. Det må 

gjennomføres en geoteknisk vurdering av kvikkeleireskredfaren før det kan gis tillatelse til 

tiltak i tråd med planens formål. Dersom det påvises kvikkleire må områdestabiliteten 

dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende veiledning. 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

6.1 Situasjonsplan 

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 

for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tiltak med terrengprofil 

og  eksisterende og planlagt terreng, evt. gjerder over 1 m, og overvannshåndtering. 

6.2 Grunnforhold 

Før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 

fagkyndig personell. Dette inkluderer kvikkleirevurdering. Dokumentasjon på dette skal 

foreligge ved søknad om byggetillatelse. 
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6.3 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 

Med hensyn til etablering av fordelingsnett skal netteier kontaktes før det settes i gang med 

opparbeiding av vei og fortau. Gjennomføringsmåte må avklares nærmere med netteier. 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Fortau 

Erikstad - Lund - Fauske kommune   
 

 

Vi har mottatt varsel om høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for fortau på Erikstad, i 

Fauske kommune.  

 

Formålet med planarbeidet er å lage en tryggere trafikkavvikling for gående og syklende langs den 

kommunale veien, Erikstadveien. Kommunen har mottatt trafikksikkerhetsmidler fra Nordland 

fylkeskommune, for å bedre sikkerheten langs denne veien.  

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune uttalelse. 

 

Merknader 

Det er positivt at kommunen ønsker å legge til rette for gående og syklende, og gjøre ferdselen i 

området mer trafikksikker.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 

arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid 

ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter 

kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Plan 

Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering.  

 

Planen er klart og entydig fremstilt og tjener etter fylkeskommunens vurdering dermed sitt formål 

som både juridisk dokument og som informasjon til publikum om hvilke restriksjoner som er knyttet 

til de ulike områder. Dokumentene gir etter vår vurdering også et godt nok innblikk i konsekvenser 

av tiltaket.  
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Digital plandialog 

Det er positivt at planforslaget er publisert i Nordlandsatlas. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til 

bedre dialog og gir en god oversikt over arealforvaltningen.  

 

Kontakter  

 Tema Navn Tlf. 
 Øvrig  Silje C. Wästlund  75650029 / 47834942 
 Kulturminner Martinus Hauglid  75 65 05 26 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Silje Charlotta Wästlund 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Vår dato: 22.06.2020         

Vår ref.: 202004746-4     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 19.06.2020 Anita Andreassen 

Deres ref.: 20/9252  

   

22959612/anan@nve.no 

1 

NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn -  Reguleringsplan - 

Fortau Erikstad-Lund - Fauske kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 18.06.2020.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
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«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med 

en konkret forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I NORDLAND 

 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
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Renée Normann 
Arealplanlegger 
 Enhet Plan/Utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse vedrørende varsel om planoppstart - detaljregulering 
Fortau Erikstad fra Helskarveien til Badestrandveien 
 
Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse- 013/20, har i møte 26.05.2020 
fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak:  
Kommunalt råd for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse har ingen merknader til 
planarbeidet.  
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

20/2533 - 3 20/18518 20/9252 07.07.2020  

 

Uttalelse vedrørende høring - detaljregulering Fortau Erikstad-Lund, 

Fauske kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 19.06.2020. 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til planene. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 

 
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Sidsel Bakke 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 
   

 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 

mailto:samediggi@samediggi.no


 
 

 
 
 
 
Fauske kommune 
Enhet Plan/Utvikling 
  
 
  
 
 
 

Høring - Planforslag for detaljregulering av fortau Erikstad-Lund 
 
I rollen som barnas talsperson har jeg mottatt forslag til detalregulering av fortau Erikstad – 
Lund som nå er ute på høring.  
 
Fortauet på Erikstadveien stopper nå ved Helskarveien. Det er mye aktivitet i området og 
veien videre til Lund brukes mye av fotgjengere i alle aldre. I forhold til barnas perspektiv vil 
forlengelsen av fortauet være av stor betydning. Dette vil selvsagt gjelde for alle myke 
trafikanter, enten det er snakk om bruk av barnevogner, syklister eller gående. Traseen er 
også mye brukt av skolene i forbindelse med turer til badestranda og områdene omkring. 
 
Forslaget som er ute til høring vil føre til en stor forbedreing med tanke på trafikksikkerhet 
både sommer og vinter. Særlig vil det oppleves som en forbedring vinterstid da de 
klimatiske forholdene i området kan være krevende.  
 
Barnas interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. Fortauet vil sikre barnas trygge 
tilgang til byens viktigste rekreasjonsplass og turområde. Barnas talsperson konstaterer at 
dette er et svært viktig trafikksikkerhetstiltak og har ingen merknader til planforslaget. 
  
 
 
 
Fauske, 31.07.2020 
 
Jan-Åke Storjord 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/10930     
 Arkiv sakID.: 20/775 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
083/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 
087/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Sluttbehandling detaljregulering - Fauske idrettshall - parkering 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-ID 
2014001. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-ID 
2014001. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 083/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-ID 
2014001. 

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Innspill - FAU 1448197 

31.08.2020 Innspill - Nordland fylkeskommune 1448198 

31.08.2020 Innspill - NVE 1448199 

31.08.2020 Innspill - Råd for personer med funksjonsnedsettelse 1448200 

31.08.2020 Svar fra saksbehandler til FAU 1448201 

31.08.2020 Innspill - Barnas talsperson 1449795 

31.08.2020 Plankart mstk 500 - A2 liggende - revidert 15.07.2020 m 1450863 

31.08.2020 Planbeskrivelse - Parkering Fauske idrettshall rev 15.07.2020 1450864 

31.08.2020 Planbestemmelser - Parkering Fauske idrettshall rev 15.07.2020 1450865 



 
Saksopplysninger: 
Parkeringsplassen ved Fauske idrettshall på Vestmyra har i noen år vært regulert med kiss-and-ride 
sone. I planlegging av anleggsarbeidet, samt ved vurdering av kiss-and-ride løsningen som er tegnet inn i 
områdeplanen, er det kommet frem at det er behov for endringer. Endringer som gir bedre flyt og mer 
trafikksikkerhet i forhold til dagens situasjon og innbyggernes adferd i området. Kommunen har fått 
tildelt penger fra fylkeskommunen for å utbedre trafikksikkerhet og kiss-and-ride prosjektet er nå 
planlagt gjennomført i løpet av 2020. For å gjøre dette på en mest ryddig måte, og for å sikre 
medvirkning på best mulig måte, blir området nå foreslått regulert gjennom detaljregulering. 
 
Ny reguleringsplan vil erstatte deler av gjeldende plan for nye Vestmyra skole med plan-id 
2014001. Formålet er å regulere til parkeringsformål og enveiskjøring med kiss-and-ride. Hensikten med 
planarbeidet er i tillegg å tilrettelegge for endring av adkomstveier inn og ut av et avgrenset område. En 
viktig del av dette arbeidet er å sikre gode trafikkmessige løsninger for gående og syklende og 
nødvendig transport til/fra skolen. 
 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at det 
ikke utløses krav til konsekvensutredning. 
 
Den 6. april 2020 ble planforslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn med frist den 26. juli. Det er 
kommet inn 5 innspill til planforslaget. Der hvor det er vurdert som hensiktsmessig å gjøre (mindre) 
endringer, er dette gjort i planen som nå foreligger til sluttbehandling.  
 
FAU Vestmyra skole: 
Jeg tolker det at Hegreveien foreslås stengt for gjennomkjøring. Hva menes her? Inn og utkjøring til 
parkeringsplasser ved idrettshallen? Skal dagens innkjøring til idrettshallen fortsatt være inn og ut? 
 
Ved Vestmyra skole er det stor trafikk av foreldre som bringer sine barn til og fra skolen. Det vil aldri bli 
nok plass til å bringe/hente alle barna ved idrettshallen. Hvis dere tenker å stenge Hegreveien, vil det bli 
enormt trykk på Kirkeveien og Farvikveien. Farvikveien er smal, uten fortau, og her går det ganske 
mange barn til og fra skole. 
 
Ved idrettshallen er det nesten hver dag ved bringing og henting, stor kø opp mot E6. Da stopper det 
helt opp ut fra idrettshallen, siden det her er full vikeplikt. Da vil det igjen bli full stopp ved den nye 
innkjøringa til kiss and ride, og det vil bli totalt kaos inn og ut av området. Jeg 
har tidligere kommet med innspill til kiss and ride ved den store parkeringsplassen, men dette er aldri 
blitt besvart. Jeg ønsker veldig gjerne at noen av dere blir med på en befaring ved skolen, slik at jeg kan 
vise hva vi i FAU mener.  
 
Kort fortalt, er mitt forslag til utbedring ved skolesiden, at fortauet legges lengere inn på 
plenen, og det etableres en kiss and ride sone langs veien ved parkeringsplassene. Da kommer 
også bussene seg godt forbi de bilene som står på kiss and ride. 
 
Kommentar saksbehandler: 
Hegreveien skal ikke fysisk stenges for gjennomkjøring. Det blir etablert en ny innkjøring fra Hegreveien 
til inngangen av idrettshallen som deretter fortsetter til via sørsiden av parkeringsplassen og videre til 
Hegreveien. Man kan kjøre i denne sirkelen, men ikke i motsatt retning. Det vil kun være mulig å kjøre 
inn til parkeringsplassen fra dagens avkjørsel fra  Hegreveien. Dagens innkjøring til idrettshallen vil 
dermed forbli uendret. 
 
Denne planen er basert på en strakstiltak som må gjøres i år. Vi har fått midler til å opparbeide en kiss-
and-ride sone, men plasseringen i gjeldende reguleringsplan var ikke egnet. Imidlertid vil det ta mer 



ressurser og tid hvis vi avviker for mye fra gjeldende plan. Dermed har vi tatt et valg basert på 
utredninger som tidligere ble gjennomført, og eget kunnskap om gjeldende plan, trafikkmengde, antall 
skolebarn og dagens areal. Vi hadde dessverre ikke kapasitet til å ta en befaring med FAU innen 
høringsfristen. 
 
På generelt grunnlag jobbes det med å redusere biltrafikken av foreldre som kjører sine barn til 
skolen for å unngå at det stopper opp og for å motivere at barn går og sykler mer. Denne  satsingen på 
atferdsendring er også en del av folkehelse- og klimatiltak. Kommunen har brukt en del ressurser på 
gang-sykkelveier for å øke trafikksikkerhet og god folkehelse og vi ser at disse kan brukes mer. Vi vet at 
mange (men ikke alle) kan la bilen stå og dermed vil kiss-and-ride sonen forhåpentligvis ikke være en 
trafikkork i fremtiden. 
 
Nordland fylkeskommune: 
Så langt vi kan se er det med dagens regulering lagt til rette for direkte gjennomgang fra parkering til 
gangveg (ved avsatte parkeringsplasser for funksjonshemmede). I det foreliggende forslaget må de som 
har parkert krysse kjøreveg eller «kiss-and-ride»-området. Vi ber derfor om at det legges til rette for 
trygg kryssing, for eksempel gjennom bruk av fotgjengerfelt. Ved etablering av fotgjengerfelt eller andre 
former for kryssing, er det viktig at dette gis en rasjonell plassering som sikrer at fotgjengere vil ta det i 
bruk. 
 
I vedlagt geoteknisk rapport er det konkludert med at det kan være behov for motfylling og 
erosjonssikring av Farvikbekken. Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at forholdet til 
vannforskriftens § 12 må vurderes når det gjennom reguleringsplan (eller andre enkeltvedtak) fattes 
vedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst. Det er vedtaksmyndighet som har ansvar 
for vurderingen. 
 
Kommentar saksbehandler: 
Det er i plankart lagt til rette for trygg kryssing fra parkeringsplassen til hovedinngangen til idrettshallen. 
Ved arbeid med skiltplan for området og opparbeiding av vei tas dette også med. Det vurderes at 
innspill dermed er ivaretatt.  
 
Motfylling og erosjonssikring av Farvikbekken gjøres i samarbeid med NVE og er ikke del av denne 
planen. Det vurderes derfor at vannforskriften § 12 ikke er aktuelt å vurdere i denne sammenheng. 
Imidlertid vil innspill videreformidles med enhet VVA som gjennomfører arbeidet med sikring av 
Farvikbekken i fremtiden. 
 
NVE: 
Ingen vesentlige merknader. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse: 
Ingen vesentlige merknader. 
  
Barnas representant: 
Forslaget er nærmere vurdert og i tillegg drøftet med ledelsen for Vestmyra skole. Barnas talsperson har 
ingen merknader til planforslaget. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære endring av adkomstveier, fortau, og 
parkeringsanlegg, samt kiss-and-ride sone innenfor et allerede regulert område. En oppgradering av 
parkeringsarealet og adkomstveier vil skape en mer trafikksikker situasjon for skolebarn og sannsynligvis 
redusere trafikken nærmere skolebygninger. Dette er i samsvar med kommunens intensjon om å gjøre 
skolen og området omkring til en trafikksikker område. Det er ikke registrert motstridende 



arealinteresser i denne planen og det vurderes at planen ivaretar alle tidligere nevnte interesser på en 
god måte. Det vurderes imidlertid at kommunen må fortsette med å gjøre en innsats for å redusere 
biltrafikk av foreldre som leverer og henter skolebarn i området. Dette vil øke god folkehelse og 
redusere klimagassutslipp. Begge vil være til enorm fordel for barnas fremtid og være i tråd med 
kommunale, regionale og statlige føringer. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Bjørn Thomas Hansen <fauskeamerikaner@gmail.com> 
Sendt: fredag 19. juni 2020 08:13 
Til: Renee Normann 
Emne: Fwd: Kiss and ride, Vestmyra skole 
 

 

---------- Forwarded message --------- 

Fra: Bjørn Thomas Hansen <fauskeamerikaner@gmail.com> 

Date: tor. 18. jun. 2020, 23:12 

Subject: Kiss and ride, Vestmyra skole 

To: <rene.normann@fauske.kommune.no> 

 

Hei, 

Jeg er leder av FAU ved Vestmyra skole, og har sett litt på høringsdokumentene for Kiss and 

ride. Der lurer jeg på følgende: 

Jeg tolker det at Hegreveien foreslås stengt for gjennomkjøring. Hva menes her? 

Inn og utkjøring til parkeringsplasser ved idrettshallen? 

Skal dagens innkjøring til idrettshallen fortsatt være inn og ut? 

Jeg spør fordi: 

Ved Vestmyra skole er det stor trafikk av foreldre som bringer sine barn til og fra skolen. Det 

vil aldri bli nok plass til å bringe/hente alle barna ved idrettshallen. Hvis dere tenker å stenge 

Hegreveien, vil det bli enormt trykk på Kirkeveien og Farvikveien. Farvikveien er smal, uten 

fortau, og her går det ganske mange barn til og fra skole. 

Ved idrettshallen er det nesten hver dag ved bringing og henting, stor kø opp mot E6. Da 

stopper det helt opp ut fra idrettshallen, siden det her er full vikeplikt. Da vil det igjen bli full 

stopp ved den nye innkjøringa til kiss and ride, og det vil bli totalt kaos inn og ut av området. 

Dette vet jeg, fordi jeg daglig kjører mine barn til skolen nettopp for å se trafikkbildet. Jeg 

har tidligere kommet med innspill til kiss and ride ved den store parkeringsplassen, men dette 

er aldri blitt besvart. Jeg ønsker veldig gjerne at noen av dere blir med på en befaring ved 

skolen, slik at jeg kan vise hva vi i FAU mener. Hvis dere har befart området, så lurer jeg på 

hvorfor ikke FAU har blitt invitert med på dette. 

Jeg tør påstå at få vet mer om trafikksituasjonen ved skola enn jeg gjør. Har nå brukt flere år 

på å få oversikt over trafikkbildet, og ser at den løsningen som nå foreslås blir for dårlig. 

Kort fortalt, er mitt forslag til utbedring ved skolesiden, at fortauet legges lengere inn på 

plenen, og det etableres en kiss and ride sone langs veien ved parkeringsplassene. Da kommer 

også bussene seg godt forbi de bilene som står  på kiss and ride. 

mvh 

Bjørn Thomas Hansen 

tlf 90895598 

mailto:fauskeamerikaner@gmail.com
mailto:rene.normann@fauske.kommune.no
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Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - detaljregulering - parkering 

Vestmyra idrettshall - Fauske kommune   
 

Nordland fylkeskommune har mottatt forslag til detaljregulering for parkeringsområde ved 

Vestmyra idrettshall i Fauske til høring. Formålet med planleggingen er å regulere for 

parkeringsformål og enveiskjøring med «kiss and ride». Kommunen er tildelt midler for 

trafikksikring fra fylkeskommunen.  

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retninglslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

uttalelse.  

 

Merknader 

Nordland fylkeskommune er fornøyd med at Fauske kommune har benyttet muligheten til å få 

kvalitetssikret og publisert planforslaget i NordlandsAtlas. Vi ber om at også endelig vedtatt 

reguleringsplan publiseres her.  

 

Trafikksikkerhet 

Så langt vi kan se er det med dagens regulering lagt til rette for direkte gjennomgang fra parkering 

til gangveg (ved avsatte parkeringsplasser for funksjonshemmede). I det foreliggende forslaget må 

de som har parkert krysse kjøreveg eller «kiss and ride»-området. Vi ber derfor om at det legges til 

rette for trygg kryssing, for eksempel gjennom bruk av fotgjengerfelt. Ved etablering av 

fotgjengerfelt eller andre former for kryssing, er det viktig at dette gis en rasjonell plassering som 

sikrer at fotgjengere vil ta det i bruk.  

 

Vannforvaltning 

I vedlagt geoteknisk rapport er det konkludert med at det kan være behov for motfylling og 

erosjonssikring av Farvikbekken. Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at forholdet til 

vannforskriftens § 12 må vurderes når det gjennom reguleringsplan (eller andre enkeltvedtak) 

fattes vedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst. Det er vedtaksmyndighet som 

har ansvar for vurderingen. Informasjon om vannforekomster med miljømål, risiko- og 

påvirkningsanalyse finnes på vann-nett portal. Mer informasjon om regional plan for 

vannforvaltning finnes på vannportalens regionale sider. Klima- og miljødepartementet har utviklet 

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/164-3-R
https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/
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veiledning til bruk av vannforskriften § 12. Vi anbefaler å ta kontakt med lokal 

vannområdekoordinator ved behov for veiledning. Se nettsider for vannområde Skjerstadfjorden. 

  

Kulturminner 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 

arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid 

ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter 

kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kontakter    

Kulturminner Martinus Hauglid marhau@nfk.no 

Øvrig Mathea Nybakke matnyb@nfk.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Mathea Nybakke 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 

  
 

https://www.vannportalen.no/nyheter/2015/jan-mar/veileder-til-vannforskriften--121/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/vannomrader/skjerstad/
mailto:marhau@nfk.no
mailto:matnyb@nfk.no
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - 

Detalreguleringsplan for Parkering Vestmyra idrettshall - Fauske 

kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 08.05.2020.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med 

en konkret forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

   

   

 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
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Renée Normann 
Arealplanlegger 
 Enhet Plan/Utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse vedrørende høring - detaljregulering for 
parkeringsområdet Vestmyra idrettshall 
 
Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse- 014/20, har i møte 26.05.2020 
fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse har ingen merknader til planforslaget.  
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Personalkonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 



Fra: Renee Normann 
Sendt: fredag 19. juni 2020 10:04 
Til: 'Bjørn Thomas Hansen' 
Kopi: Rune Reisænen (rune.reisanen@fauske.kommune.no) 
Emne: SV: Kiss and ride, Vestmyra skole 
 
Hei, 
 
Viser til din epost under og skal forsøke å svare på dine spørsmål. 
Hegreveien skal ikke stenges for gjennomkjøring. Det blir etablert en ny innkjøring fra hegreveien til 
inngangn av idrettshallen som deretter fortsetter til via sørsiden av parkeringsplassen og videre til 
Hegreveien. Man kan kjøre i denne sirkelen, men ikke i motsatt retning. Det vil kun være mulig å 
kjøre inn til parkeringsplassen. Se illustrering med kjøreretning angitt som røde piler, for mer info. 
 

 
 
Dagens innkjøring til idrettshallen vil dermed være uendret. 
 
Denne planen er basert på en strakstiltak som må gjøres i år. Vi har fått midler til å opparbeide en 
kiss and ride sone, men plasseringen i gjeldende reguleringsplan var ikke egnet. Imidlertid vil det ta 
mer ressurser og tid hvis vi avviker for mye fra gjeldende plan. Dermed har vi tatt et valg basert på 



utredninger som tidligere ble gjennomført, og eget kunnskap om gjeldende plan, trafikkmengde,
antall skolebarn og dagens areal. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta en befaring innen
høringsfristen går ut.

På generelt grunnlag jobbes det med å redusere biltrafikken av foreldre som kjører sine barn til
skolen for å unngå at det stopper opp og for å motivere at barn går og sykler mer. Denne satsingen
på adferdsendringer er også en del av folkehelse og klimatiltak. Kommunen har brukt en del
ressurser på gang-sykkelveier for å øke trafikksikkerhet for syklister og vi ser at disse kan brukes
hyppigere. Vi vet at mange (men ikke alle) kan la bilen stå og dermed vil kiss and ride sonen ikke
være en trafikkork i fremtiden.

Vi tar dine innspill med i saksfremlegget til sluttbehandling, slik at politikere kan vurdere saken i
høsten.

// Vennlig hilsen Renée Normann
Arealplanlegger, FAUSKE KOMMUNE

+47 75604071
renee.normann@fauske.kommune.no

Fra: Bjørn Thomas Hansen <fauskeamerikaner@gmail.com>
Sendt: fredag 19. juni 2020 08:13
Til: Renee Normann <renee.normann@fauske.kommune.no>
Emne: Fwd: Kiss and ride, Vestmyra skole

---------- Forwarded message ---------
Fra: Bjørn Thomas Hansen <fauskeamerikaner@gmail.com>
Date: tor. 18. jun. 2020, 23:12
Subject: Kiss and ride, Vestmyra skole
To: <rene.normann@fauske.kommune.no>

Hei,
Jeg er leder av FAU ved Vestmyra skole, og har sett litt på høringsdokumentene for Kiss and
ride. Der lurer jeg på følgende:
Jeg tolker det at Hegreveien foreslås stengt for gjennomkjøring. Hva menes her?
Inn og utkjøring til parkeringsplasser ved idrettshallen?
Skal dagens innkjøring til idrettshallen fortsatt være inn og ut?
Jeg spør fordi:
Ved Vestmyra skole er det stor trafikk av foreldre som bringer sine barn til og fra skolen. Det
vil aldri bli nok plass til å bringe/hente alle barna ved idrettshallen. Hvis dere tenker å stenge
Hegreveien, vil det bli enormt trykk på Kirkeveien og Farvikveien. Farvikveien er smal, uten
fortau, og her går det ganske mange barn til og fra skole.

mailto:renee.normann@fauske.kommune.no
mailto:fauskeamerikaner@gmail.com
mailto:renee.normann@fauske.kommune.no
mailto:fauskeamerikaner@gmail.com
mailto:rene.normann@fauske.kommune.no


Ved idrettshallen er det nesten hver dag ved bringing og henting, stor kø opp mot E6. Da 
stopper det helt opp ut fra idrettshallen, siden det her er full vikeplikt. Da vil det igjen bli full 
stopp ved den nye innkjøringa til kiss and ride, og det vil bli totalt kaos inn og ut av området. 
Dette vet jeg, fordi jeg daglig kjører mine barn til skolen nettopp for å se trafikkbildet. Jeg 
har tidligere kommet med innspill til kiss and ride ved den store parkeringsplassen, men dette 
er aldri blitt besvart. Jeg ønsker veldig gjerne at noen av dere blir med på en befaring ved 
skolen, slik at jeg kan vise hva vi i FAU mener. Hvis dere har befart området, så lurer jeg på 
hvorfor ikke FAU har blitt invitert med på dette. 
Jeg tør påstå at få vet mer om trafikksituasjonen ved skola enn jeg gjør. Har nå brukt flere år 
på å få oversikt over trafikkbildet, og ser at den løsningen som nå foreslås blir for dårlig. 
Kort fortalt, er mitt forslag til utbedring ved skolesiden, at fortauet legges lengere inn på 
plenen, og det etableres en kiss and ride sone langs veien ved parkeringsplassene. Da kommer 
også bussene seg godt forbi de bilene som står  på kiss and ride. 
mvh 
Bjørn Thomas Hansen 
tlf 90895598 



 
 

 
 
 
 
Fauske kommune 
Enhet Plan/Utvikling 
 
 
 
  
 
 
 

Høring - detaljregulering for parkeringsområde Vestmyra idrettshall 
  
I rollen som barnas talsperson, har jeg mottatt forslag til detaljregulering for 
parkeringsområde Vestmyra idrettshall som nå er ute på høring. Formålet med dette er å 
regulere til parkeringsformål og enveiskjøring med kiss and ride.  
  
Forslaget er nærmere vurdert og i tillegg drøftet med ledelsen for Vestmyra skole.  
 
Barnas talsperson har ingen merknader til planforslaget. 
  
 
 
 
Fauske, 23.06.2020 
 
 
Jan-Åke Storjord 
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1. Generelt 
Området er i dag i bruk som parkeringsplass ved idrettshallen på Vestmyra. I planlegging av 
anleggsarbeidet, samt ved vurdering av kiss-and-ride løsningen som er tegnet inn i områdeplanen, er 
det kommet frem at det er behov for endringer. Endringer som gir bedre flyt og mer trafikksikkerhet 
i forhold til dagens situasjon og innbyggernes adferd i området. 

Kommunen har fått tildelt penger fra fylkeskommunen for å utbedre trafikksikkerhet og kiss-and-
ride prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av 2020. For å gjøre dette på en mest ryddig måte, og 
for å sikre medvirkning på best mulig måte, blir området nå foreslått regulert gjennom 
detaljregulering. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for parkering, kiss-and-ride sone og endring av 
adkomstveier inn og ut av avgrenset område. En viktig del av dette arbeidet er å sikre gode 
trafikkmessige løsninger for gående og syklende og nødvendig transport til/fra skolen, inklusiv kiss-
and-ride- løsning. 

 

1.1. Forslagstiller  
Fauske kommune 
 

Postadresse:   
Postboks 93 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: Administrasjonsbygget 
Torggata 21 
8200 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at det 
ikke utløses krav til konsekvensutredning da formålet med planen er i samsvar med overordnet plan. 
Planforslaget gir heller ikke ramme for bygningstyper eller volum som i seg selv utløser krav om 
konsekvensutredning.   
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2. Planprosessen 
2.1. Medvirkningsprosess 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 6. april 2020 og i 
Saltenposten den 11. april 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev den 6. 
april 2020. Svarfrist var satt den 26. juli 2020. 

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommune, avdeling VVA, skolens styre og faglig 
trafikkforum underveis i prosessen.  

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 
nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 
ISE Nett 14.04.2020 I SE Nett har strømkabler i grunnen 

som kan bli berørt. På dette 
grunnlag bør ISE Nett tas med i 
videre planlegging. 

Tas til etterretning i 
planarbeid. 

NVE 16.04.2020 Planområdet ligger i et område 
med påviste kvikkleiresoner og 
grunnforholdene må derfor 
utredes nærmere i forbindelse 
med planarbeidet. Hensyn til 
klimaendringer 
skal også vurderes. Hensynet til 
flom må også sees i sammenheng 
med lokal overvannshåndtering. 

Det stilles som krav i 
reguleringsbestemmelser 
at det kreves 
dokumentert geoteknisk 
vurdering av fagkyndig 
personell, før det 
gjennomføres tiltak i 
området.  
 
Det blir ikke vesentlige 
endringer som krever en 
ny overvannsstrategi. 
Området er allerede 
asfaltert og det vil bli 
tilrettelagt for mer 
grøntareal. 

Statens vegvesen 15.04.2020 Ingen merknader til oppstart. Tatt til orientering. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 
 

3.1. Overordnede planer 
Områderegulering for Nye Vestmyra skole, planID 2014001, vedtatt 12.11.2015, gjelder for 
planområdet. Områdereguleringen vil delvis bli erstattet av ny detaljregulering. Se områderegulering 
i figur 1. Parkeringsplassen er angitt med pekepunkt. 

 

Figur 1.  områderegulering for Nye Vestmyra skole angitt med blå farge. 
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3.2. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 
funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 
med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Ny plassering av kiss-and-ride sone 
- Endring av adkomstvei/enkjørsvei som i områdereguleringen heter SKV4. Ny vei ligger 

nærmere idrettshallen 
- Flytting av parkering for funksjonshemmede for å skape plass til ny enkjørsvei 
- Økt areal for grøfter/grøntareal (SVG) på nordsiden av parkeringsplassen. Området vil gi økt 

kapasitet for snølagring og overvann. 
- Retting av fortau etter flytting av kiss-and-ride sone 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet ligger i Fauske kommune, Nordland fylke.    

Planområdet er på ca. 6,8 daa og ligger på Vestmyra nordvest for Fauske sentrum og vest for 
E6/Follaveien.  Idrettshallen grenser til planområdet i vest.   

 

Figur 2. Forenklet visning av planområdet, avgrenset med blå farge. 
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3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i dag brukt til store parkeringsarealer i tilknytning til idrettsanlegget mot 
Hegreveien. Skole- og idrettsanlegget grenser mot Farvikbekken med tilstøtende 
skogområde/naturområde mot sør/sørvest. Det går også en natursti langs bekken. 

 

3.6. Stedets karakter 
Planområdet 

Bebyggelsen i planområdet består av ungdomsskolen, barneskolen, og idrettsanlegget Fauskehallen.  
etasje. Idrettsanlegget Fauskehallen er bygd like nordøst for barne- og ungdomsskolen, mot 
Hegreveien. Bygget er oppført med byggehøyder på ca. 4 m (gesimshøyde) og ca. 11,5 m 
(mønehøyde). 

Tilstøtende områder 

Planområdet grenser til eksisterende boligfelter bestående av frittliggende eneboliger og rekkehus 
både mot nord (Vestmyra boligfelt) og mot sør/sørøst. I vest grenser planområdet til nye Vestmyra 
skole.  Møt øst og nordøst grenser planområdet også til forretningsbygg og  
næringsbygg/industribygg.   

Byform 

Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.   
Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 
Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.    

Vestmyra-området er et typisk resultat av ekspansjonen for byer og tettsteder på 70-tallet.  
Velstandsøkning, befolkningsøkning og sentralisering samt en økt bevissthet av verdien av å bo 
utenfor sentrum, reiste behov for nye boligområder med vektlegging av rekkehus og eneboliger.   

Området ble bygget ut i samme tidsperiode og har derfor et enhetlig og velregulert preg.  Området 
vil – som mange andre tilsvarende områder – være inne i et generasjonsskifte.   
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3.7. LandskapFauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette 
er en vanlig landskapstype i Nordland.  For videre beskrivelse av landskapsregionen, viser vi 
til rapport fra NIJOS1.   

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 
utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 
innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 
stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Vestmyra ligger på et tidligere 
myrområde nordvest for sentrum.  I dag er det bare noen mindre deler igjen av det opprinnelige 
myrlandskapet.   

Det er ikke påvist spesielle landskapsverdier i området.    

3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i planområdet. Eksisterende bygninger er heller 
ikke verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet.   

3.10. Rekreasjonsverdi/Rekreasjonsbruk 
Sør/sørøst for planområdet renner Farvikbekken. Bekken er omgitt av et skogsområde og fortsetter 
nordover og vestover.  Det går en natursti/tråkk langs bekken, noe som tyder på at området brukes 
til lek og i friluftssammenheng.  

                                                             
1 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.   NILJOS rapport 2/98.  Landskapsregioner i Norge.   
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3.11. Landbruk 
Planområdet har ikke vært regulert til landbruksformål og har heller ingen landbruksverdi.   

3.12. Trafikkforhold 
Planområdet har i dag atkomster fra Hegreveien som går gjennom planområdet i nord. Hegreveien 
har avkjøring fra Fugleveien i øst og kobles på Farvikveien i vest som igjen knyttes opp mot 
Kirkeveien.  Fra planområdet og til Fauske sentrum er det en avstand på ca. 1 km. Fauske 
jernbanestasjon ligger ca. 1,1 km øst for planområdet.  

Det planlegges omlegging av Rv80. Den nye traseen vil gå på nordsiden av planområdet. Fra Klungset 
i vest vil Rv80 gå nord for planområdet og inn i en rundkjøring nordøst for planområdet og denne vil 
knyttes opp mot E6.  Ut fra denne rundkjøringen vil det bli bygget en ny tilknytning til Fuglveien.  
Dette kan innebære at dagens avkjøring til Fuglveien fra E6 blir stengt.   

Fortau ligger i planområdet og kobles mot fortau langs Hegreveien. Parallelt med Hegreveien er det 
etablert en gang- sykkelvei. Planområdet viderefører eksisterende fotgjengerovergang nordøst i 
planområdet, ved siden av ny enkjørsvei. 

Det er Bussholdeplass på Vestmyra skolesener.   Her stopper bussrutene 18-472, 18-481, 18-493, 18-
494, 18-496 og 18-499 (Sentrumsbussen).   

 

Figur 4. Bussholdeplasser på og omkring Vestmyra skolesenter. 

3.13. Trafikkmengde 
Kartet under gir et bilde av trafikkmengden i Fauske i 2013.  ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i 
gjennomsnitt over året pr døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og deles likt på antall døgn i året.    
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Av dette framgår at det passerer 9.250 kjøretøy i snitt gjennom Storgata på Fauske pr døgn.   
Tilsvarende passerer 5.900 kjøretøy pr døgn i Follaveien (E6) ved NICO-krysset (avkjørsel til Fuglveien 
/ Vestmyra).    

 

Figur 5. Trafikkmengde (ÅDT) i Fauske år 2013.  Kilde:  Statens vegvesen. 

3.14. Barns interesser 
Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen og oppfølgingen av 
Barnetråkkregisteringsarbeidet for områdereguleringen.  Det er utarbeidet et eget rom- og 
funksjonsprogram for skolen.   

3.15. Sosial infrastruktur 
Parkeringsplassen ligger i nær tilknytning til idrettshall og idrettsstadion, med Fauske skole,  
Videregående og Vestmyra barnehage som nærmeste nabo. 

3.16. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er ivaretatt i planforslaget.    

3.17. Teknisk infrastruktur 
Vann- og avløpsnett samt el-forsyning er ført frem til påstående bygninger og ivaretatt i 
planforslaget. 

3.18. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som torv og myr og tykk havavsetning, 
løsmassekart er vist i figur 6. Det kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Norconsult er 
engasjert av Fauske kommune for å vurdere områdestabilitet i forbindelse med utbygging av 
Vestmyra skole og tilhørende utomhusområde. Se figur 7 og vedlagt vurdering for mer informasjon. 
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Figur 6. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no 

 

Figur 7: Geoteknisk undersøkelse i planområdet. Kilde: Norconsult, 2018. 

3.19. Støyforhold 
Planområdet er ikke støyutsatt.  Støybildet består hovedsakelig av trafikkstøy fra lokal biltrafikk. 

3.20. Forurensning 
Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen eller andre typer forurensning i planområdet.  Det er 
et industriområde nord for Fuglveien, men det er ikke kjent at dette området gir forurensning som 
kan påvirke planområdet.     
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 8.  Planforslag.  Detaljregulering for Parkering Fauske idrettshall.    

 

4.1. Reguleringsformål 
- Samferdselsanlegg (PBL § 12-5 nr 2) 

o Kjøreveg (SKV).  Omfatter Hegreveien. I planforslaget er Hegreveien stengt for 
gjennomkjøring.  Det er også avsatt areal til «kiss and ride» ved inngangen til 
idrettshallen.  Det er et bevisst valg at man vil søke å unngå trafikk inn i selve 
skolearealet. 

o Fortau (SF).  Rosa farge på plankartet.  Et mindre areal sør for parkeringsplassen er 
avsatt til Fortau.   

o Annen veggrunn (SVT og SVG).  Mørk grå/grønn farge på plankartet.   Angir 
vegskråninger og areal mellom veger, gang- og sykkelveier mv.  Her er det plass til 
snølagring om vinteren. 

o Parkering (SPA). Det er avsatt areal til parkering med 66 plasser, inkl 2 for 
funksjonshemmede nærmest inngangen til idrettshallen. Parkeringsplassene er lagt 
utenfor selve kiss-and-ride området for å oppmuntre til å bruke gang- og 
sykkeladkomst og for å minke trafikken i skoleområdet.   

o  
- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5.  nr 1) 

o Idrettsanlegg (BIA).  Angitt med grønn farge.   Dette er arealer avsatt til idrettshallen.   
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4.2. Kollektiv transport 
Se § 3.12 

4.3. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Det var i gjeldende plan tenkt å plassere kiss-and-ride i sørøstsiden av planområdet. Det viste seg at 
dette sannsynligvis ikke ville fungere, og derfor ble det gjennomført en analyse av området for å se 
hva som ville passe bedre. Det ble konkludert at kiss-and-ride nærmere idrettshallen og uten annen 
trafikk ville være den beste løsningen.  

Enkjørsveien vil sikre at det er minst mulig gjennomgående trafikk, og at trafikken blir redusert til å 
slippe inn og av personer som skal til idrettshallen og skolene. Fra kiss-and-ride området kan man da 
gå via fortau og gang-sykkelvei til sin destinasjon i området. Parkeringsplassen har en egen 
adkomstvei fra nordøstsiden som gjør at de som skal være på parkeringsplassen ikke er i veien for 
kiss-and-ride aktiviteter. 

Tilknytningsveier, gang- og sykkelveier og fortau innad i planområdet utformes iht. vegnormalen. 

4.4. Universell utforming 
Adkomst for funksjonshemmede vil skje fra parkeringsplassen øst i planområdet eller fra Hegreveien 
via enkjørsvei.  Gang- og sykkelveier vil bli utformet iht. «Universell utforming med nye endringer fra 
01.01.2015»2.  Det er avsatt 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i nærhet av inngangen til 
idrettshallen. 

4.5. Landbruksfaglige vurderinger 
Ikke aktuelt i denne sammenhengen 

4.6. Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i området.  

4.7. Sosial infrastruktur 
Viser til § 3.15.    

4.8. Risiko og sårbarhetsanalyse 

                                                             
2 http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Nyheter-universell-utforming/krav-om-
tilgjengelighet-endringer-fra-1.1.2015/ 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x Hele planområdet for skolen og 
uteområdet mot Farvikbekken er 
vurdert iht. gjeldende regelverk; 
NVE kvikkleireveileder og 
retningslinjer. Det er ingen 
sprøbruddleire i Farvikbekkens 
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kantsone ved parkeringsplassen, 
se figur 7.  
Det vurderes at opparbeiding av 
vei og parkering har lite 
konsekvens for grunnforholdene, 
og det er gitt opplysninger fra 
avdeling VVA i kommunen at det 
ikke skal graves ned mer enn 0,5 
meter i bakken for å etablere vei 
og parkering. Dette utgjør lite for 
områdets stabilitet. For 
sikkerhets skyld stiller 
kommunen krav i 
planbestemmelser om at 
grunnforhold skal vurderes av 
fagkyndig person før det gis 
tillatelse til tiltak i området. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke relevant i forhold til 
formål for området. 

Annet (spesifiser)? x  
Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  
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 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

 Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole/barnehage x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   
 Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 
x  

 Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Ja. 

 Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

 Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  
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4.9. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ut over det som framkommer i denne planbeskrivelsen.   
 

4.10. Rekkefølgebestemmelser 
Situasjonsplan 

Det fremgår et rekkefølgekrav vedrørende utarbeidelse av situasjonsplan som skal følge 
søknad om tillatelse til tiltak. 

Trafikkregulerende tiltak 

Det skal settes opp skilt ved kjørevei o_SKV1 som skal hindre levering og henting av elever 
på denne veien. Dette gjøres før veien tas i bruk. Det skal også tilrettelegges for trygg 
kryssing fra parkeringsplassen til hovedinngangen til idrettshallen. Ved arbeid med skiltplan 
for området og opparbeiding av vei skal dette tas med. 

Grunnforhold 

Før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 
fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved søknad om byggetillatelse. 

5. Konsekvensutredning 
 

Detaljregulering for parkering Fauske idrettshall er ikke konsekvensutredningspliktig. 
Reguleringsplanen endrer ikke områdets formål som gitt i overordnet plan og er derved etter 
forskriftens § 6 ikke konsekvensutredningspliktig.   

Det er ikke utarbeidet egne konsekvensutredninger i tilknytning til denne reguleringsplanen.   

  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  
Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   
 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 
x  

 Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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6. virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære endring av adkomstveier, fortau, og 
parkeringsanlegg, samt kiss-and-ride sone for å imøtekomme trafikksikkerhetens krav.    

6.1. Overordnede planer 
Vi viser til kap. 3.1.   

6.2. Stedets karakter 
En oppgradering av parkeringsarealet og adkomstveier vil skape en mer trafikksikker situasjon for 
skolebarn og sannsynligvis redusere trafikken nærmere skolebygninger.  Dette er i samsvar med 
kommunens intensjon om å gjøre skolen og området omkring til en trafikksikker område.    

6.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil være uendret.    

6.4. Natur- og kulturverdier 
Det er ikke påvist kulturminner, kulturmiljø eller verneverdier i planområdet.   

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 
overordnet plan.   

6.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Det er i overordnet plan bevisst lagt opp til at områdets rekreasjonsverdi skal økes.  Dette ivaretas i 
denne planen gjennom utbedring av nærmiljøanlegg, trafikk, og områdets nettverk av gang- og 
sykkelveier.    

Dette er i samsvar med kommuneplanens satsing på folkehelse i Fauske kommune.   

6.6. Trafikkforhold 
Hovedmønsteret i trafikkbildet holdes i hovedsak uendret.   

Det er ikke i dette planforslaget lagt opp til endringer i kollektivtilbudet i området.  

6.7. barns interesser 
Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er lagt fram som 
eget rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».    

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å:  

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven.  

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser.   

RPR stiller krav til den kommunale planleggingsprosessen.  Kommunen skal:  

 Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 
bygningsloven.   
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 Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 
kommuneplanarbeidet.  

 Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 
anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres der barn og unge er berørt. 

 Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 
fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.   

Denne planen gjelder detaljreguleringsplan for parkering ved Fauske idrettshall.  I denne planen er 
barn og unges interesser ivaretatt gjennom;   

 Kiss-and-ride sone og tilknytning til eksisterende fortau og gang- sykkelveier 
 Sammenhengende trafikkløsninger som prioriterer gående og syklende.   

6.8. Energibehov 
Dekkes gjennom eksisterende infrastruktur.    

6.9. Teknisk infrastruktur 
Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. 

6.10. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen vil alt vesentlig være et kommunalt økonomisk ansvar.    

6.11. Interessemotsetninger 
Det er ikke registrert motstridende arealinteresser i denne planen.   
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Parkering Fauske idrettshall 
Reguleringsplanbestemmelser 

 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Parkering Fauske idrettshall 
med plan-ID 2020003, i skala 500 (A2 format). For området gjelder de 
reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av områderegulering for Nye Vestmyra skole, planID 2014001, 
vedtatt 12.11.2015 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av parkeringsareal og kiss-and-ride 
sone for en tryggere trafikkavvikling i skoletiden. 

2.2 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål (PBL kap.12-5):   

Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 
 Idrettsanlegg (BIA) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 
 Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 
 Fortau, eierform offentlig (o_SF) 
 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 Annen veigrunn – tekniske anlegg, eierform offentlig (o_SVT) 
 Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA) 

 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
3.1 Situasjonsplan  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 
for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tomt med atkomst, 
parkering, terrengprofil med eksisterende og planlagt terreng, gjerder over 1 m, og 
overvannshåndtering. 

3.2 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 
den enkelte kabeleier. 

3.3 Kulturminner 
Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 
8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og 
det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 
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3.4 Støy i anleggsfasen 
Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige 
retningslinjer i T-1442. Støyende drift og aktivitet skal kun foregå på dagtid mellom kl.08.00-
17.00 på hverdager. Naboer skal varsles iht. T -1442. 

§ 4 Bebyggelse og anlegg  
4.1 Offentlig eller privat tjenesteyting    

Idrettsanlegg (BIA) 

Området omfatter eksisterende idrettshall. Det skal ikke etableres bygninger til andre formål, 
med mindre det gjelder etablering av sykkelparkering eller lignende mindre tiltak ifm 
aktiviteter til idrettshallen. Dette skal tas inn i situasjonsplan som leveres med i søknaden. 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
5.1 Kjøreveg (o_SKV1-o_SKV2) 

Områdene med signaturene SKV etableres med bredder iht. plankartet. Kjøreveg SKV1 skal 
være enveiskjørt fra Hegreveien med utkjøring i SKV2. Parkering er forbudt langs denne 
vegen. Det er tillatt med kiss and ride i maks 3 minutter, eller levering av varer til 
idrettshallen. Eierformen er offentlig og Fauske kommune har ansvar for brøyting av kjørevei. 

5.2 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (SVG) 
Området først og fremst ha funksjon som offentlig grøntareal men kan også benyttes til 
snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  

5.3 Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (o_SVT) 
Området skal først og fremst ha funksjon som offentlig veigrøft, men kan også benyttes til 
snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 

5.4 Parkering (o_SPA) 
Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor SPA-områdene. 
Parkeringsplasser skal være felles for område avsatt til idrettshallen. 

Det tillates tilrettelegging med ladepunkt til el-bil. 

Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av parkeringsplassene. 

Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn.  

Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal. 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
6.1 Situasjonsplan 

Det fremgår et rekkefølgekrav av § 3.1 vedrørende utarbeidelse av situasjonsplan som skal 
følge søknad om tillatelse til tiltak. 

6.2 Trafikkregulerende tiltak 
Før kjørevei o_SKV1 tas i bruk, skal det settes opp skilt ved innkjøringen som sikrer levering 
og henting av elever på denne veien. Det skal lages skiltplan for hele planområdet. 

6.3 Grunnforhold 
Før det kan gis tillatelse til tiltak i planområdet skal området være geoteknisk vurdert av 
fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved søknad om byggetillatelse. 
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Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 088/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Revidert planprogram til fastsetting - detaljregulering - massedeponi ved 

Ågifjellet 
1450556 

31.08.2020 Vedlegg 1 - innspill fra Liv Sølvi Bjørkrem 1450557 

31.08.2020 Vedlegg 2 - innspill fra NVE 1450558 

31.08.2020 Vedlegg 3 - innspill fra Sametinget 1450559 

31.08.2020 Vedlegg 4 - inspill fra Nordland fylkeskommune 1450560 

31.08.2020 Vedlegg 5 - innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning 1450561 

31.08.2020 Vedlegg 6 - innspill fra Fylkesmannen i Nordland 1450562 
 
Sammendrag: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok planoppstart for detaljregulering ved Ågifjellet den 28. april 2020, 
samt utlegging av forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn. 
 
Forslag til planprogram var ute til høring og offentlig ettersyn til og med 18. juni 2020. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-forurensede) masser. Tiltaket er i 
samsvar med kommuneplanens arealdel, og Fauske kommune er selv tiltakshaver. Tiltaket krever 
konsekvensutredning grunnet deponiets planlagte omfang og størrelse, noe som utløser krav om 
planprogram.  
 



Saksopplysninger: 
Planprogrammet har vært til høring og offentlig i ettersyn i perioden 5. mai 2020 – 18. juni 2020. 
Planprogrammet er revidert på bakgrunn av innkomne merknader og ytterligere 
informasjonsinnhenting, og legges dermed fram for fastsetting av plan- og utviklingsutvalget. 
 
Gjennom høringen ble det mottatt 6 innspill til planprogrammet. Saksframlegget trekker kun fram 
vesentlige poeng eller påpekninger. For å lese merknadene i sin helhet, se sakens vedlegg.  
 

1. Liv Sølvi Bjørkrem  

«Når det gjelder grense mellom 1881/88/11 som detalj reguleringen gjelder og min eiendom 1881/91/1 
som ligger mot øst ønsker vi en ny gjennomgang av grensene mellom eiendommene. Vi kan ikke godta 
regulering som vil omfatter deler av eiendom 1881/91/1. Vår eiendom skal holdes utenom regulering i 
denne forbindelse.» 
 
Saksbehandler vurdering og besvarelse: «Hei. Reguleringsplanen vil ikke omfatte eiendom 1841/91/1. 
Eiendommen 91/1 grenser mot 88/11, men vil ikke bli berørt av selve planen i og med at 
planavgrensningen kun omfatter selve deponiet og veien. Se bilde nederst i e-posten, der 
planavgrensningen er den blåe stiplede linjen. Hvis du som grunneier vil ha en gjennomgang av grenser, 
så må du ta kontakt med oppmålingsingeniørene i kommunen for å få kartlagt grensepunktene». 
 

2. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)  

NVE sender sitt generelle innspill i plansaker. Det påpekes viktigheten av forebygge skader fra flom- 
erosjon og skred. Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. 
Dersom vassdrag ikke har kapasitet å ta i mot økt avrenning, må det tilrettelegges for tilstrekkelig 
fordrøyningstiltak. Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i 
planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap 
involveres tidlig. 
 
Saksbehandlers vurdering: NVEs generelle innspill tas til orientering.  
 

3. Sametinget 

Etter Sametingets vurdering kan de ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt 
med automatisk freda samiske kulturminner. Ingen spesielle merknader. Skulle det likevel oppdages 
gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune.  
 
Saksbehandlers vurdering: Sametingets generelle innspill tas til orientering  
 

4. Nordland fylkeskommune 

Merknad Saksbehandlers 
vurdering 

Gjeldende fylkesplan bes hensyntas i Tas til følge 



planarbeidet.  
Det er positivt at kommunen har tenkt til å 
konsekvensutredes tiltakets påvirkning på vannmiljø som 
kan bli berørt. I planområdet går det en bekk som renner ut 
i Sjønståelva. Deler av Sjønståelva har en anadrom 
strekning. For å ivareta laksen og den gode økologiske 
tilstanden er det høyst relevant å utrede hvordan et 
eventuelt masseuttak vil kunne påvirke vannmiljøet i 
Sjønståelva. Gjennom regional plan for vannforvaltning i 
henhold til EUs vannforskrift, er det vedtatt miljømål for 
vannforekomstene i planområdet. Det generelle miljømålet 
er at alle vannforekomster skal ha god økologisk tilstand 
innen 2021. Vi ber kommunen hente inn og ta hensyn til 
informasjon om risiko og påvirkningsanalyse for 
vannforekomster som kan bli berørt av planleggingen.  

Tas til følge 

I nærheten av planområdet er det et svært viktig 
friluftsområde. I tillegg er det hus og hytter i nærheten av 
planområdet. Det er viktig at friluftsområdet og miljøene 
rundt ikke forringes i større grad av støv, støy og 
landskapsinngrep. 

Tas til følge. 
Konsekvensutredning av støy og 
støv legges til i 
utredningstemaer.  
 

Vi gjør oppmerksom på at Sulitjelmavegen (fv. 830) er et 
forskriftsfredet kulturminne, med kulturminne-id 128887 i 
den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. 
Eventuelle inngrep i kulturminnet kan bare skje etter at det 
er gitt dispensasjon fra kulturminneloven. Det er Nordland 
fylkeskommune som er dispensasjonsmyndighet.  

Tas til orientering. 

Planene ser ellers ikke ut til å berøre verneverdige 
kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ikke andre 
kulturminnefaglige merknader til planarbeidet og vil gi 
endelig uttalelse når planforslag foreligger. Innspillet 
gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen 
vurdering fra Sametinget. 

Tas til orientering. 

I tillegg til nevnte nasjonale og regionale føringer vil det 
være hensiktsmessig å se på Nasjonale forventinger til 
regional og kommunal planlegging, Regional plan for 
vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 og Regional 
plan - Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020. 

Tas til følge. Følgende planer er 
lagt til i planprogrammet under 
«overordnede rammer og 
føringer». 

Vi ber kommunen om å tydeliggjøre hvilken metodikk som 
vil bli anvendt for konsekvens-utredningene 

Tas til følge. En beskrivelse av 
metodikk er lagt til i revidert 
planprogram.  

Planområdet ligger i et terreng som kan bli utsatt for skred. 
Fare for skred bør derfor utredes nærmere. 
Konsekvensutredning av mulig forurensning bør også 
inneholde støv siden planområdet ligger i nærheten av vei.  

Tas til følge. Fare for skred legges 
til som tema i KU.  

I nærheten av planområdet er det registrert reinbeite og 
flyttelei. Det blir viktig å ha en god dialog og medvirkning 
med reindriften som berørt part, for å ivareta deres 
interesser  

Tas til orientering. 
Reinbeitedistriktet har blitt 
varslet tidligere. De vil kontaktes 
ytterligere for dialog om tiltaket. 

Vi forventer at tema kjøreatkomst og avkjørsel med fv. 830 
blir omtalt i planbeskrivelsen, og at det vurderes eventuelle 

Tas til orientering. 



behov for tiltak på vegene der transport skal foregå. 
Avkjørselens utforming og siktforhold må vurderes med 
tanke på kjøring med store kjøretøy som skal brukes i 
planlagt massetransport. Atkomst til massedeponiet skal 
skje via eksisterende avkjørsel med fv. 830 og avkjørselen 
inngår i varslet planområde. Avkjørselen må reguleres slik 
at den er i henhold til vegnormalen, vi viser til Statens 
vegvesens håndbok N100. Avkjørselen må reguleres som 
offentlig kjøreveg og areal til skråningsutslag og grøfter, 
utenom kjørearealet reguleres til offentlig annen veggrunn, 
tekniske anlegg. Geometriske krav, både horisontalt og 
vertikalt og drenering må oppfylles. Fartsgrensen forbi 
planområdet er 80 km/t, trafikkmengde ca. ÅDT 1300 
kjøretøy (år 2019) med 9 % tunge kjt., i henhold til 
vegkart.no. Hensynssone frisikt i krysset må reguleres med 
6m x 126m (=stoppsikt 105m x 1,2). Det må tas inn en 
reguleringsbestemmelse knyttet til hensynssone frisikt: Det 
tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 0.5 meter 
over vegbanen. Siden fv. 830 er et forskriftsfredet 
kulturminne, må det søkes til Nordland fylkeskommune om 
dispensasjon fra kulturminneloven for planlagte tiltak på 
vegen. Vi ber også om at vegeier blir informert før 
eventuelle godkjente tiltak på/inntil fylkesvegen blir 
iverksatt». 

 
5. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:  
· I følge Norges geologiske undersøkelse ligger området innenfor en registrert forekomst av 

sand og grus av lokal betydning (Forekomst Sjønstå: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800) Forekomsten er 
en breelvavsetning, og har sammenhengende utbredelse fra Sjønståelvas utløp og videre 
sørover på østsiden av elva over Trolldalen og til Kallmo. Det er tidligere tatt ut masser i 
planområdet. 

· DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om  
· konsekvensutredninger (2017), § 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering 

av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. DMF forventer at planbeskrivelsen gjør rede for 
den registrerte sand- og grusforekomsten (volum, mineraltype og kvalitet), og at 
konsekvensutredningen behandler hvilke konsekvenser deponering vil ha for utnyttelse av 
forekomsten på kort og lengre sikt.  

 
Saksbehandlers vurdering: Tas til følge. Planbeskrivelsen vil redegjøre for forekomsten, og konsekvensen 
deponiet vi ha for utnyttelsen på både kort og lang sikt.  
 

6. Fylkesmannen i Nordland  

 
«(…) Fylkesmannen viser til innspill varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå 
og i Trolldalen datert 03.09.2019. Her påpekte vi at overskuddsmasser som ikke kan gjenvinnes eller 
nyttiggjøres slik at de erstatter masser som ellers ville blitt brukt, er å anse som avfall jf 
forurensningsloven § 27. Massene må bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32. 
Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet ved enkeltvedtak på nærmere fastsatte 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800


vilkår.  
Fylkesmannen kan likevel gi tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16 til å etablere deponi for ikke-
forurensede masser. Deponering av ikke-forurenset jord er ikke omfattet av virkeområdet til 
avfallsforskriften Kapittel 9. Deponering av avfall, jf forskriften § 2, 3. ledd b). Dette innebærer at det kan 
stilles andre krav til deponiet enn de som fremkommer av vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 9, bl.a. 
gjelder dette krav til dobbel bunntetting.  
Miljødirektoratet har senere kommet frem til at dagens unntak i avfallsforskriften kap.9, § 9-2 for 
deponering av ikke forurenset jord, sannsynligvis må fjernes for å være i samsvar med deponidirektivet 
fra EU. Dette vil innebære endringer i avfallsforskriften kapittel 9. Endringen vil medføre at fom. juli 
2020, må avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke er forurenset, ha en tillatelse 
iht. avfallsforskriften kap.9. En tillatelse til deponi etter avfallsforskriften kapittel 9 er omfattende og 
krever i forbindelse med søknadsprosessen ofte dyptgående utredninger bl.a. knyttet til vannbalanse og 
håndtering av sigevann 
Kapittel 9 gjelder også deponi for inerte masser og har lempeligere vilkår enn ordinære avfallsdeponier. 
Det likevel slik at de riste og kolonnetester som legges til grunn for at masser kan karakteriseres som 
inerte ofte viser at antatt rene masser likevel ikke kan karakteriseres som inerte.  
 
Så langt viser vi til Faktaark M-1243/2018 Mellomlagring og sluttdisponering av jord og steinmasser som 
ikke er forurenset som redegjør for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og 
sluttdisponering av overskuddsmasser i form av jord og steinmasser som ikke er forurenset.  
Kommunen må søke Fylkesmannen om tillatelse til deponi for ikke forurensede masser. I søknaden må 
det bla. redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Fylkesmannen anser det som hensiktsmessig at kommunen også tar inn bestemmelser til 
reguleringsplanen som setter krav til mottakskontroll og håndtering av avrenning/sigevann. Vi ber om at 
det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at deponiet ikke kan tas i bruk før det foreligger tillatelse etter 
forurensningsloven fra Fylkesmannen (..)» 
 
Saksbehandlers vurdering: Fylkesmannens innspill tas til følge. Fauske kommune vil søke om tillatelse til 
deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. Det vil også utarbeides 
bestemmelser som tilsier at deponiet ikke kan tas i bruk før det foreligger tillatelse etter 
forurensningsloven fra Fylkesmannen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planprogrammet avklarer rammer og premisser for den videre prosessen, belyser hva som vil være 
kunnskapsgrunnlaget og hvilke utredninger som skal gjøres. Planprogrammet belyser opplegg for 
medvirkning og hvilken fremdrift arbeidet skal ha. Således fremstår planprogrammet som et godt 
styringsverktøy for det videre planarbeidet og vurderes å være i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1. 
Merknadene som kom under høringen, er ivaretatt i revidert planprogram.  
 
I forskrift for konsekvensutredning § 17 sies det «Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent 
metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse». Fauske kommune må benytte seg av 
innleid konsulent for å gjennomføre utredningene. Oppdraget blir lagt ut på anbud i løpet av høsten 
2020. Konsekvensutredningene skal utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. forskriftens 
§ 16.  
 
På bakgrunn av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 
søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I søknaden må 
det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Disse utredningene skal gjennomføres i planarbeidet. 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
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Avklaring av tidligere varsel om oppstart 

Den 11. juli 2019 varslet Fauske kommune oppstart av områderegulering for massedeponi på 
eiendommen 88/1 ved Sjønstå og på eiendommen 88/11 ved Ågifjellet (Trolldalen). Begge 
arealene ligger henholdsvis ca. 15. km sør-øst for Fauske sentrum, og hensikten med 
planarbeidet var å legge til rette for deponering av rene overskuddsmasser.  

Etter en gjennomgang av innspillene som kom etter varsel om oppstart, bestemte Fauske 
kommune seg for å kun gjennomføre detaljregulering for 1841/88/11 ved Ågifjellet. Dette er 
området som ligger nordvest for Tverråmoen (omtalt som Trolldalen 11.07.19), og som dette 
planprogrammet tar for seg. 

Varslingen som ble gjennomført 11. juli 2019 inneholdt ingen vurdering av behovet for 
konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning. Områdets og størrelse og 
deponiets planlagte omfang tilsier at det er behov for å gjennomføre en konsekvensutredning 
for tiltaket. På bakgrunn av dette ble varsles det herved på nytt om planoppstart, og dette 
planprogrammet skal redegjøre for utredningsbehovet i planprosessen. 

 

Forord 

Fauske kommune opplever stor etterspørsel på tilgjengelige deponiarealer i kommunen. Med 
dette som begrunnelse reguleres derfor eiendommen på gårds- og bruksnummer 1814-88/11, 
for å tilrettelegge for lokal deponering av rene overskuddsmasser. Med rene og naturlige 
masser menes det gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk materiale som 
verken inneholder konsentrasjoner av helse- og miljøfarlige stoffer over de fastsatte 
normverdiene (jf. forurensningsforskriften, vedlegg |), eller som er syredannende.  

Gjeldende areal er i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til fremtidig massedeponi. Arealet 
ligger henholdsvis ca. 15. km sør-øst for Fauske sentrum, og det er Fauske kommune som 
selv er tiltakshaver i planarbeidet. Når det gjelder utredningskravet vurderes tiltaket i henhold 
til Forskrift om konsekvensutredning §8 og §10 (samt vedlegg ||), til å inngå under 
konsekvensutredningsplikten, og det kreves dermed planprogram. En utdypning av 
begrunnelsen for vurderingen følger senere i planprogrammet. 
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Endringer i planprogrammet etter offentlig 
ettersyn av forslag til planprogram 

Endringer av tekst på forside fra «forslag til planprogram» til «revidert forslag til planprogram». 

Innholdsfortegnelsen er oppdatert. 

Retting av skrivefeil i kapittel 2.2 «Opplegg for informasjon og medvirkning. 

I kapittel 2.3  er framdriftsplanen noe justert som følge av utsatt fastsettelse av planprogram  

Det er lagt til bilder av planområdet i kapittel 3 «beskrivelse av dagens situasjon».  

Oppdatering av tekst under kapittel 5.1. «Nasjonale og regionale føringer». 

Tema for konsekvensutredning er oppdatert etter merknadsbehandling.  

Nytt delkapittel 6.3 «utredninger i forbindelse med tillatelse til deponering av ikke-forurensede 

masser. 

Nytt delkapittel 6.4 «metodikk for konsekvensutredning». 
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1. Bakgrunn for planarbeidet  

Fauske kommune opplever en økende utfordring angående arealknapphet når det gjelder 
deponiarealer. For å imøtekomme framtidig vekst og utbygging i Saltenregionen ønsker 
Fauske kommune å tilrettelegge for et massedeponi på eiendommen 1841/88/11. Området 
ligger ca. 15. kilometer fra Fauske sentrum, og 20. kilometer fra tettstedet Sulitjelma. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi. Det skal utarbeides 
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for det planlagte massedeponiet. 

2. Planprosess og medvirkning  

2.1 Plan- og utredningsprosessen  
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for all utvikling 
som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredning 
setter klare føringer for når det skal konsekvensutredes, og på hvilken måte dette skal gjøres. 
Forskriftens § 8 a, krever at alle reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes 
dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planarbeidet og dets formål 
defineres til å falle under Vedlegg II, bokstav k; Deponier for masse på land og i sjø større enn 
50 dekar eller 50 000 m³ masse.  

Et planprogram kalles ofte «en plan for planen», og skal sammenfatte planarbeidet som skal 
utføres. Planprogrammet utarbeides i tråd med både Plan- og bygningsloven og Forskrift for 
konsekvensutredninger, og skal redegjøre for aktuelle problemstillinger. Formålet med 
planprogrammet er å sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til 
rette for god medvirkning fra myndigheter, grunneiere og andre berørte. Planprogrammet skal 
legges ut på høring samtidig som det varsles planoppstart, og planen skal utarbeides i tråd 
med det fastsatte planprogrammet. 

Planprogrammet skal i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 redegjøre for:  

- formålet med planarbeidet 
- planprosessen med frister og deltakere 
- opplegget for medvirkning 
- hvilke alternativer som vil bli vurdert 
- behovet for utredninger 

 
Planprosessen følger Plan- og bygningslovens prosesskrav. Figuren nedenfor gir en oversikt 
over hvordan den formelle planprosessen skal foregå. Erfaring viser at det kan bli endringer i 
prosessen underveis, for eksempel dersom det kommer merknader til planen som fører til at 
den må ut på ekstra høringsrunder. 
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Figur 1: Framstilling av planprosess etter plan- og bygningsloven 

2.2 Opplegg for informasjon og medvirkning 
Plan- og bygningsloven gir klare føringer for medvirkning i planprosessen. Grunneiere, naboer, 
offentlige myndigheter og andre berørte skal varsles direkte om forslag til tiltak. I tillegg 
annonseres planarbeidet i minst én lokalavis, samt på kommunens hjemmeside, jf. Plan- og 
bygningsloven § 12-8.  
 
Samtidig som det varsles oppstart av planarbeid, legges planprogrammet ut til høring og 
offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader til planoppstarten er satt til seks uker. 
Etter dette fastsettes planprogrammet av kommunestyret. På bakgrunn av innkomne innspill 
og annen informasjonsinnhenting utarbeides planforslaget med konsekvensutredning. 
Reguleringsplanforslaget legges da ut til høring og offentlig ettersyn i seks nye uker.  
 
I tillegg til Plan- og bygningslovens prosesskrav, har kommunen i en tidligere fase gjennomført 
dialogmøter med noen av grunneierne i området. Det legges foreløpig ikke opp til folkemøter 
for allmennheten i denne planprosessen. Det kan derimot bli nødvendig å møte grunneiere og 
naboer for å drøfte viktige problemstillinger knyttet til planarbeidet. Behovet for informasjon og 
offentlige møter vil vurderes fortløpende og gjennomgående i planarbeidet, og det vil 
gjennomføres dialog med de berørte i og rundt planområdet.  
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2.3 Framdriftsplan 
Nedenfor ligger forslag til framdriftsplan for planarbeidet. Framdriftsplanen vil mulig justeres 
underveis i planarbeidet, men dette er den foreløpige tidsplanen en ser for seg. 

 
Framdriftsplan – 

detaljregulering ved Ågifjellet  2020                                                                2021 

  

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Utarbeide forslag til planprogram 
               

  

Politisk behandling av forslag til 

planprogram (plan- og 

utviklingsutvalg) 
 

  
             

  

Varsel om oppstart og høring av 

planprogramforslag 
 

      
           

  

Revidering av planprogram                  

Vedtak/fastsetting av planprogram 

(kommunestyret) 
    

  
          

  

Analyser og utredning 
  

      
          

  

Sammenstilling planmateriale 
    

      
        

  

Politisk behandling av planforslag 

(plan- og utviklingsutvalget) 
         

  
     

  

Høring av planforslag 
          

    
   

  

Bearbeiding av planforslag + 

ferdigstilling 
           

      
 

  

Vedtak av plan (plan- og 

utviklingsutvalget og 

kommunestyret). 
              

  

  

 

3. Beskrivelse av dagens situasjon  

Planområdet er lokalisert ved Ågifjellet og Sjønståmoen, og er i tillegg i nær beliggenhet til 
Trolldalen. Nord for planområdet ligger bygda Sjønstå. Arealet ligger 81 m.o.h, og omkring 
arealet er det spredt næringsbebyggelse; og blant annet er Sjønstå kraftverk lokalisert i 
området. Planområdet er i kommuneplanens areadel avsatt til framtidig massedeponi. 

SKS Produksjon AS er grunneier av området. Det er Fauske kommune som er tiltakshaver for 
massedeponiet, og det er inngått avtale med grunneier om disponering av arealet. Nedenfor er 
bilder av planområdet, fotografert juli 2020. 
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4. Om planforslaget som skal utarbeides  

4.1 Mål for planarbeidet 
Det overordnede målet for planarbeidet er å tilrettelegge for deponering av rene jord- og 
steinmasser. Deponiet skal betjene Saltenregionen og innbyggere i Fauske kommune. 

Området er i gjeldene kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi, og er per 
dags dato uregulert. Reguleringsplanen omfatter et areal på omtrentlig 27,5 daa, og deponiet 
vil ha et størrelse omkring 19 daa. Det forventes at det kan deponeres omtrent 150 000 m3 
over en tidsperiode på maks 20 år.  

Det vil settes et maksimum for deponiet i løpet av planprosessen. Når maks-tallet for 
deponerte masser er oppnådd, eller etter 20 år - skal deponiet avsluttes. Det skal utarbeides 
en avslutningsplan som ivaretar ferdigstillingen av deponiet, før deponiet tas i bruk. De tilførte 
massene vil utjevne terrenget i området, noe som på sikt vil forskjønne og tilbakeføre området. 
Konkrete planbestemmelser som ivaretar området og landskapet rundt skal fastsettes som 
rekkefølgebestemmelsene til planen.  
 
For dette planområdet er det ikke aktuelt med en utbyggingsavtale.  
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4.2 Planavgrensning 

 

 

Det er i dag kun én annen reguleringsplan i området; Tveråmoen hytteområde. 



Fauske kommune // Revidert forslag til planprogram Detaljregulering for Massedeponi ved Ågifjellet  -   // 
Side 11 

 

Bilde: Planområdet vist med rød linje. Farget areal i øst viser deler av reguleringsplan 
Tveråmoen hytteområde 

4.3 Alternativer 
Det er tidligere vurdert andre arealer for deponier i kommunen. Et areal i Jodalen som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til massedeponi ble blant annet sett nærmere på. Det 
viser seg å være vanskelig å gjennomføre tiltak i dette området da nedre del ligger innenfor en 
kvikkleiresone. Som nevnt innledningsvis i planprogrammet ble Sjønstå også tidligere vurdert 
som aktuelt område.  

4.4 Planmateriale  
Planforslaget som skal utarbeides vil bestå av følgende dokumenter 

- Plankart  
- Planbestemmelser  
- Planbeskrivelse  
- Konsekvensutredning med tilhørende rapporter 
- ROS-analyse  

5. Overordnede rammer og føringer  

Noen av de mest sentrale lover og forskrifter, rammer og planer som legger føringer for 
planarbeidet er følgende; 
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5.1 Nasjonale og regionale føringer  
- Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingsforskriften) 
- Forskrift om konsekvensutredninger  
- Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 
- Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 
- Nasjonale miljømål  
- Nasjonale mål for vann og helse  
- Regional plan for Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020 
- Regional plan for Nordland (Fylkesplan 2013-2025) kap. 8 Arealpolitikk i Nordland  
- Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 
- Statlig planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 

5.2 Kommunale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Kommunedelplan for energi og klima 2019-2022 

6. Antatte problemstillinger og utredningsbehov 

6.1 Generelt om konsekvensutredning  
Det skal utarbeides konsekvensutredning for deponiet. Tiltaket vurderes til å kunne ha 
vesentlige virkninger for samfunn og miljø. Forskrift om konsekvensutredning forteller at når 
det deponeres masser over 50 000 m3, så omfattes tiltaket av vedlegg II til forskriften. Dermed 
havner planen inn under bestemmelser og krav til planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes, og der det kreves planprogram.  
 
Forskrift om konsekvensutredning stiller krav til at alle planer som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn, skal utredes for å synliggjøre konsekvensene av foreslåtte tiltak. 
Konsekvensutredningen har som hensikt å belyse hvilke virkninger planen kan forventes å ha 
for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av fastsatt 
planprogram. Utredningen skal også ta for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative 
konsekvenser som framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli gjort en 
sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger opp mot 0-alternativet 
(dagens situasjon), samt en anbefaling basert på dette.  

6.2 Tema for konsekvensutredning 
Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er 
kjent med, og som man mener må utredes nærmere i konsekvensutredningen. Tema som skal 
utredes er hentet fra Forskrift om konsekvensutredning, og etter innspill til forslag til 
planprogram fra Nordland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning og 
Fylkesmannen i Nordland.  
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Tema  Vurdering 
Arkitektonisk og estetisk utforming, utrykk og kvalitet Ikke aktuell  
Barn og unges oppvekstsvilkår Ikke aktuell  
Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

Ikke aktuell  

Beredskaps- og ulykkesrisiko Tas inn i ROS-analyse 
Forurensning (utslipp til luft, klimagassutslipp, 
forurensning av vann og grunn, støy og støv) 

Konsekvensutredes 

Friluftsliv Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser Konsekvensutredes 
Kjøreatkomst og avkjørsel Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Kriminalitetsforebygging Ikke aktuell 
Kulturminner og kulturmiljø Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Landskap Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Nasjonalt og internasjonal fastsatte miljømål Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Naturmangfold jf. naturmangfoldloven Konsekvensutredes 
Samisk natur- og kulturgrunnlag  Redegjøres for i planbeskrivelsen 
Sand- og grusforekomst (volum, mineraltype og 
kvalitet) 

Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Tilgjengeligheten for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

Ikke aktuell 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Ikke aktuell  
Vannmiljø jf. Vannforskriften § 12 Konsekvensutredes 
Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og fare for 
skred 

Konsekvensutredes 

Økosystemtjenester Redegjøres for i planbeskrivelsen 

 

6.3 Utredninger i forbindelse med tillatelse til deponering 
av ikke-forurensede masser 

Fra og med juli 202 må alle avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke er 
forurenset, ha en tillatelse iht. avfallsforskriften kapittel 9. En tillatelse til deponi etter 
avfallsforskriftens kapittel 9 er omfattende, og krever ofte dyptgående utredninger blant annet 
knyttet til vannbalanse og håndtering av sigevann. Faktaark M-1243/2018 «Mellomlagring og 
sluttdeponering av jord og steinmasser som ikke er forurenset» utdyper kravene. På bakgrunn 
av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 
søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I 
søknaden må det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og 
håndtering av overvann. Disse utredningene skal gjennomføres i planarbeidet. 

Det vil også utarbeides bestemmelser som tilsier at deponiet ikke kan tas i bruk før det 
foreligger tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen. 
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6.4 Metodikk for konsekvensutredning  
I forskrift for konsekvensutredning § 17 sies det «Utredninger og feltundersøkelser skal følge 
anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse». Fauske 
kommune må benytte seg av innleid konsulent for å gjennomføre utredningene. 
Bestemmelsene om «relevant faglig kompetanse» innebærer således kun en oppfordring til 
oppdragsgiver om å forsikre seg om at de som blir valgt til å utføre utredningene har relevant 
faglig kompetanse. Faglig kompetanse er også en forutsetning for bruk av anerkjent metodikk.  

Oppdraget blir lagt ut på anbud i løpet av høsten 2020. Konsekvensutredningene skal 
utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. Forskriftens § 16. Utredningene skal 
normalt inngå i planbeskrivelsen, og det skal utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av 
konsekvensutredningen.  

Temaene foreslås utredet på følgende måte: En beskrivelse av dagens situasjon, kartlegging 
og beskrivelse av virkningen tiltaket vil kunne få for hvert tema. Virkningene vektes etter 
områdets verdi og konsekvensgrad for hvert tema. Verdi- og konsekvensvurderingene 
sammenstilles i en tabell hvor det samlede vurderingen fremkommer. Det legges opp til en 
metode basert på Statens vegvesens standardmetodikk for en systematisk, samlet vurdering 
av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712 Konsekvensanalyse (Statens 
vegvesen, 2018).  

Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, samfunn 
og naturressurser. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet 
utvikling i henhold til 0-alternativet, det vil si dagens situasjon. Det foreligger verken private 
eller kommunale planer for området som gir grunn for å tro at området vil forandres 
nevneverdig fra i dag.  

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 
Verdi; påvirkning/omfang; og konsekvens.  

- Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt 
som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som 
prosjektet planlegges.  

- Tiltakets påvirkning – hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert 
tiltak.  

- Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om 
det berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets påvirkning.  

For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Liten (eller lokal) verdi; middels 
(eller regional) verdi; stor (eller nasjonal verdi). Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis 
skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse foreligger i skriftlige dokumenter, benyttes gjerne 
disse.  

Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok 
V712. I viften kommer det fram en konsekvensskala fra stor positiv til kritisk negativ 
konsekvens.  

Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen, oppsummert i 
konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen 
vurderes til «lite til middels påvirkning» kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for, 



Fauske kommune // Revidert forslag til planprogram Detaljregulering for Massedeponi ved Ågifjellet  -   // 
Side 15 

for eksempel, nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike 
konsekvenser håndteres, i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  

 

6.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med tiltaket må utredes. ROS-analysen baseres på 
godkjente beregningsverktøy i henhold til rundskriv fra DSB. Det skal utarbeides en 
risikomatrise. ROS-analysen vil inngå som en del av planbeskrivelsen.  

 

 



Fra: Liv S. Bjerkrem <LivSBjerkrem@hotmail.com> 
Sendt: fredag 8. mai 2020 15:35 
Til: Liss-Ane Simonsen 
Emne: Re: Svar på innspill til detaljreguleringsplan ved Ågifjellet 
 

Hei  

 

Takk for avklaringen. 

 

Hilsen 

Liv S. Bjerkrem 

 

Mob: 45851292 

 

 

8. mai 2020 kl. 13:40 skrev Liss-Ane Simonsen <liss-

ane.simonsen@fauske.kommune.no>: 

  
Hei.  
  

Reguleringsplanen vil ikke omfatte eiendom 1841/91/1. Eiendommen 91/1 
grenser mot 88/11, men vil ikke bli berørt av selve planen i og med at 
planavgrensningen kun omfatter selve deponiet og veien.  Se bilde nederst i 
e-posten, der planavgrensningen er den blåe stiplede linjen.  
  
Hvis du som grunneier vil ha en gjennomgang av grenser, så må du ta kontakt med 

oppmålingsingeniørene i kommunen for å få kartlagt grensepunktene: 
  

Oppmålingsingeniør Kjersti Neteland Fossheim 

Telefon: 75 60 40 58 

E-post: kjersti.fossheim@fauske.kommune.no 

Oppmålingsingeniør Svein Ove Hansen 

Telefon: 75 60 40 61 

E-post: svein.ove.hansen@fauske.kommune.no       

  

<image001.png> 
  
Med vennlig hilsen  
  
Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger, FAUSKE KOMMUNE 
Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling 
  
+47 756 04 072  
liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no 
  

mailto:liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no
mailto:liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no
mailto:kjersti.fossheim@fauske.kommune.no
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Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com <DoNotReply@cms.custompublish.com>  
Sendt: torsdag 7. mai 2020 11:41 
Til: Liss-Ane Simonsen <liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no> 
Emne: Svarskjema innspill plan - reply 2418137 

  

Melding om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - 

detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet 

Skriv innspill her: Når det gjelder grense mellom 1881/88/11 som detalj reguleringen 

gjelder og min eiendom 1881/91/1 som ligger mot øst ønsker vi en ny 

gjennomgang av grensene mellom eiendommene. 

 

Vi kan ikke godta regulering som vil omfatter deler av eiendom 

1881/91/1. Vår eiendom skal holdes utenom regulering i denne 

forbindelse.  

Ditt navn Liv Sølvi Bjørkrem 

Din e-post 

adresse/adresse 

livsbjerkrem@hotmail.com  

183351 
 

Cat 501846 

Id 6308251 

Cpformid 16341 

 

 

https://www.fauske.kommune.no/?cat=501846&id=6308251  

Unique ID: 2418137 

Time: 2020-05-07 11:41:03 

IP: 193.214.*.* 

 
XML data is attached to this e-mail. 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av 

planprogram - Detaljreguleringsplan for massedeponi ved Ågifjellet / 

Sjønståmoen - Fauske kommune 

Vi viser til varsel om planoppstart datert 05.05.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdrag ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.  

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no. 

 NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Fauske Kommune 
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ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

20/2061 - 2 20/12407 20/5693 11.05.2020  

 

Uttalelse vedrørende høring - detaljregulering - Massedeponi ved 

Ågifjellet/Sjønståmoen, Gbnr 88/11, Fauske kommune.  
 
Vi viser til deres brev av 07.05.2020. 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 

 
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Sidsel Bakke 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Fauske Kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 

   

 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 

mailto:samediggi@samediggi.no
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Innspill til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - 

detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet i Fauske kommune   
 

Vi viser til brev fra Fauske kommune med varsel om oppstart planarbeid og høring av planprogram 

for massedeponi ved Ågifjellet, eiendom gnr./bnr. 88/11. Området som skal reguleres, er avsatt til 

fremtidig massedeponi i kommuneplanens arealdel for Fauske. Detaljreguleringen er i tråd med 

overordnet plan. Området er tidligere brukt til masseuttak. Det planlegges deponi av rene og 

naturlige masser, med Fauske kommune som tiltakshaver. Omfanget av tiltaket utløser krav til 

planprogram og KU i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

innspill.   

 

Merknader 

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kap. 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet.  

 

Vannmiljø 

Det er positivt at kommunen har tenkt til å konsekvensutrede tiltakets påvirkning på vannmiljø som 

kan bli berørt. I planområdet går det en bekk som renner ut i Sjønståelva. Deler av Sjønståelva har 

en anadrom strekning. For å ivareta laksen og den gode økologiske tilstanden er det høyst 

relevant å utrede hvordan et eventuelt masseuttak vil kunne påvirke vannmiljøet i Sjønståelva.  

 

Gjennom regional plan for vannforvaltning i henhold til EUs vannforskrift, er det vedtatt miljømål for 

vannforekomstene i planområdet. Det generelle miljømålet er at alle vannforekomster skal ha god 

økologisk tilstand innen 2021. Vi ber kommunen hente inn og ta hensyn til informasjon om risiko- 

og påvirkningsanalyse for vannforekomster som kan bli berørt av planleggingen. Informasjon om 

vannforekomster finnes på vann-nett portal. For mer informasjon om den regionale planen, 

vannområdene i fylket og videre veiledning, viser vi til vannportalens regionale side.   

 

 

 

 

https://www.nfk.no/_f/p34/i464c63a3-349d-4a28-a47e-cc086828280f/arealpolitiske-retningslinjer.pdf
https://vann-nett.no/portal/
http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/
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Friluftsliv og landskap 

I nærheten av planområdet er det et svært viktig friluftsområde. I tillegg er det hus og hytter i 

nærheten av planområdet. Det er viktig at friluftsområdet og miljøene rundt ikke forringes i større 

grad av støv, støy og landskapsinngrep.   

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Vi gjør oppmerksom på at Sulitjelmavegen (fv. 830) er et forskriftsfredet kulturminne, med 

kulturminne-id 128887 i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Eventuelle inngrep i 

kulturminnet kan bare skje etter at det er gitt dispensasjon fra kulturminneloven. Det er Nordland 

fylkeskommune som er dispensasjonsmyndighet. 

 

Planene ser ellers ikke ut til å berøre verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 

forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ikke andre kulturminnefaglige merknader til planarbeidet og 

vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger. 

 

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget. 

 

Rammer for planarbeidet 

I tillegg til nevnte nasjonale og regionale føringer vil det være hensiktsmessig å se på Nasjonale 

forventinger til regional og kommunal planlegging, Regional plan for vannregion Nordland og Jan 

Mayen 2016-2021 og Regional plan - Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020.  

 

Veiledning 

Konsekvensutredning 

Vi ber kommunen om å tydeliggjøre hvilken metodikk som vil bli anvendt for konsekvens-

utredningene. Det finnes veiledere til konsekvensutredning på regjeringen.no og Statens vegvesen 

har utarbeidet en håndbok. Planområdet ligger i et terreng som kan bli utsatt for skred. Fare for 

skred bør derfor utredes nærmere. Konsekvensutredning av mulig forurensning bør også 

inneholde støv siden planområdet ligger i nærheten av vei.  

 

Planprosess 

I nærheten av planområdet er det registrert reinbeite og flyttelei. Det blir viktig å ha en god dialog 

og medvirkning med reindriften som berørt part, for å ivareta deres interesser.  

 

Digital plandialog  

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av 

planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 

ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no.  

 

Generelle bemerkninger 

• Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for 

samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  

• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 

energikilder bør alltid vurderes.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/ku/veiledning-om-konsekvensutredninger/id2437717/
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1273191?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
mailto:plannordland@kartverket.no
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• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.  

• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

• Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 

sikrer god vannkvalitet.  

 

 

Veg 

På side 12 i forslag til planprogram, er det listet opp tema som skal utredes i KU. Noen av temaene 

i tabellen, som ikke vurderes som aktuelle i konsekvensutredningen, vil belyses i planbeskrivelsen. 

Vi forventer at tema kjøreatkomst og avkjørsel med fv. 830 blir omtalt i planbeskrivelsen, og at det 

vurderes eventuelle behov for tiltak på vegene der transport skal foregå. Avkjørselens utforming og 

siktforhold må vurderes med tanke på kjøring med store kjøretøy som skal brukes i planlagt 

massetransport. 

 

Atkomst til massedeponiet skal skje via eksisterende avkjørsel med fv. 830 og avkjørselen inngår i 

varslet planområde. Avkjørselen må reguleres slik at den er i henhold til vegnormalen, vi viser til 

Statens vegvesens håndbok N100. Avkjørselen må reguleres som offentlig kjøreveg og areal til 

skråningsutslag og grøfter, utenom kjørearealet reguleres til offentlig annen veggrunn, tekniske 

anlegg. Geometriske krav, både horisontalt og vertikalt og drenering må oppfylles. 

 

Fartsgrensen forbi planområdet er 80 km/t, trafikkmengde ca. ÅDT 1300 kjøretøy (år 2019) med    

9 % tunge kjt., i henhold til vegkart.no. Hensynssone frisikt i krysset må reguleres med 6m x 126m 

(=stoppsikt 105m x 1,2). Det må tas inn en reguleringsbestemmelse knyttet til hensynssone frisikt:  

Det tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 0.5 meter over vegbanen. 

 

Siden fv. 830 er et forskriftsfredet kulturminne, må det søkes til Nordland fylkeskommune om 

dispensasjon fra kulturminneloven for planlagte tiltak på vegen. Vi ber også om at vegeier blir 

informert før eventuelle godkjente tiltak på/inntil fylkesvegen blir iverksatt. 

 

   

Kontakter: 

Tema Navn Tlf. 

Øvrig Silje C. Wästlund 75 65 00 29 / 47 83 49 42 

Kulturminner  Martinus Hauglid 75 65 05 26 

Veg Toril Barthel 75 65 52 25 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ivar Magne Heggli 

prosjektleder 

       Toril Barthel 

       senioringeniør veg 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske Kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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Uttalelse til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av 
planprogram - detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet i 
Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 5. mai 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser 
Bærekraftig forvaltning av mineralressurser innebærer å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for fremtiden og kommende generasjoner. I dette ligger det at 
kommunen så langt det er mulig, bør unngå å båndlegge registrerte mineralressurser 
gjennom arealbruk som bygger ned forekomster, eller legger andre begrensninger for 
framtidig utnytting av ressursene. En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs 
som kun kan tas ut der den naturlig forekommer. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-
forurensede) masser. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 
massedeponi. Tiltaket krever konsekvensutredning. 
 
Uttalelse fra DMF 
I følge Norges geologiske undersøkelse ligger området innenfor en registrert 
forekomst av sand og grus av lokal betydning1. Forekomsten er en breelvavsetning, og 
har sammenhengende utbredelse fra Sjønståelvas utløp og videre sørover på østsiden 

                                                           
 
1 Forekomst Sjønstå: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800 
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av elva over Trolldalen og til Kallmo. Det er tidligere tatt ut masser i planområdet. 
 
Utredning av mineralressurser 
DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om 
konsekvensutredninger (2017), § 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og 
vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 
DMF forventer at planbeskrivelsen gjør rede for den registrerte sand- og 
grusforekomsten (volum, mineraltype og kvalitet), og at konsekvensutredningen 
behandler hvilke konsekvenser deponering vil ha for utnyttelse av forekomsten på kort 
og lengre sikt. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 
 
 

Mottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
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Innspill til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram- 
detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet i Fauske kommune 

Vi viser til brev datert 05. 05.2020 med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - 
detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet i Fauske kommune. Det var etter det vi kan se meldt 
oppstart av områderegulering for planområdet i juli 2019, men uten forslag til planprogram. 
 
Det fremgår av meldingen at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for 
rene (ikke-forurensede) masser. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 
massedeponi. Tiltaket krever konsekvensutredning med planprogram grunnet deponiets planlagte 
omfang og størrelse. 
 
Miljøfaglig uttalelse 
Fykemannen viser til innspill varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå 
og i Trolldalen datert 03.09.2019. 
 
Her påpekte vi at overskuddsmasser som ikke kan gjenvinnes eller nyttiggjøres slik at de erstatter 
masser som ellers ville blitt brukt, er å anse som avfall jf forurensningsloven § 27. Massene må 
bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32. Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller 
gjøre unntak fra kravet ved enkeltvedtak på nærmere fastsatte vilkår. 
 
Fylkesmannen kan likevel gi tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16 til å etablere deponi for 
ikke-forurensede masser. Deponering av ikke-forurenset jord er ikke omfattet av virkeområdet til 
avfallsforskriften Kapittel 9. Deponering av avfall, jf forskriften § 2, 3. ledd b). Dette innebærer at det 
kan stilles andre krav til deponiet enn de som fremkommer av vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 
9, bl.a. gjelder dette krav til dobbel bunntetting.  
 
Miljødirektoratet har senere kommet frem til at dagens unntak i avfallsforskriften kap.9, § 9-2 for 
deponering av ikke forurenset jord, sannsynligvis må fjernes for å være i samsvar med 
deponidirektivet fra EU. Dette vil innebære endringer i avfallsforskriften kapittel 9. Endringen vil 
medføre at fom. juli 2020, må avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke er 
forurenset, ha en tillatelse iht. avfallsforskriften kap.9.  
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En tillatelse til deponi etter avfallsforskriften kapittel 9 er omfattende og krever i forbindelse med 
søknadsprosessen ofte dyptgående utredninger bl.a. knyttet til vannbalanse og håndtering av 
sigevann.  
 
Kapittel 9 gjelder også deponi for inerte masser og har lempeligere vilkår enn ordinære 
avfallsdeponier. Det likevel slik at de riste- og kolonnetester som legges til grunn for at masser kan 
karakteriseres som inerte ofte viser at antatt rene masser likevel ikke kan karakteriseres som inerte. 
 
Så langt viser vi til Faktaark M-1243/2018 Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser 
som ikke er forurenset som redegjør for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og 
sluttdisponering av overskuddsmasser i form av jord- og steinmasser som ikke er forurenset.  
 
Kommunen må søke Fylkesmannen om tillatelse til deponi for ikke forurensede masser. I søknaden 
må det bla. redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann.  
 
Fylkesmannen anser det som hensiktsmessig at kommunen også tar inn bestemmelser til 
reguleringsplanen som setter krav til mottakskontroll og håndtering av avrenning/sigevann. 
 
Vi ber om at det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at deponiet ikke kan tas i bruk før det 
foreligger tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen. 
 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 
kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Sten D. Bruaas 
senioringeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1243/M1243.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1243/M1243.pdf
mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
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Veteranplan for Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres og 
justeres årlig. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres og 
justeres årlig. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 087/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres og 
justeres årlig. 

 
Vedlegg: 
03.12.2019 Veteranplan_des_2019 1428297 
 
Sammendrag: 
Det henvises til samarbeidet mellom Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske kommuner om en felles 
veteranplan for Indre Salten. Fauske kommune har koordinert arbeidet. 
 
Siden 1947 har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette omfatter 100 
operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 
40000 kvinner og menn bidratt til fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.  
 
Regjeringen iverksatte et arbeid for å bedre veteranenes posisjon som resulterte i St.meld. nr.34 «Fra 
vernepliktig til veteran» (2008-2009). Denne stortingsmeldingen skulle bidra til å skape større forståelse 
i samfunnet for veteranenes oppdrag, situasjon og behov.  
 
Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» (2011-2013) og Regjeringens oppfølgingsplan av 2014 



konkretiserte og videreførte dette arbeidet.  
 
Handlingsplanen la derfor føringer for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personellet, 
mens oppfølgingsplanen bl.a. oppfordret kommunene til å ta et større samfunnsansvar ved å utarbeide 
kommunale veteranplaner 
 
Saksopplysninger: 
Det ble høsten 2018 vedtatt at det skal utarbeides forslag til veteranplan for Fauske (kommunestyresak 
116/18). 
 
Arbeidet med felles veteranplan har vært ledet av Rådmannen i Fauske. Arbeidsgruppen har bestått av 
følgende deltakere:  

· 1 representant fra hver kommune (valgt ut av rådmannen i kommunen) o  

Fra Saltdal kommune: Ronny Seljeseth, Rådmann   
Fra Beiarn kommune: Janne Berntsen, Fagleder kultur  
Fra Sørfold kommune: Bjarte Lindelid Andreassen, Ingeniør Geodata o Fra Fauske kommune: 
Lena Holmstrøm, Folkehelserådgiver (arbeidsgruppeleder)           

· 1 representant fra Norges Veteranforening for Internasjonale Operasjoner (NVIO), avdeling 
Salten: Hilde Nystad  

· 1 veteran/brukerrepresentant: Hans Petersen  
· 1 representant fra NAV: Rune Schjeldrupsen 

 
 

Saksbehandlers vurdering: 
Arbeidsgruppens mandat har vært å lage forslag til en plan for de fire aktuelle kommunene som gjelder 
ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste for Norge – med bosted i Indre Salten. 
Arbeidet anses som avsluttet og legges nå fram for endelig vedtak i kommunestyret. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



  

 

PLAN FOR PERSONELL 

SOM HAR DELTATT I 

INTERNASJONALE 

TJENESTER 
«I tjeneste for Norge – med bosted i Indre Salten» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjelder 
følgende 
kommuner: 
Beiarn, Fauske, 
Saltdal, Sørfold 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Siden 1947 har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette omfatter 100 

operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 

40000 kvinner og menn bidratt til fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet. 

Regjeringen iverksatte et arbeid for å bedre veteranenes posisjon som resulterte i St.meld. nr.34 «Fra 

vernepliktig til veteran» (2008-2009). Denne stortingsmeldingen skulle bidra til å skape større 

forståelse i samfunnet for veteranenes oppdrag, situasjon og behov.  Regjeringens handlingsplan «I 

tjeneste for Norge» (2011-2013) og Regjeringens oppfølgingsplan av 2014 konkretiserte og videreførte 

dette arbeidet. Handlingsplanen la derfor føringer for å styrke samfunnets anerkjennelse og 

ivaretakelse av personellet, mens oppfølgingsplanen bl.a. oppfordret kommunene til å ta et større 

samfunnsansvar ved å utarbeide kommunale veteranplaner.  

 

 

1.2 Fakta og nøkkeltall 
På grunn av personvernreglene blir ikke navn på veteraner offentliggjort. Dette betyr at kommunene 

ikke har full oversikt over hvor mange veteraner som er bosatt i Indre Salten, eller hvem dette er.  

Forsvaret opplyser imidlertid at det i Indre Salten er oppført et visst antall veteraner som har 

tjenestegjort fra 1978 og frem til i dag. Veteraner fra operasjoner før 1978, som for eksempel 

Tysklandsbrigaden, legges til dette antallet.  

 

 Fauske Saltdal Sørfold Beiarn Totalt i 

Nordland 

Antall 

innbyggere1 

9720 4642 1934 1036 243385 

Antall veteraner2 

 

107 41 Færre enn 20 Færre enn 10 2418 

 
 

Tallene er basert på militære veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner fra og med 

1978 og frem til i dag. 

                                                           
1 Kilde: SSB oktober 2019 
2 Kilde: https://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteraner-kommuner.pdf 

https://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/veteraner-kommuner.pdf
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1.3 Organisering av arbeidet – arbeidsprosessen 
Prosessen frem mot en lokal plan for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner/tjenester 

har vært som følger; 

Saltdal: I november 2016 mottok ordfører Rune Berg en mail fra Oberst Ebbe Deraas på vegne av 

Forsvarets veteraner med anmodning om samarbeid rundt veteranplaner. I 2018 ble arbeidet med en 

veteranplan for Saltdal kommune forberedt og igangsatt av veteran Hans Petersen.   

Fauske: Det ble høsten 2018 vedtatt at det skal utarbeides forslag til veteranplan for Fauske 

(kommunestyresak 116/18).  

I møte mellom kommunene i Indre Salten og forsvarets veterantjeneste den 22. januar 2019, ble det på 

rådmannsnivå besluttet å lage en felles veteranplan for Beiarn kommune, Sørfold kommune, Saltdal 

kommune og Fauske kommune. 

Arbeidet med felles veteranplan har vært ledet av Rådmannen i Fauske. Arbeidsgruppen har bestått av 

følgende deltakere:  

1 representant fra hver kommune (valgt ut av rådmannen i kommunen) 

o Fra Saltdal kommune: Ronny Seljeseth, Rådmann 

o Fra Beiarn kommune: Janne Berntsen, Fagleder kultur 

o Fra Sørfold kommune: Bjarte Lindelid Andreassen, Ingeniør Geodata 

o Fra Fauske kommune: Lena Holmstrøm, Folkehelserådgiver (arbeidsgruppeleder) 

1 representant fra Norges Veteranforening for Internasjonale Operasjoner (NVIO), avdeling 

Salten: Hilde Nystad 

1 veteran/brukerrepresentant: Hans Petersen 

1 representant fra NAV: Rune Schjeldrupsen 

Arbeidsgruppens mandat har vært å lage forslag til en plan for de fire aktuelle kommunene som gjelder 

ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste for Norge – med bosted i Indre Salten.  

Prosessen har bestått av arbeid i de aktuelle enhetene, arbeid innad i arbeidsgruppen, innspill fra 

eksterne aktører, og arbeid og diskusjon der både den kommunale gruppen og eksterne aktørene har 

deltatt. Politiet har fått tilbud om å være med i prosessen, men har i den aktuelle perioden ikke hatt 

ressurser å avse til dette arbeidet. 

 

 

 

 

 



4 
 

1.4 Planens form og innhold 
Planen er delt inn i to hoveddeler: 

- Del 1: hoveddel (generell del, kunnskapsgrunnlag)  

- Del 2: tiltaksdel (kommunalt tiltaksdel) 

Del 1 er felles for alle fire kommuner (Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn), og er å anse som 

kunnskapsgrunnlag for Del 2. Del 2 vil beskrive faktiske tiltak og ansvarsfordeling i den enkelte 

kommune, og vil variere fra kommune til kommune. Se punkt 5.1 

 

1.5 Rullering av planen 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester, veteranplanen, gjelder for perioden 2020 

– 2025. Del 2, tiltaksdelen, rulleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen, og planen som 

helhet rulleres ved behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto neste side eies av Hilde Nystad 
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Tiltak 14 i Regjeringens oppfølgingsplan:   

Det bør legges til rette for bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og 

ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste.                                                                                                                                    
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2. Formål 

Veteraner som har deltatt i operasjoner på vegne av den norske stat har ikke formelle rettigheter som 

gir prioritet i det sivile helse- og velferdstilbudet. Samtidig har kommunene en sentral rolle i å sørge for 

at innbyggerne har det bra. Et viktig ledd i anerkjennelse av veteraners innsats, er å gjøre kommunale 

tjenester tilgjengelige og samordnet.  

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester. I tjeneste for Norge – med bosted i Indre 

Salten, for enkelt hets skyld referert til som veteranplanen/planen, bygger på Regjeringens 

oppfølgingsplan, og fokuserer tiltakene sine på temaene anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.  

Veteranplanen skal bidra til at kommunene (Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn) enklere utfyller sin rolle 

som primær tjenesteleverandør for veteraners behov i lokalmiljøet både før, under og etter 

internasjonal tjeneste for Norge. Den skal bidra til økt samhandling i den enkelte kommune, slik at 

veteraner og deres familier i størst mulig grad blir møtt med forståelse og med gjennomgående 

kompetanse. Planen skal fungere som et informasjonsdokument både for veteraner, kommunen, og 

for det øvrige lokalsamfunnet. 

Planens hoveddel (Del 1) er felles for de fire kommunene, mens tiltaksdelen (Del 2) vil variere fra 

kommunen til kommune. Tiltaksdelen viser hvem som har ansvaret for de ulike tiltakene, tidspunkt for 

gjennomføring (og evt. kostnad). Planarbeidet gir føringer for flere enheter og tjenester i kommunene. 

Ansvar for evaluering og revidering er lagt til den enkelte kommunes Rådmann. 

 

2.1 Kommunens ansvar 
Kommunen har et ansvar for å yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som 

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

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

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

funksjonsevne.  

Et kommunalt tjenestetilbud skal være uavhengig av alder og diagnose. I tilfeller der problemstillinger 

er overskrider primærhelsetjenestens rammer, skal det henvises til spesialisthelsetjenesten. I tilfeller 

der rusproblemer og psykiske plager forventes å bli milde og kortvarige, har primærhelsetjenesten et 

særlig ansvar. Videre har kommunen et ansvar for å drive folkehelsearbeid gjennom forebygging, men 

også behandling og tilrettelegging for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.  

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

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

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

og unge får trygge oppvekstsvilkår.  
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2.2 Mål for kommunal innsats  

 

- Indre Salten-kommunene viser anerkjennelse og ivaretakelse 

av veteraner og deres familie. 

- Indre Salten-kommunene har tilstrekkelig kompetanse om 

veteraners særskilte behov. 

- Tiltak som rettes mot veteraner og deres familier er godt 

koordinert i kommunene. 
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2.2 Målgruppe (begrepsavklaring) 
Den nasjonale handlingsplanen og oppfølgingsplanen har som målgruppe «alle norske statsborgere 

som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre 

land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren». Dette er uavhengig av nåværende ansettelsesforhold 

eller status. Indre Salten-kommunenes veteranplan vil omhandle samme målgruppe. I planteksten vil 

denne gruppen benevnes som veteraner. 

Den nærmeste familie er etter straffeprosessloven § 122: 

- ektefelle, nåværende eller fraskilt 

- annen person som du lever eller har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold 

- slektninger i oppad- og nedadstigende linje (foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn, osv.) 

- søsken ved blod eller adopsjon 

- svigerfamilie så nær ektefellen som ovenstående liste er for deg 

Etter Forsvarets familiedirektiv: 

Familien er den ansatte med ektefelle/samboer/partner og eventuelle barn samt foreldre, søsken og 

besteforeldre. (Telemark bataljon - TMBNs definisjon rommer de fleste som den ansatte selv vil at skal 

omfavnes, dvs. også svigerfamilie.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto forrige side: Beiarn kommune 

Foto neste side: Fauske kommune 
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«Det endte godt for meg, men vi

ble som familie sterkt preget. Jo

mer vi tenkte på det, desto

viktigere ble det å fortelle om det

som hadde skjedd»

Salten-veteran, 51 år
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3. Oppfølging av veteraner og deres familie 

3.1  Anerkjennelse 
Nordmenn har ofte tjenestegjort i krevende og farlige situasjoner. De skal ha anerkjennelse for den 

innsatsen de har utført. Med anerkjennelse menes for eksempel positiv omtale, seremonier og 

arrangementer hvor veteraner inviteres til å delta. Å få anerkjennelse kan være et viktig bidrag for 

bearbeiding av krigsopplevelser.  

Utarbeiding av en kommunal tiltaksdel (Del 2) vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for 

veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv. 

 

3.2 Ivaretakelse 
Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner kan føre til både fysiske og psykiske skader. I ytterste 

konsekvens kan tjenesten føre til tap av liv. Som samfunn har vi et klart ansvar for å ivareta skadet 

personell, uavhengig av hvilken skade og når den kommer til uttrykk. Dette ansvaret involverer flere 

aktører og tjenester. Både den skadde og deres pårørende skal få den oppfølging de trenger.3    

 

3.3 Oppfølging 
Kommunens innbyggere som har vært ute i internasjonal tjeneste for Norge, skal ivaretas av 

kommunes allerede etablerte tjenester. Tjenestene må sørge for at tilbudene tilpasses veteranene 

og/eller familiemedlemmers behov. Dette gjelder blant annet helse- og velferdstjenester, barnehage 

og skoler, barne- og familieenheten, fastlegene, NAV og andre. Det er imidlertid avgjørende at 

veteranene selv oppgir sin status som veteran for at kommunen skal kunne imøtekomme de behov 

som utenlandstjenesten evt. har medført.  

Veteranene kommer hjem med kompetanse som er svært viktig, også for det norske arbeidslivet. 

Denne kompetansen må vi i enda større grad ta i bruk, blant annet ved å legge til rette for at veteraner 

kan bidra positivt i kommunen. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Forsvarsdepartementet, 05/2011 
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3.4 Forsvarets arbeid med veteraner 
"Forsvaret har en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjeneste i 

internasjonale operasjoner. Forsvaret har et oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Noen tilbud og 

kontaktpunkter kan benyttes hele livet".  

Kilde: www.forsvaret.no/tjeneste 

Både før, under og etter internasjonale operasjoner tilbyr forsvaret soldater og deres familier ulike 

tilbud og kontaktpunkter. Her nevnes: 

- Forsvarets fellessamling for soldater og deres familier 

- Forsvarets 24-timers kontakttelefon for pårørende 

- Familiesamlinger 

- Forsvarets veteransenter 

- Gjensynstreff 

- Forsvarets Åpen dør (råd og veiledning)  

- Diverse nettsider både for veteraner, barn, unge og familie 

 

For mer informasjon, følg link: https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/lenker/veteranplan 

 

 

 

                                                  Foto: Sørfold kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

http://www.forsvaret.no/tjeneste
https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/lenker/veteranplan
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3.5 Tjenestetilbud i Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn kommune  
Alle kommunale støttetjenester har ansvar for å bidra til at innbyggere blir godt ivaretatt. Det skal i 

hele Indre Salten legges til rette for trivsel gjennom blant annet gjennom område- og miljøplanlegging, 

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

Forsvaret er det de sivile etatene som er veteranenes kontaktpunkt i helsespørsmål, arbeidssaker, 

erstatningsspørsmål med mer. På lik linjer med øvrige innbyggere vil veteraner og deres familier kunne 

få støtte og hjelp fra ulike kommunale, interkommunale og regionale tjenester. 

 

3.5.1 Kommunehelsetjeneste - tjenestetilbud 

Fastlegene er vanligvis den første veteranene møter i kommunehelsetjenesten og som ved behov 

henviser til spesialisthelsetjenesten eller andre. Fastlegens ansvarsområde er å forebygge, 

diagnostisere og behandle somatiske og psykiske lidelser.   

Kommunene skal kartlegge og vurdere veteranens/familiens samlede behov. Med bakgrunn i denne 

kartleggingen vil kommunen sørge for å samordne og koordinere innsatsen slik at tjenestene oppleves 

som helhetlig. Hvilken instans som utfører denne oppgaven vil varierer fra kommune til kommune. Det 

kan eksempelvis være kommunens koordinerende enhet, tildelingskontor eller tilsvarende. Personer 

med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester har rett til å få utarbeidet 

individuell plan. Dette kan gjelde noen veteraner. 

Ut over dette vil de ulike kommunale tjenestene bidra med eksisterende tiltak, alt etter hvilke behov 

som fremkommer. 

 

3.5.2 Forebyggende helsetjenester 

Personell som skal i, er i, eller har vært i utenlandsoppdrag kan møte ulike familiemessige utfordringer. 

Partner og eventuelle barn kan ha behov for støtte og hjelp for å håndtere livssituasjonen de befinner 

seg i, eller har vært i. For å ivareta familien best mulig, er det viktig at kommunens tilbud er godt kjent 

og lett tilgjengelig både for kommunens ansatte og samarbeidsparter, veteraner, partnere og barn.  

Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn er noe ulikt organisert, og har ulike prosedyrer knyttet til de 

forskjellige tjenestene. Uavhengig av kommune og kommuneorganisering så gjelder Lov om 

helsepersonell som ivaretar barn som pårørende gjennom § 10 a: 

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som 

mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder eller søsken er pasient med psykisk 

sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. 

Pr nå organiserer to av de fire Indre Salten-kommunene arbeidet knyttet til barn som pårørende 

gjennom funksjonen Barneansvarlig. Det er ledende helsesykepleier i kommunen som fyller denne 

rollen og som kan kontaktes ved behov. 

 

3.5.3 Familievernet 

I tillegg til kommunens forebyggende helsetjenester, har veteraner og deres familier mulighet til å 
kontakte fylkets familievernkontor. Familievernet er en statlig finansiert lavterskeltjeneste med 
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familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Kontorene er tverrfaglig bemannet på spesialistnivå. På lik 
linje med tjenester fra helsestasjon, familiesenter og lignende, er dette et gratis allment 
lavterskeltilbud. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. 
 

3.5.4 Rus- og psykisk helsetjeneste 

Rus- og psykisk helsetjeneste har som oppgave å gi bistand/hjelp til mennesker med psykiske lidelser 
og problemer, mennesker i krise og andre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Tjenesten har 
et helhetlig menneskesyn der en også skal ha fokus på dem som står rundt mennesker med psykiske 
lidelser. 
Tjenesten tilbyr oppfølging, veiledning, og helsehjelp til kommunens veteraner som lider under ulike 
livsutfordringer, psykiske helseplager og eventuelle rusproblemer. Disse helsetjenesten kan gis alene 
eller i samarbeid med andre helsetilbud. 
 

3.5.5 Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 

NAV er førstelinjen hvis en veteran trenger hjelp fra det offentlige. Som øvrige innbyggere, forholder 

veteranene seg til sitt lokale NAV-kontor. Det er avgjørende at veteranene selv oppgir sin status som 

veteran for at NAV skal kunne imøtekomme de behov som utenlandstjenesten evt. har medført. Dette 

for å skaffe oversikt over hvem flere som kan bistå veteranen i forhold til evt. utfordringer, og for å 

kunne identifisere og forstå årsakssammenheng. 

NAV har også et eget kompetansemiljø for veteransaker, plassert i NAV Elverum. Veteraner over hele 

landet kan ta direkte kontakt med kompetansemiljøet hos NAV Elverum på telefon 62 02 35 18 eller 62 

02 31 07 

 

3.5.6 NVIO – Salten (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) 

NVIO er Norges største interesseorganisasjon for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner 

– og deres pårørende. NVIO består av ca. 7500 medlemmer og har 59 lokalforeninger over hele Norge. 

NVIO avd. Salten er en partipolitisk nøytral lokalforening innen Norges Veteranforbund for 

Internasjonale Operasjoner med formål å: 

1. Samle personell som har tjenestegjort/deltar i internasjonale operasjoner 

2. Gi medlemmene muligheten til å holde kontakten med kolleger og miljø fra internasjonale 

operasjoner 

3. Arbeide lokalt for at personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt 

av samfunnet etter endt tjeneste. 

4. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for dette, gjennom 

kameratstøttearbeid og andre tiltak 

5. Fremme lokal forståelse for – å informere om FN og internasjonale operasjoner, samt stille 

erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt. 

6. Samarbeide med andre organisasjoner 

NVIO avd. Salten har medlemsmøte hver første tirsdag i måneden gjennom hele året. 
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4. Informasjon og kontakter for veteraner og 

pårørende 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord - rvtsnord.no 

- Tlf. 77 75 43 80 

SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner Bistår i oppfølging og veiledning i møtet med det 

offentlige, juridisk hjelp og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål.  www.siops.no - Tlf. 22 69 56 50 

NVIO -Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, www.nvio.no 

Kameratstøtte.no - En nettbasert veiledningstjeneste for veteraner og familien. Drives i samarbeid 

med NVIO og Mental Helse. 

Kameratstøttetelefonen 800 48 500 - En landsdekkende, døgnbemannet hjelpetelefon hvor du får 

snakke med en som har tjenestegjort utenlands. Du kan være anonym. 

Hjelpetelefon (Bodø) - Tlf. 900 17 122 for veteran og familie.  

Kompetansemiljøet for veteransaker ved NAV Elverum Kontoret er landsdekkende, har 

spesialkompetanse på veteransaker og gir bistand i enkeltsaker. Kontakt:  

- Gunn Strand, gunn.strand@nav.no - 907 03 355  

- Guri Hammervold Johansen, guri.hammervold.johansen@nav.no - 997 22 324  

- Karen Helene Simengård, karen.helene.simengard@nav.no - 404 92 115 

Frivillig veterankontakt, Indre Salten: Hans Petersen, mob. 907 14 000 

Veterankontakt NVIO avd. Salten, Leder Hilde Nystad, mob. 926 31 060 

Forsvaret: Forsvaret tilbyr ulike typer støtte til soldater, veteraner og deres nærmeste. Tilbudene er 

vist på forsvarets nettsider: www.forsvaret.no/veteraner/ 

Eksempel på tilbud: 

- Forsvarets grønne linje, et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS. Telefon: 800 30 445 

- Forsvarets “åpne dør” for veteranhenvendelser Telefon: 800 85 000 (hverdager mellom 8 - 15) 

- Kontoret for psykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinske poliklinikk. Tlf. 23 09 79 

30 

- Forsvarets veteransenter Bæreiavegen 588, 2208 Kongsvinger Tlf. 62 82 01 00 

veteransenteret@mil.no 

- Forsvarets veteransenter på Bæreia forsvaret.no/veteransentere 

Link til regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste: I 

tjeneste for Norge: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2dd67c61a57b441ca69a91a7eb036913/veteraner_handlin

gsplan_nettversjon.pdf 

 

 

 

http://www.forsvaret.no/veteraner/
https://www.regjeringen.no/contentassets/2dd67c61a57b441ca69a91a7eb036913/veteraner_handlingsplan_nettversjon.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2dd67c61a57b441ca69a91a7eb036913/veteraner_handlingsplan_nettversjon.pdf
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4.1 Link til lokale støttetjenester:
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Indre Salten (BUP-IS),
https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-
ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-indre-salten
Voksen psykiatrisk poliklinikk, Indre Salten (VOP)
https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-
distriktspsykiatriske-senter-bodo/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-indre-
salten?sted=Sj%C3%B8gata+49,+Fauske
Familiens hus, Fauske: Barneansvarlig (ledende helsesykepleier), psykiatrisk sykepleier,
familieveileder m.fl. https://www.fauske.kommune.no/fauske-familiesenter.373557.no.html
Fastlege www.helsenorge.no/kontakt-fastlegen
Familievernkontoret www.bufdir.no/Familie/Kontor/bodo
Koordinerende enhet, Fauske -Tildelingskontoret www.fauske.kommune.no/tildelingskontoret
Kirkens Bymisjon www.kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/bodo
Alternativ til vold www.atv-stiftelsen.no/avdeling/bodo
NAV www.nav.no/no/Person
NVIO www.nvio.no

Veteran Hans Petersen overværer veteran

Odd Magnar Lekang motta tysklandsbrigadens

veteranmedalje, 8. mai 2019

Foto: Ole K. Andreassen

https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-indre-salten
https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-indre-salten
https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-indre-salten?sted=Sj%C3%B8gata+49,+Fauske
https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-indre-salten?sted=Sj%C3%B8gata+49,+Fauske
https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-indre-salten?sted=Sj%C3%B8gata+49,+Fauske
https://www.fauske.kommune.no/fauske-familiesenter.373557.no.html
http://www.helsenorge.no/kontakt-fastlegen
http://www.bufdir.no/Familie/Kontor/bodo
http://www.fauske.kommune.no/tildelingskontoret
http://www.kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/bodo
http://www.atv-stiftelsen.no/avdeling/bodo
http://www.nav.no/no/Person
http://www.nvio.no/


16 
 

 

DEL 2 (Kommunal tiltaksdel) 

5. Tiltaksdel  

Planens tiltaksdel skal bidra til å sikre kommunenes innsats når det kommer til anerkjennelse, 

ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres familier. Tiltaksdelen skal ha sitt utspring i planens Del 

1, men vil utover det variere fra kommune til kommune. Tiltaksdelen vil berøre flere kommunale 

enheter og tjenester, og tiltak forventes inngå i flere virksomhetsplaner/årshjul. 

Rådmann i hver enkelt kommune ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne 

evalueres og justeres årlig.  

 
 

5.1 Kommunal tiltaksdel  
Se vedlegg, eller se den enkelte kommunes hjemmeside. 

5.2 Kommunal brosjyre 
Se vedlegg, eller se den enkelte kommunes hjemmeside. 

Brosjyren har veteraner og pårørende som målgruppe. Brosjyren tar utgangspunkt i kommunens 

tiltaksdel (Del 2). 
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5.3 Eksempel på tiltak 
 

 

Tiltaksområde Tiltak Ansvar Merknad4 

Anerkjennelse 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Etablere årlig treffpunkt mellom 

kommune og lokallag/ 

kontaktperson. 

 

Ordfører  

Anerkjennelse Ivaretakelse av minnesmerker Kommuneantikvar 

Enhetsleder kultur 

 

 

Anerkjennelse 8.mai arrangement (beskriv)  

- Kunngjøring av arr. 
- Blomstermarkering 
- Hedring  

 

 

Enhetsleder kultur 

Servicetorg 

Ordfører  

 

 

Anerkjennelse Markering av FN-dagen 

(24.oktober) i form av 

skolearrangement. 

Oppvekstområdet inkluderer 

veteraners kompetanse i 

forbindelse med markeringen. 

 

Enhetsleder skole 

Servicetorg  

Ordfører 

 

Ivaretakelse Oppnevning av veterankontakt: 

Det utnevnes lokal 

veterankontakt som skal ha 

oversikt over tilbud i området, 

samt kunne formidle kontakt med 

hjelpeapparatet. 

 

NVIO Indre Salten lokallag 

 

 

 

 

 

 

 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Aktivering av Barneansvarlig: 

Barn som pårørende skal sikres 

rett oppfølging. 

 

 

Kommunalsjef 

Ledende helsesykepleier 

 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

«Håndbok i militærpsykiatri», 

utgitt av FSAN skal gjøres 

tilgjengelig og benyttes av 

kommunens fastleger  

 

Enhetsleder helse 

Kommunelege 1 

 

 

Tiltaksområde Tiltak Ansvar Merknad 

                                                           
4 Eventuelle utgifter bør tas med i årlig budsjettbehandling 
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Anerkjennelse 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Deltakelse på Forsvarets 

veterankonferanse 

Kommunen sender en til to 

representanter  

Rådmann  

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Mestringskurs høst/vår 

- Kurs i mestring av 
belastning eller 
depresjon (KiB, KiD) 

- Samlivskurs 

Rus- og psykisk 

helsetjeneste 

Frisklivsenteralen 

Familiens hus 

 

 

Ivaretakelse 

Oppfølging 

Gjøre veteranplanen tilgjengelig 

for alle via kommunens 

hjemmeside 

 

Leder planavdeling 

IT-avdeling 

Kommunikasjonsansvarlig 
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6. Vedlegg 

6.1 Vedlegg 1: Kommunal tiltaksdel 

6.2 Vedlegg 2: Brosjyre-mal  



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/11679     
 Arkiv sakID.: 20/1747 Saksbehandler: Jan Ole Øverland 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
090/20 Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020 
090/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021 -
2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021 -
2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021 -
2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
Vedlegg: 
31.08.2020 Strategier for miljø 1450603 

31.08.2020 Alvenes 51-1 51-2 51-3 1450604 

31.08.2020 Holstad 45-19 1450605 

31.08.2020 Kvitblik 110-3 110-17 1450606 

31.08.2020 Rødås 107-1-2-6-7-12 1450607 

31.08.2020 Røvik 44-1 44-2 1450608 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune skal vedta nye tiltaksstrategier for 2021 – 2024 i forbindelse med tildeling av midler 



etter Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket og Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (NMSK) .  
   
 
Saksopplysninger: 
Ansvaret for Nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket ble fra 1.1.2004 overført til kommunene. 
Grunnlaget for bruk av midlene er «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» (SMIL), 
«Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» og «Forskrift om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer» (NMSK) som ble vedtatt av Landbruksdepartementet 
4.2.2004.  
  
Virkemidlene tildeles kommunene via Fylkesmannsembetene. Fylkesmannen skal fordele midlene til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket sammen med midlene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i en årlig 
disposisjonsramme til kommunene. I fordelingen av midlene skal det ikke spesifiseres særskilte rammer 
til bestemte tiltak, men det skal framgå hvilke formål/tiltak det kan gis tilskudd til. Rammen til den 
enkelte kommune skal fastsettes ut fra flerårige tiltaksstrategier som kommunene utarbeider.  
  
Fauske kommune har revidert tiltaksstrategiene flere ganger, senest i 2017 i sak 051/17 i plan- og 
utviklingsutvalget og sak 050/17 i kommunestyret.  
  
Det ble avholdt møte med faglagene i landbruket den 24 august, 2020. Møtet konkluderte med at 
strategiene, med noen endringer, kunne videreføres i en ny 4 – års strategiperiode. Strategiene legges 
fram for godkjenning.  
  
Foreslåtte satsingsområder for jordbruket i miljømessig sammenheng er knyttet til kulturlandskapet og 
jordbrukets miljøverdier. Det skal arbeides for å i størst mulig grad opprettholde kulturlandskapet og 
legge til rette for at allmennheten skal få oppleve et vakkert og variert kulturlandskap, samt ivareta 
kulturminner og kulturmiljøer. Tiltak som hindrer eller reduserer forurensning til bekker og vassdrag vil 
også bli prioritert.  
 
Områder for « Lokalt verdifullt jordbrukslandskap» er rullert og tatt inn i de lokale tiltaksstrategiene. 
  
Prioriterte områder i skogbruket er lauvrydding og avstandsregulering av yngre skogreisningsfelt samt 
skogreising, suppleringsplanting og motormanuell 1. gangs tynning i granskog. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen har gjennomført en ny rulleringsprosess der faglagene i landbruket ble invitert til møte den 
24. august, 2020. Møtet konkluderte med at strategiene i stor grad kunne videreføres i en ny periode. 
Noen endringer er gjort i bl.a ihht endring av forskriftene.  
  
Ordningen er lite byråkratisk og fleksibel innenfor formålet med midlene. I jordbruket er flest søknader 
innen ordningene «Motvirke gjengroing», «Tilretteleggingstiltak» og «Forurensningstiltak». I skogbruket 
er tilskuddsmidlene i «hovedsak prioritert brukt til «Foryngelse etter hogst/nyplanting», 
«Ungskogpleie/rydding» og «Veibygging». 
  
En endring av Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket innebærer at det nå også kan gis 
tilskudd til eiere av landbrukseiendommer hvor det foregår en produksjon som oppfyller vilkårene i 
Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 2 og § 4. Hvis søker ikke er eier må det fortsatt 
foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier.  
  
For at de tilskuddsmidlene som blir tildelt kommunen skal bli brukt fullt ut det enkelte år, vil det være 
nødvendig at administrasjonen mot slutten av året kan omdisponere bruken av midlene hvis det skulle 



vise seg nødvendig.  
  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1.Bakgrunn  

Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) med 

virkning fra 01.01.2004. Kommunene utarbeider flerårige tiltaksstrategier som skal danne grunnlaget 

for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene.    

Strategier for miljø- og næringstiltak skal rulleres hvert 4. år Fauske kommune har utarbeidet 4-års 

strategier for periodene 2005 – 2008, 2009 – 2012, 2013 – 2016 og perioden 2017 - 2020. 

Strategiene er i stor grad videreføring av strategiene fra forrige periode.    

Til grunn for de lokale strategiene ligger følgende:  

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Formålet i denne ordningen er å «fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdier i 

jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket». Dette gjennom tiltak utover 

det som er vanlig jordbruksdrift. 

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 

I følge forskriftens §1. Formål skal «…det ut fra regionale og lokale prioriteringer stimuleres til økt 

verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangford, landskap, 

friluftsliv og kulturminner i skogen bllir ivaretatt og videreutvikliet».  

 Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 

Ordningen er et virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk og aktiv utnytting av ressursene 

på både kort og lang sikt.  

 Miljøprogram for landbruket i Nordland 

Dette programmet er utarbeidet og fastsatt av Fylkesmannen med bakgrunn i «Nasjonalt 

miljøprogram» med en visjon om levende bygder i Nordland. 

Hovedmålet er å «bidra til å redusere klimautslipp og forurensing fra jordbruket, og sikre at 

biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas. Dette 

skal skje samtidig med at det legges til rette for økt matproduksjon basert på en bærekraftig 

utnyttelse av gårdens ressurser». 

 Samarbeid med landbruket sine faglag i Fauske kommune 

Bondelaget, Bonde- og småbrukerlaget og Allskog kalles inn til møte og deltar i utformingen av de 

prioriteringer som Fauske kommune skal legge til grunn i sin behandling av søknader om tilskudd. 

 Andre lover og forskrifter 

I tillegg vil Naturmangfoldloven, Kulturminneloven, Skogloven og Jordloven, med forskrifter, legge 

føringer for forvaltningen av tilskuddene. 

2.Vilkår 

Fra 01.01.2020 er det eiere, med eller uten foretak, eller leietakere på landbrukseiendom, der det 

foregår en tilskuddsberettiget produksjon, som kan søke om tilskudd. 

Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan for foretaket. 



Det settes en tidsfrist for gjennomføring av prosjekt på 3 år. Kommunen kan sette kortere tidsfrist 

ved behandling av søknaden. Kommunen kan, etter søknad, også forlenge fristen for gjennomføring, 

men ikke ut over 5 år. 

Tilskuddene er beregnet på tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet. 

Det kan også innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å hindre eller redusere 

forurensing og risiko for forurensing fra landbruket. 

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kosnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket. Det gis 

engangstilskudd med inntil  __% av godkjent kostnadsoverlag. For spesielle tiltak for å bevare 

biologisk mangfold, kan det gis inntil __% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. 

Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av 

stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberetigede 

landbrukseiendommer er med. 

Tilskudd kan gis alle skogeiere, også offentlige, som har mer enn 10 dekar produktiv skog. 

 

Tiltak og bruk av midler i perioden 2005 – 2019 

2004   SMIL Innvilget 116 600 

2005   SMIL Innvilget 298 600 

2006   SMIL Innvilget 99 500 

2007   SMIL Innvilget 255 900 

2008   SMIL Innvilget 136 744 

2009   SMIL Innvilget 101 957 

2010   SMIL Innvilget 100 000 

2011   SMIL Innvilget 180 000 

2012   SMIL Innvilget 198 000 

2013   SMIL Innvilget 82 000 

2014   SMIL Innvilget 216 000 

2015   SMIL Innvilget 95 000 

2016   SMIL Innvilget 61 475 

2017   SMIL Innvilget 0 

2018   SMIL Innvilget 40 000 

2019   SMIL Innvilget 0 

    Sum totalt 2004 - 2019 1 981 776 
Tabell 1. Oversikt over innvilgede SMIL-midler 2004 – 2019. (Alle beløp i kroner) 

Som det fremgår av tabellen har det vært en nedgang i bruken av SMIL-midler de siste årene. Noe 

kan nok forklares med at det i 2015 bare ble mulig for foretak som var berettiget 

produksjonstilskudd å søke om disse midlene. Dette medførte at eiere av landbrukseiendommer 

som leide bort jorda ikke lenger kunne søke om SMIL-midler. Fra 2020 er dette endret til at også 

eiere av landbrukseiendom kan søke om SMIL-midler såfremt det foregår en tilskuddsberettiget 

produksjon på eiendommen. 

 



2004   NMSK Innvilget 32 155 

2005   NMSK Innvilget 120 643 

2006   NMSK Innvilget 212 676 

2007   NMSK Innvilget 52 294 

2008   NMSK Innvilget 71 111 

2009   NMSK Innvilget 69 298 

2010     0 

2011     0 

2012     0 

2013   NMSK Innvilget 81 884 

2014     0 

2015     0 

2016   NMSK Innvilget 9 500 

2017     0 

2018     0 

2019     0 

    Sum totalt 2004 - 2019 558 177 
Tabell 2. Oversikt over innvilgede NMSK – midler 2004 – 2019. (Alle beløp i kroner) 

Også innenfor skogskjøtsel har det vært en merkbar nedgang i innvilgede tilskuddsmidler de siste 

årene. Investeringene i skogen burde vært høyere for å opprettholde og øke produksjonen. Det 

langsiktige perspektivet, at den som planter, fjerner lauvskjerm, driver ungskogpleie og tar første 

tynning, sannsynligvis ikke deltar når slutthogst skal tas, er fort å glemme. Skogen er ikke stedet for 

raske penger og bør tas ut i takknemlighet for tidligere generasjoners vilje til innsats for 

etterkommere. 

 

3.Visjon og hovedmål 

Aktivt landbruk i Fauske kommune. 

HOVEDMÅL 

Fauske kommune ønsker å opprettholde et aktivt, variert og bærekraftig landbruk som 

produserer mat i fremtiden, samtidig som kulturlandskap og biologiske mangfold blir 

ivaretatt for kommende generasjoner. 

 

4.Beskrivelse av jordbruksforholdene i Fauske 

Jordressursene 

Berggrunnen i Fauske består i hovedsak av glimmerskifre, glimmergneis, kalkspatmarmor og 

dolomittmarmor.  Rundt Sulitjelmavassdraget finner en kalkglimmerskifer og kalkfylitt.  Dette er 

bergarter som gir opphav til et næringsrikt og lite surt jordsmonn og dermed gode vekstforhold i 

skog og mark.  Rishaugfjellet med omland og fjellet vest for Valnesfjord består av granitt og 

granodioritt. 



Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn.  Av det totale landarealet på i overkant 

av 1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv skog. 

Med unntak av enkelte tørre år er det tilstrekkelig nedbør i vekstsesongen. Det er i første rekke 

temperaturen i sommerhalvåret, og mangel på snødekke i enkelte områder om vinteren, kombinert 

med frost, som setter begrensninger på hvilke vekster som kan dyrkes.  

Fauske har et bedre klima for planteproduksjon enn mange vil forvente ut fra geografisk 

beliggenhet.  Sammenlignet med Bodø er veksttidas lengde bare to dager kortere og det er mer 

klarvær i vekstsesongen. Sammenlignet med Værnes er middeltemperaturen i vekstsesongen 1.3°C 

lavere, mens andelen klarvær er på samme nivå.  Veksttida er normalt 19 dager kortere i Fauske enn 

på Værnes og 25 dager kortere enn på Ås i Akershus (Tabell 2). 

Husdyrhold basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i været fra år til 

år.  Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk. 

Kommunen har en sentral plassering i forhold til store befolkningskonsentrasjoner.  Dette gir særlige 

fordeler når det gjelder markedstilgang for ferskvarer som bær og grønnsaker.  Stort befolknings-

grunnlag og sentral beliggenhet i forhold til vei og jernbane gir også gode muligheter for friluftsliv og 

turisme.  Samtidig må en være oppmerksom på de begrensninger som hensynet til tradisjonelt 

landbruk og slitasje på naturen legger på slik aktivitet.  

Aktiviteten i jordbruket 

 Jordbruk og husdyrhold er samlet sett den største landbruksproduksjonen i Fauske. I august 2011 

var det totalt 62 søkere om produksjonstilskudd i jordbruket mens det i oktober 2019 var redusert til 

rundt 50 søkere. Det er 12 melkebruk igjen i kommunen, og et av disse har økologisk produksjon. En 

del av de brukene som har lagt ned melkeproduksjonen har fortsatt drift, enten med produksjon av 

fôr for salg, eller overgang til kjøttproduksjon på storfè. Sauebrukene er enda i flertall, med 15 aktive 

bruk. Det er også etablert en del aktivitet rundt hest og hestehold i kommunen de siste årene. Både 

private hobbyhester og steder med kursaktiviteter basert på ridning og hestestell. 

Det dyrkes også grovfôr for salg på en del av jordbruksarealet. For en del år tilbake ble det produsert 

tørrhøy for salg på flere gårder i Valnesfjord, men det er ikke mange igjen nå. Dette til tross for at 

markedet i regionen har vært godt med økning i hestehold. 

Bærdyrking finnes det litt av i kommunen. Både bringbær og jordbær selv om brukene er små. Dette 

er en arbeidsintensiv produksjon hvor været er en risikofaktor i større grad enn i tradisjonelt 

jordbruk med eng og grovfôr til husdyr.  

Potetproduksjonen i kommunen er nok gått tilbake de siste årene. Èn produsent har sluttet og det er 

ikke kommet nye til. Det dyrkes fremdeles en god del gulrøtter i Valnesfjord med salg kanalisert 

gjennom daglivarekjeder.  

Kommunen har èn produsent av egg som ganske nylig har flyttet hønene inn i ny driftsbygning med 

frigang og utsikt.  

Husdyrproduksjonen er likevel viktigst både når det gjelder verdiskaping og sysselsetting.  

I området øst for Fauskeeidet skaper rovdyr, og da fortrinnsvis jerv, problemer i forhold til 

beitebruken.  Det er satt i verk tiltak i samarbeid med  Fylkesmannens miljøvernavdelingen  som 

omfatter  oppsetting av sperregjerde for å hindre at sauen trekker inn i de mest rovdyrutsatte 



områdene. I løpet av de siste årene er det registrert tap av sau forårsaket av gaupe i vestsiden av 

kommunen. 

Det har de seneste årene vært flere generasjonsskifter/eierskifter på gårder i kommunen. Dette er 

positivt for den fremtidige aktiviteten i landbruket. Både innenfor melkeproduksjon og saueholdet 

har det vært flere bruksoverdragelser. 

Det blir også omsatt landbrukseiendommer i kommunen. Både små og store. Enkelte av de brukene 

som har skiftet eier kunne nok vært drivverdige enheter med de rette personene som kjøpere, men i 

et forholdsvis fritt marked vil ofte lønnsomheten ved landbruksdrift tape i forhold til kjøpere med 

andre intensjoner. Dagens praktisering av konsesjon, driveplikt og deling av eiendommer ser ut til å 

ha en akkumulerende effekt for eiendomsstrukturen. 

For omsetninga av jordbruksprodukter er det en trend i tiden med flere måter å nå kundene og 

forbrukerne. I Fauske er det etablert Reko-ring som har direktesalg via internett og hentepunkter for 

utlevering av bestilte varer. Det arbeides med å etablere andelslandbruk i Valnesfjord. Her deles 

risiko og gevinst mellom bonden og forbrukerne gjennom en åpen økonomi og dialog. Begge disse 

tiltakene er en del av arbeidet i det kommunale foretaket Fauna sitt prosjekt Matauk.  Det er også i 

emning et prosjekt med parsellhager i kommunen. Dette er småskala produksjon hvor deltakerne 

leier en jordlapp som de disponerer til å dyrke det de selv vil.  Bondens marked ble etablert i 2003 

og har etablert seg flere steder over hele landet. Vårt nærmeste er i Bodø og gir en fin mulighet for 

direkte kontakt mellom forbrukere og produsenter. 

 

Enda finnes hesjer. Rødås 2020.       (Foto: Jan Ole Øverland) 

 

5.Miljømessige og klimatiske utfordringer 

Fauske er en betydelig landbrukskommune. Landbruket har også betydning langt utover den 

verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar også til  

sysselsetting, matvaresikkerhet, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av kulturlandskapet.  



I Fauske kommune er grunneiersamarbeid organisert gjennom 18 grunneierlag/utmarkslag som 

dekker praktisk talt hele kommunen. Alle lagene er samlet i et utmarksråd. Dette gir kommunen et 

unikt utgangspunkt og gjør grunneierne godt rustet til å utvikle samarbeidstiltak innen næring, miljø, 

rekreasjon og bevaring av kultur- og artsmangfoldet. 

Klima og vær 

Forventede endringer i klimaet vil sannsynligvis gi utfordringer  for landbruket også i Fauske 

kommune på lengre sikt. Et varmere og våtere klima, med større variasjon i været kan komme til å 

utfordre oss. Intense perioder med nedbør kan gjøre det vanskeliger å gjennomføre våronn og 

innhøsting i de tidsvinduene vi er avhengig av i en fremdeles kort vekstsesong. Lengre tørkeperioder 

er også en mulig konsekvens av klimaendringer, og selv om mye av landarealet som brukes til 

jordbruk er tung og tørkesterk jord vil det nok kunne bli mer variasjon i forholdene å drive jordbruk 

under. Vintrene vil nok også bli mer vekslende, med større nedbørsmengder og lengre perioder uten 

beskyttende snødekke mot frost og tele. Generelt vil nok behovet for velfungerende grøftesystemer 

og kanaler være sterkt tilstede i framtidens jordbruk. 

Gjengroing 

Kulturlandskapet er skapt av generasjonenes skjøtsel og bruk av arealene gjennom århundrene. 

Kulturlandskapet er ikke statisk og det som er skapt gjennom århundre trues nå på grunn av endrede 

driftsformer og nedleggelse av bruk. Kravene til rasjonalisering og effektivitet har medført store 

endringer i landskapet med gjengroing og tap av variasjon og mangfold som et resultat.   

Den mest iøynefallende siden er den estetiske. Det folk flest ser er at mark som ikke blir høstet 

enten med slått eller beite gror igjen, og tilgjengeligheten blir vanskelig for turgåere og sopp- og 

bærplukkere. Det kulturlandskapet som brukes som rekreasjonssted står i fare for å bli borte.   

Mindre synlig men ikke mindre viktig er kulturlandskapets betydning for artsmangfoldet i naturen. 

Gjengroing og mer ensformig jordbruksdrift har endret livsbetingelsene for både planteliv og dyreliv.  

Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet 

Kulturlandskapet er en viktig trivselsfaktor for allmennheten. O1pinion med innsikt i og forståelse for 

verdien av kulturlandskapet, hvordan det er blitt til og hvordan det forvaltes vil kunne være gode 

støttespillere når kulturlandskapet blir truet.   

Informasjon og holdningsskapende arbeid bidrar til å øke allmennhetens kunnskap om sammenheng 

og verdier i naturen. En del av dette arbeidet vil være å gi folk positive opplevelser og øke 

tilgjengeligheten til kulturlandskapet.    

Bonden er ikke bare produsent av mat men produserer og forvalter også miljøgoder. Både i 

bygdemiljøet og blant folk flest må det skapes bevissthet om hvilke verdier vi har, og som vi må ta 

vare på før det er for seint.   

Registrering av verdier 

Kartlegging av verdier i kommunen, kulturminner, kulturmiljøer og verdifulle kulturlandskap er 

nødvendig for å kunne danne seg et bilde av hvilke verdier som finnes, og se hvilke områder som 

utmerker seg og som er av spesielt høy verdi. Gjennom god kartlegging vil vi få dokumentert hva 

som finnes av verdier, og vi vil være bedre i stand til å prioritere og rette innsatsen mot  de mest 

verdifulle områdene.   



 

6.Andre viktige forhold 

Kommunen har flere viktige miljømessige utfordringer som det må settes fokus på. Noen av disse 

kan vi arbeide med gjennom annet regelverk og ordninger.   

Jordvern 

Presset på jordbruksarealene for bruk til andre formål er størst i tettstednære strøk, men vi 

registrerer også en viss interesse for spredt bebyggelse. I kommuneplanens arealdel er det satt av 

områder hvor en tillater spredt boligbygging. Utfordringen ligger i å håndheve planen slik at det ikke 

gis for mange dispensasjoner. Også fra sentrale myndigheter er det et uttalt ønske om å redusere 

nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord. Ved å ha et aktivt jordbruk og et godt vedlikeholdt 

kulturlandskap kan det være lettere å motstå endring og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 

Bosetting i hele kommunen 

Vedlikehold og skjøtsel av kulturlandskapet er avhengig av at det opprettholdes aktiv jordbruksdrift i 

bygdene. Større og færre bruk medfører at landbrukets betydning for bosettingen i bygdene 

reduseres. Betydningen av annen fast bosetting i bygdene bidrar til å opprettholde bygdemiljøet og 

offentlige servicefunksjoner. Å opprettholde bosetting i hele kommunen er et viktig virkemiddel for 

å forvalte natur- og kulturlandskapet. 

Samtidig må ikke bosetting i aktive landbruksområder organiseres slik at det oppstår unødige 

konflikter og interessemotsetninger. Utviklingen i landbruket har beveget seg i retning av større 

enheter og da medfører det ofte større ulemper for omgivelsene i form av mer støy, støv og lukt. 

Arbeidsdagen for de aktive utøverne av næringa strekkes gjerne mer ut over døgnet sine timer, og 

helgefred kan bli et fagert ønske i den del av nærområdet som ønsker dette.  

Avfallshåndtering 

Oppsamling av skrot på egen og andres eiendom og villfyllinger er et generelt problem i 

kommunene. Fauske kommune er i en startfase når det gjelder å utvikle en strategi for å håndtere 

slike saker på en offensiv måte og utvikle forebyggende tiltak. Avfallshåndtering på gårdsbruk skal 

inngå som et element i miljøplanene som skal utarbeides på hvert bruk. 

Årlige innsamlingsaksjoner ser ut til å ha effekt, og sammen med endret holdning både hos 

yrkesutøverne og generelt i befolkningen kan det se ut som om kursen er endret. 

 

7.Overordnede lokale miljømål 

Fauske kommune har som mål å være en positiv landbrukskommune med en god utnyttelse av 

ressurser og produksjonsmuligheter. Dette skal skje på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig 

måte gjennom: 

 Å ha fokus på god agronomi 

 Å  ta vare på kulturarv i form av kulturlandskap, bygninger, ferdselsårer og biologisk 

mangfold 

 Å hindre forurensing 

 Å øke verdiskapingen i skogbrukets primærledd 



 

8.Satsingsområder for miljøtiltak i jordbruket 

I kommende 4-års periode vil Fauske kommune rette innsatsen mot konkrete tiltak innen prioriterte 

områder. Kommunen vil konsentrere bruken av midlene og prioritere tiltak som rettes mot områder 

hvor utfordringene er størst og hvor en forventer å kunne oppnå resultater 

 

Satsingsområde: Motvirke gjengroing  

Formål: Holde kulturlandskapet mest mulig åpent gjennom å legge til rette for beiting og mekanisk 

rydding. Området skal ha kvalitet utover å være viktig som rent beite.   

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer.  

Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 45.000,-  Behov 2021-2024:      «   50.000,-  

  

Satsingsområde: Planleggings- og tilretteleggingstiltak  

Formål: Legge til rette med tiltak som bedrer mulighetene for allmennhetens ferdsel til fots og 

opplevelse av et variert og vakkert kulturlandskap. 

Midler som brukes til planlegging av helhetlige prosjekter over større områder, for eksempel ei bygd, 

ei grend eller et vassdrag. Planleggingsmidlene skal bidra til gode og konkrete tiltak innen 

forurensing og kulturlandskap.  

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer.  

Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 40.000,-  Behov 2021-2024:      Kr.   40.000,-  

  

Satsingsområde:  Kulturminner og kulturmiljøer, inkludert  verneverdige bygninger  

Formål: Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, samt istandsetting av verneverdige 

bygninger der formålet med istandsettingen kan være å legge til rette for næring, eller ta vare på 

gamle bygge- og næringstradisjoner. 

Dette kan være gamle slåttemarker som vedlikeholdes, rydding av stier, informasjonstavler, benker 

og generell adkomst som bedrer allmennhetens muligheter for ferdsel i kulturlandskapet. Også 

skjøtsel av kulturminner som gamle tufter, sommerfjøs, utløer, jordkjellere og lignende vil være 

aktuelle tiltak. Istandsetting og vedlikehold av vernede bygninger som kan nyttes i landbruksdriftene 

eller annen næring på landbrukseiendommene, men da i samråd med Fylkeskonservator for 

vurdering av søknader.    

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer.  

Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  



Omfang for 2019:     Kr. 40.000,-  Behov 2021-2023:   Kr.  50.000,-  

 

Satsingsområde: Forurensningstiltak og miljø  

Formål 1: Redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp for å redusere avrenning av 

næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket. 

Tiltak kan være utbedringer i hydrotekniske anlegg, særskilte bygningsmessige tiltak, innsamling av 

piggtråd, oppsamlingsplasser for rundballer. 

 

Formål 2: Hindre spredning av uønskede arter i naturen.  

Tiltak kan være kjemisk og mekanisk bekjempelse og kan være aktuellt for områder med utbredelse 

av uønskede arter. 

 

Formål 3: Hindre avrenning og punktutslipp til vassdrag fra jordbruk og husdyrhold. 

Tiltak kan være forbedring eller fornying av gjødselager. Fokus på kantsoner mot vassdrag med tanke 

på jordarbeiding, gjødsling og høsting. 

 

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer. 

Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 25.000,-  Behov 2021-2024:      Kr.   80.000,-  

  

9.Lokalt verdifulle jordbrukslandskap 

Gjennom ordningen med regionalt miljøprogram i Nordland er det bestemt at kommunene kan 

definere inntil 2% av jordbruksarealet som lokalt verdifullt areal. Arealet kan omfatte både innmark 

og utmark. Jfr. Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland §5 og §6. Det er kommunen som 

setter vilkår for skjøtsel av lokalt verdifulle jordbrukslandskap. 

Dette videreføres i den nye strategiplanen og i miljøprogrammet vil det vektlegges tre ordninger: 

1. Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark (§6) 

2. Beiting på verdifulle jordbrukslandskap i utmark (§7) 

3. Slatt av verdifulle jordbrukslandskap (§8) 

Bare foretak som søker produksjonstilskudd kan søke på dette tilskuddet ved regionalt miljøtilskudd 

i Nordland. 

Områdene som velges ut skal oppfylle minst et av de følgende kriteriene: 

 Viktige frilufts og rekreasjonsverdier 

 Nærhet til viktige turistmål 

 Helhetlig kulturmiljø 



 Viktige landskapskvaliteter 

 Viktige biologisk verdier 

Følgende areal/landskap har blitt valgt ut for perioden 2021 – 2024 

Område Type Areal 

Røvik Landskapskvaliteter 62 daa 

Holstad Kulturmiljø 17 daa 

Alvenes Friluft og rekreasjon 57 daa 

Rødås Landskapskvaliteter 131 daa 

Kvitblik Kulturmiljø 25 daa 
Tabell 3 

Det vil også være mulig for kommunen å rullere mellom de utvalgte områdene i planperioden. 

Foreløpige satser for tilskudd til beiting på innmark er satt til Kr. 250 pr.sau/geit uten 

lam/kje, Kr. 1250 pr.ku/okse og Kr. 750 pr.hest/ungdyr av storfè. Maksimalt tilskudd er Kr. 

25 000. 

Foreløpige satser for tilskudd til beiting på utmark er satt til Kr. 300 pr. småfe og Kr. 1000 

pr.storfè/hest. Maksimalt tilskudd er Kr. 35 000. 

Foreløpige satser for slått av verdifulle jordbrukslandskap er satt til Kr. 300 pr.dekar. 

Maksimalt tilskudd er Kr. 25 000. 

 

10.Skogbruk  

Beskrivelse av skogbruksforholdene i Fauske kommune  

Fauske kommune ligger i et område hvor bjørk er det dominerende naturlige treslag.  Lauvskogen 

dekker ca. 130.000 dekar av det produktive skogsarealet i kommunen.  Det finnes også spredte 

forekomster av naturlig furuskog. Granskogen er plantet og forynger seg i motsetning til den 

allmenne oppfatning,  naturlig når den blir gammel nok. Det er plantet over 30.000 dekar norsk gran 

og vel 1.000 dekar andre bartreslag.  Gjenstående areal som er egnet til skogplanting er anslått til 

omkring 15.200 dekar. 

Alpin skoggrense i Fauske ligger mellom 350 - 640 meter over havet.  På grunn av forholdsvis 

beskyttet beliggenhet er skadelig påvirkning fra sjørokk og vind relativt liten.  Denne påvirkningen 

kan normalt sees innen en avstand på 50 meter fra sjøkanten. 

Det foreligger ingen nøyaktig skogstakst som viser bonitetsfordelingen for skogsmarka i Fauske 

kommune. Boniteten angir arealets evne til å produsere skog ut fra klima og jordbunn. Kommunens 

skogforvaltning har foretatt en vurdering av det økonomisk drivbare arealet og kommet frem til at 

omkring 30 % har høy, 50 % middels og 20 % lav bonitet.  

Produktiv skogsmark er definert som arealer med en gjennomsnittlig produksjonsevne for 

skogsbestandets omløpstid på minst 0,1 fastkubikkmeter pr. dekar og år.  Det er mye brattlendt 

skogsmark i kommunen, og nærmere 15 % av den produktive skogen er regnet som ikke drivbar 

etter dagens driftsmetoder og krav til inntjening.  En grov oppmåling viser at  det økonomisk 

drivverdig arealet er på i overkant av 140.000 dekar.  Av dette er over 100.000 dekar lauvskog. 



Årlig løpende tilvekst for granskogen i kommunen er beregnet til vel 19.000 fastkubikkmeter.  

Årsmelding og statistikk fra kommunens skogforvaltning gir en oversikt for utviklingen innen 

skogbruket. Tilstanden for yngre plantefelt er stort sett god, men det er likevel behov for fjerning av 

lauvkratt og lauvskjerm i en del områder.  

  

Aktiviteten i skogbruket  

Den organiserte skogplantingen har lange tradisjoner i kommunen.  Det første såkalte 

fredsskogfeltet ble påbegynt i 1908 med tilplanting av 1 dekar. De såkalte fredsskogfeltene dekker i 

dag et areal på 2.100 dekar.   Planteaktiviteten (fredskogplantingen) holdt seg under 100 dekar pr. år 

frem  til 1954.  I perioden 1954 til 2014 ble det plantet 29.409 dekar med en årsrekord på 2.528 

dekar i 1963. I de etablerte granfeltene blir det etter hvert stort behov for tynning. 

En del av den eldre lauvskogen er noen steder i ferd med å råtne ned og bør slik sett avvirkes snarest 

mulig. Det er også et behov for tynning i yngre lauvskog der denne står tett. 

Det hogges bartrevirke til sagbruk og papirproduksjon, og lauvtrevirke og dels bartrevirke til brensel 

og produksjon av ferrosilicium. Hogst til brensel har i mange år vært størst. I år 2007 ble det 

imidlertid en endring i dette idet det ble gjennomført uvanlig mye salgshogst i flere av de eldre 

granfeltene i kommunen. Dette medførte at salgshogsten til industri og vedsentraler samlet nesten 

nådde 6.000 fm3 (5.510 bartretømmer og 372 lauvtretømmer). 

Førstehåndsverdi m3 Kr 

   
2 014 2693 773 001 

2 015 1594 474 226 

2 016 2548 642 746 

2 017 3034 759 414 

2 018 3248 986 103 

2 019 11023 2 655 989 

   
Totalt 2014-19 24140 6 291 479 

Tabell 4. Verdi av skogsvirke avvirket 2014-2019 i Fauske. (Tall fra ØKS) 

Som tabellen viser er det store årlige variasjoner i uttak av virke fra skogen i Fauske. Tallene 

inneholder både sagtømmer, massevirke og ved til brensel. Det må også påpekes at det nok blir tatt 

ut virke til ulike formål som ikke er med i denne statistikken. Det bør også nevnes at gjennom 

videreforedling øker verdien på skogsvirke betraktelig slik at skogens bidrag til samfunnsøkonomien 

er betydelig høyere enn tallene i første omgang forteller.  

Det er større etterspørsel etter trevirke i området enn det som avvirkes.  Det er laget prognoser som 

viser forventet produksjon av tynningsvirke og sluttavvirket tømmer fra plantet gran i årene 

fremover.  Prognosen bygger på forutsetningen om middels bonitet og at sluttavvirkning foretas når 

trærne er 80 år gamle. I praksis vil nok en del plantefelt kunne hogges allerede i en alder av 70 – 75 

år p.g.a. god skogbonitet. Det har faktisk vist seg i praksis i de senere år at skogsentreprnører 

sluttavvirker granfelt allerede i en alder av mellom 50 og 60 år, noe som er for tidlig og medfører at 

skogeier får økonomisk tap. Dette bør kunne unngås gjennom dialog mellom skogeier, entrepenører 

og skogforvaltningen i kommunen. 



Prognosen viser at behovet for tynningshogst øker sterkt fra 2008 og holder et høyt nivå frem til 

omkring 2023 (Figur 1).  Samtidig øker potensialet for sluttavvirkning som får en kraftig stigning fra 

ca. år 2031 og når en topp på i overkant av 79.000 fastkubikkmeter pr. år omkring år 2040.  I praksis 

vil hogstforløpet ikke komme til å forløpe slik det fremgår av figur 1.  Hogsten vil jevne seg mer ut 

over tid og heller ikke bli samlet sett fullt så stor som figuren viser. 

 

Figur 1.  Prognose for sluttavvirkning og tynning i granskog i Fauske fra 2000 til  2055. Akkumulert kurve.(Kilde: 

Skogbrukssjefen i Fauske).  

Det er lagt ned betydelige innsats og midler til bygging av skogsveier.  Pr. 1. januar 2015 er det bygd 

omkring 126 km traktorvei og 10 km bilvei i hele kommunen.  Det foreligger forslag til bygging av 

ytterligere 132 km traktorvei og 6 km bilvei. Det er nå utarbeidet en hovedplan for skogsveier i 

kommunen.  I denne blir det lagt større vekt på å bygge bilveier og noe mindre vekt på 

traktorveibygging enn i tidligere skogplaner. Eksisterende og planlagte veier vil betjene i overkant av 

140.000 dekar økonomisk drivverdig skog.  Se figur 2. 

 

Figur 2. Skogsveibygging i Fauske kommune i tidsrommet 1987 – 2014. (Kilde: Skogbrukssjefen i Fauske)  

  

11.Skogbruket og miljøverdier 

Hele skogarealet i Fauske er definert som vernskog for å beskytte områder hvor skogen har stor 

betydning for lokalklimaet.  Dette fører til en generell meldeplikt for skogshogst med unntak for 

hogst til egen husholdning og for hogstflater under 5 dekar i nærmere angitte områder.  Dette 
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innebærer ikke naturvern i vanlig forstand, men er å anse som et vern av skogbruksnæringens eget 

ressursgrunnlag hvor det også tas rimelig hensyn til andre berørte interesseområder.     

Skogbruket berører store områder og har innvirkning på bruken av utmarksarealene. Plantefelt kan 

f.eks. føre til dårligere fremkommelighet og skjerme for utsiktspunkter.  Samtidig virker granskog 

lunende og gir både dyr og mennesker ly mot vær og vind og øker mangfoldet i skogen. Bygging av 

skogsveier fører til at store områder blir lettere tilgjengelig for allmenheten.  For reindriften skaper 

planting og økt tilgjengelighet for allmenheten problemer i enkelte områder.  Skogreisingen kan også 

komme i konflikt med jordbrukets beiteinteresser. Skogsveier kan imidlertid også være til god nytte 

for reindriften og deler av jordbrukets husdyrhold. 

Det er her viktig å huske på at skogreisingen på dramatisk vis øker skogarealenes økonomiske verdi. 

Det kan bli snakk om en 8 – 12 dobling av skogarealenes nettoverdi. Fauske kommune vil i fremtiden 

bli selvforsynt med tømmer til produksjon av trelast. 

Ser vi på skogbruket i Fauske kommune i forhold til miljøvern- og friluftsinteressene, så er det først 

og fremst skogreisingen med utstrakt planting av gran som kan sies å ha medført noe konflikt. Det 

meste av tilplanting har vært med vanlig norsk gran, og da er konflikter knyttet til fremmede og 

uønskede arter som sitka- og lutzgran ungått. Vi ønsker fortsatt å gjennomføre mer skogreising, noe 

som også vil være i samsvar med sentrale myndigheters ønske om å bruke skogen til å binde mest 

mulig CO2. Ingen ting tyder likevel på at det vil bli det samme omfanget på skogreisingen som 

tidligere.  

Siden den samlede mengden av skogsdrift i Fauske fortsatt er forholdsvis beskjeden og skogsdriften i 

tillegg i stor grad er fordelt på mange ganske små skogsdrifter, forårsaker skogsdrift liten konflikt 

med miljøvern- og friluftsinteressene. Ved forvaltningen av vernskogbestemmelsene har kommunen 

og skoglovens miljøbestemmelser i de senere år medført at det ved flere skogsdrifter tas mer hensyn 

til skogsmiljøet. Det synes nå derfor ikke spesielt påkrevet i vårt område å bruke så mye 

tilskuddsmidler til særskilte miljøtiltak i tilknytning til skogbruket. Skogbildet i kommunen er i liten 

grad preget av store markerte hogstflater. Skogbrukstiltak så som tynning i hogstklasse III og 

avstandsregulering/rydding i ungskogfelt (hogstklasse II) vil imidlertid i flere tilfeller kunne ha en 

positiv virkning for friluftslivet og i noen tilfeller for det øvrige miljøvern i skogen. 

Det er planer for å lage utskipingskai for tømmer ved Salten verk i Sørfold. Dette er et samarbeid 

mellom Salten verk og Sørfold kommune, hvor også de andre kommunene i Indre Salten er blir bedt 

om å bidra økonomisk. Gjennom en tinglyst rett skal kaien fungere som prioritert tømmerkai slik at 

skogeierne er sikret plass for lagring og lasting ved behov. Utover dette kan Salten verk nytte 

anlegget som terminal for flising av trevirke brukt i produksjon av ferrosilisium. Salten verk bruker 

årlig 100 000 m3 trevirke, og bare 5 000 av disse hentes lokalt. For de framtidig anslåtte mengder 

skogsvirke vil et slikt tiltak være av stor betydning så lenge det ikke er utsikter til at det skal startes 

videreforedling av skog i nærområdet. 

 

 

 

 

 



12. Utfordringer – Målsettinger- Strategier 2020-2023  

Nærings og miljøtiltak i skogbruket 

 

  

Tiltak 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Planting  daa       

Ungskogpleie  daa       

Tynning   m3       

Skogsveier  ant anlegg 3 1 0 0 1 0 

Avvirkning alt virke   m3 2693 1594 2548 3024 3248 11023 

Skogbruksstatistikk 2014– 2018 – Fauske kommune (Tall for planting, ungskogpleie og tynning ikke 

klare) 

 

Utfordringer i skogbruket i Fauske 

 behov for planting 

 behov for lauvrydding i plantefelt  

 behov for rydding av lauvtreskjerm   

 behov for oppbygging av lokal skogbrukskompetanse  

 behov for større investeringer i skogsveier   

 behov for økt dialog med skogeierne  

 behov for økt lokal verdiskaping  

 

Målsettinger for perioden 2020 – 2023  

 reetablering av skog etter hogst med treslag som gir høy kvalitet og produksjon 

 arbeide for økt nyplanting av skog som gir høy kvalitet og produksjon sørge for rask 

  øke avvirkningen av bartrevirke til et gjennomsnitt på 10000  m3 pr år  

 øke avvirkningen av lauvtrevirke til et gjennomsnitt på 6000  m3 pr år  

 øke aktiviteten i ungskogpleie/skjermhogst til minst 300 daa pr år   

 sørge for økt aktivitet på bygging og oppgradering av skogsveier  

   



Strategier for perioden 2020 - 2023              

For å nå målene for økt avvirkning ønsker vi å:  

 Stimulere prosjekter som har økt avvirkning som mål  

 Samarbeid med næringsaktørene i skogbruket  

 Stimulere til økte investeringer i infrastruktur  

  Ha en god dialog med skogeierne  

 

For å nå målene med foryngelse etter hogst og nyplanting ønsker vi å:  

 Etablere god dialog med skogeierne og entreprenørene-skjema meldeplikt  

 Følge opp resultatkontroll  

 Sørge for at skogeierne utnytter skogfondsordningen på best mulig måte gjennom dialog og 

informasjon 

 Sørge for gode tilskuddsrammer  

  

For å nå målene for ungskogpleie/skjermrydding ønsker vi å:  

 Etablere et samarbeidsprosjekt med kommunene i Salten  

 Organisere bruk av ekstern kompetanse  

 Kartlegge og prioritere ryddefelt  

 Stimulere skogeiere til ryddeaktivitet i egen skog  

 Øke tilskuddssatsene   

  

For å nå målene for veibygging ønsker vi i å:  

 Øke tilskuddsrammene   

 Prioritere veier knyttet til avvirkning av barskog   

 Prioritere ombygging av traktorveier til skogsbilveier   

 Følge opp hovedplaner for skogsveier  

  

Skogbruksetaten vil arbeide aktivt for at alle ordningene gjøres kjent hos skogeierne og 

næringsutøverne. Oppsøkende virksomhet vil fortsatt prioriteres.  

  

Prioriteringer   

 Tildelte midler vil bli brukt etter følgende prioritering  



 Planting etter hogst/nyplanting  med tilskudd inntil 80% på lauvskog og 50 % på gran. 

 Ungskogpleie inntil 60% tilskudd. 

 Skogsbilveier opptil statlig tilskudd. Maks 40%. 

 Drift i bratt og vanskelig terreng. 

 

  

OPPSUMMERING 

Behov for årlige kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak 

i skogbruket 2021 - 2024  

Fauske Kommune 2017-2020 2021 - 2024 

SMIL – spesielle miljøtiltak 
i jordbruket 

 
Kr. 150 000,- 

 
Kr. 220 000,- 

Nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket 

 
Kr. 110 000,- 

 
Kr. 120 000,- 

 
Skogbruksplanlegging 

 
                Kr.              0,- 

 
                Kr.              0,- 

Spesielt verdifulle 
jordbrukslandskap 

 
                Kr.              0,- 

 
                Kr.    65 000,- 

 
Sum 

 
                Kr.  260 000,- 

 
                Kr.  405 000,- 

 

 

 Vedlegg: Utvalgte spesielt verdifulle jordbrukslandskap. 

  

  

  

  

  

  

  

Sted……………………………..Dato……………. Underskrift……………………………  

          



Landbrukseiendom 1841-51/1/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:2500 ved A4 liggende utskrift

Dato: 24.08.2020 16:47 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 16:40 - Side 1 av 3



Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-51/1/0 og eiendommer lagt til

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-51/1/0
1 tilknytta grunneiendommer: 51/1/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-51/1/0 Landbrukseiendom
51/1/0 4 11,5 0,0 2,6 52,9 537,0 2,9 0,0 606,9

Sum 4 11,5 0,0 2,6 52,9 537,0 2,9 0,0 606,9

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-51/2/0 Landbrukseiendom
51/2/0 1 24,9 0,0 0,5 69,0 348,2 4,4 0,0 447,0

Sum 1 24,9 0,0 0,5 69,0 348,2 4,4 0,0 447,0
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Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-51/3/0 Grunneiendom
51/3/0 4 21,4 2,9 4,1 42,5 536,8 6,5 0,0 614,2
Sum 4 21,4 2,9 4,1 42,5 536,8 6,5 0,0 614,2
Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.

Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar): Nei

For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet
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Landbrukseiendom 1841-45/19/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:1500 ved A4 stående utskrift
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-45/19/0

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-45/19/0
1 tilknytta grunneiendommer: 45/19/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-45/19/0 Landbrukseiendom
45/19/0 4 110,6 0,0 36,4 152,4 277,0 5,9 0,0 582,3

Sum 4 110,6 0,0 36,4 152,4 277,0 5,9 0,0 582,3

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei
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For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

Dato: 24.08.2020 16:57 - Eiendomsdata verifisert: 24.08.2020 16:54 - Side 3 av 3



Landbrukseiendom 1841-110/5/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:2000 ved A4 liggende utskrift
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-110/5/0

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-110/5/0
3 tilknytta grunneiendommer: 110/3/0, 110/5/0, 110/117/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 3 av 3

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-110/5/0 Landbrukseiendom
110/3/0 8 28,7 0,0 0,0 342,6 116,2 3,4 0,0 490,9

110/5/0 6 82,5 0,0 0,5 256,1 138,8 3,8 0,0 481,7

110/117/0 4 17,3 0,0 5,2 46,2 17,3 3,8 0,0 89,8

Sum 18 128,5 0,0 5,7 644,9 272,3 11,0 0,0 1062,4

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei
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For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet
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Landbrukseiendom 1841-107/12/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:5000 ved A4 stående utskrift
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-107/12/0 og eiendommer lagt til

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-107/12/0
2 tilknytta grunneiendommer: 107/6/0, 107/12/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 2 av 2

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-107/12/0 Landbrukseiendom
107/6/0 4 27,0 0,0 25,1 375,5 112,8 2,3 0,0 542,7

107/12/0 12 114,3 5,2 32,4 523,0 274,5 5,0 0,0 954,4

Sum 16 141,3 5,2 57,5 898,5 387,3 7,3 0,0 1497,1

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-107/12/0 Landbrukseiendom
S 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1545,8 40,0 1321,0 2906,8

Sum 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1545,8 40,0 1321,0 2906,8
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Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

Tabellen "Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):" viser arealtall for teiger som kan kobles til flere enn én eiendom. Det kan
være teiger registrert som uregistrert jordsameie (S og Sx), tvisteteig (T) eller teig med flere matrikkelenheter (gnr/bnr) og som er
tilknyttet mer enn ett hovednummer i Landbruksregisteret (Ff).

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-107/1/0 Landbrukseiendom
107/1/0 4 33,2 0,0 1,5 626,1 162,8 4,4 0,0 828,0
Sum 4 33,2 0,0 1,5 626,1 162,8 4,4 0,0 828,0
1841-107/2/0 Landbrukseiendom
107/2/0 4 36,0 0,0 66,7 462,9 213,7 4,3 0,0 783,6
Sum 4 36,0 0,0 66,7 462,9 213,7 4,3 0,0 783,6
1841-107/5/0 Landbrukseiendom
107/5/0 7 25,5 0,0 10,1 130,5 271,9 2,8 0,0 440,8
Sum 7 25,5 0,0 10,1 130,5 271,9 2,8 0,0 440,8
1841-107/7/0 Landbrukseiendom
107/7/0 8 63,8 0,0 16,8 461,2 231,5 3,3 0,0 776,6
107/14/0 1 23,8 0,0 4,2 32,5 2,6 0,4 0,0 63,5
Sum 9 87,6 0,0 21,0 493,7 234,1 3,7 0,0 840,1
Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.

Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-107/5/0 Landbrukseiendom
S 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
Sum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
1841-107/1/0 Landbrukseiendom
S 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
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Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

Sum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
1841-107/2/0 Landbrukseiendom
S 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
Sum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
1841-107/7/0 Landbrukseiendom
S 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
Sum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 772,9 20,0 660,5 1453,4
Tabellen "Andre arealer tilknyttede arealer lagt til (dekar):" viser arealtall for teiger som kan kobles til flere enn én eiendom. Det kan
være teiger registrert som uregistrert jordsameie (S og Sx), tvisteteig (T) eller teig med flere matrikkelenheter (gnr/bnr) og som er
tilknyttet mer enn ett hovednummer i Landbruksregisteret (Ff).

Total (dekar):
Type Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

Arealstatistikk
og eiendom
lagt til

40 323,6 5,2 156,8 2611,7 1269,8 22,5 0,0 4389,6

Andre
tilknyttede 6 0,0 0,0 0,0 0,0 4637,4 120,0 3963,0 8720,4

Sum 46 323,6 5,2 156,8 2611,7 5907,2 142,5 3963,0 13110,0
Vi gjør oppmerksom på at totalsummene i nederste linje i tabellen "Total" vil kunne være misvisende. Det gjelder i tilfeller hvor en
og samme teig er knyttet til to eller flere av de valgte eiendommene (f.eks. T, Ff og S-teiger). Samme areal vil i så fall være
inkludert i totalarealet for flere av de aktuelle eiendommene, og totalsummen for alle eiendommer som er lagt til vil dermed bli for
stor.
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For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet
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Landbrukseiendom 1841-44/1/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:2000 ved A4 liggende utskrift
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 1841-44/1/0 og eiendommer lagt til

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1841-44/1/0
2 tilknytta grunneiendommer: 44/1/0, 44/3/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 2 av 2

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-44/1/0 Landbrukseiendom
44/1/0 4 172,2 0,0 10,8 593,1 664,1 36,7 0,0 1476,9

44/3/0 5 14,6 0,0 33,1 236,2 91,7 1,9 0,0 377,5

Sum 9 186,8 0,0 43,9 829,3 755,8 38,6 0,0 1854,4

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1841-44/2/0 Landbrukseiendom
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Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

44/2/0 6 20,6 0,0 14,3 244,1 120,7 3,9 0,0 403,6
Sum 6 20,6 0,0 14,3 244,1 120,7 3,9 0,0 403,6
Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.

Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar): Nei

For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/10650     
 Arkiv sakID.: 20/426 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
091/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 58/20 - 
Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Vedtak i kommunestyresak 58/20 oppheves. 
 
Saken tas opp til ny behandling. 
 

 
Vedlegg: 
09.07.2020 Mindretallsanke kommunestyre-sak 58/20 1447540 

22.06.2020 Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 1437466 

24.02.2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 
barnehage 

1434452 

02.06.2020 brev-kd-udir-finansiering-av-deler-av-barnehage 1437468 
 
Sammendrag: 
Det vises til vedlagte krav om lovlighetskontroll og kommunestyresak 58/20. 
 
Etter kommuneloven § 27-1 heter det: 

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret 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. 

 
Krav om lovlighetskontroll er fremmet innen fristen. 
 
Som følge av at Fauske kommune er innmeldt i ROBEK skal Fylkesmannen kontrollere lovligheten av 
vedtak om kommunens årsbudsjett, jf. kommuneloven §28-3. Fylkesmannen følger av den grunn med 
på de politiske vedtakene som fattes i Fauske kommune. 
  
Vedtaket om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage anses som 
ugyldig, og kan ikke effektueres så lenge det er manglende inndekking i budsjett. Det er kommunestyret 
sitt ansvar å finne finansiering når de vedtar en sak som har konsekvenser for inneværende års budsjett. 
Dette ansvaret kan ikke legges på administrasjonen. Kommunestyret står ansvarlig for vedtak som går 
utover det som er angitt i budsjettet. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 



 



MINDRETALLS ANKE 

 

Det vises til kommunestyrets møte 18.juni 2020 og Sak 058/20 – Forhåndsgodkjenning av kommunalt 

tilskudd utvidelse av barnehage. 

Mindretallet sender med dette vedtaket i sak 058/20 til Fylkesmannen for lovlighets kontroll. 

Begrunnelse: 

Fauske kommunes økonomiske situasjon viser et merforbruk på 76,7 millioner ut fra årsregnskap 

opptil 2019, og i tillegg viser Økonomimelding 1 2020 pt merforbruk 36 millioner. Kommunen er i en 

akutt og komplisert økonomisk krisesituasjon. 

Fauske kommune er innmeldt på ROBEK lista. 

Fylkesmannen har etablert et omstillingsprosjekt for å bistå kommunen i å få økonomien under 

kontroll. 

Vedtaket i sak 58/20 er fattet uten anvisning til dekning i budsjettet. 

Dette kommunale tilskuddet er å betrakte som en økonomisk garanti gitt av kommunen, og 

garantier skal godkjennes av Fylkesmannen så lenge vi er innmeldt i ROBEK". 

Avhengig av om plassene det søkes om er planlagt for store eller små barn vil den økonomiske 

konsekvensen av vedtaket ligge et sted mellom 1 og 2 mill kroner i økte årlige utgifter for 

kommunen. Dette vil ha en stor budsjettmessig konsekvens inneværende år (2020), da det ikke er 

tatt høyde for en slik utvidelse i budsjettet. Det er ikke snakk om helårseffekt for 2020, men uansett 

vil det bli en utgift som ikke er budsjettert. 

Mindretallet viser også til Kommuneloven §28-3. «Departementet skal kontrollere lovligheten av 

vedtak om årsbudsjett truffet av kommuner eller fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret 

…. », og mindretallet mener vedtaket i denne saka er i den kategori og ber Fylkesmannen lovlighets 

kontrollere vedtaket. 

 

Fauske, 23.juni 2020 

 

For mindretallet 

 

 

AP    Rødt     SV 

Hilde Dybwad     Per Gunnar Skotåm   Anne Fagertun Stenhammer 
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Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort i 
saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort i 
saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 

Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Andelshaver i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 067/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort i 
saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
  

 



Kommunestyre 18.06.2020: 
 
Behandling: 

Ketil Skår (H) stlte spørsmål med egen habilitet. Han er andelseier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H, KRF, SP: 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye plasser i 
Lyngheia barnehage. 
Fauske kommune innvilger søknaden. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) (ordførers dobbeltstemme) mot 13 
(9AP, 2R, 2SV) stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 
 
KOM- 058/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye plasser i 
Lyngheia barnehage. 
Fauske kommune innvilger søknaden. 
 
Anne F. Stenhammer (SV) fremmet på slutten av møtet at de ville vurdere en lovlighetskontroll i saken. 
 
Vedlegg: 

24.02.2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 
barnehage 

1434452 

02.06.2020 brev-kd-udir-finansiering-av-deler-av-barnehage 1437468 

 

Sammendrag: 
Lyngheia barnehage har søkt om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd til nye barnehageplasser. 
Det er kommunen som godkjenner barnehager og evt. utvidelse av plasser i allerede eksisterende 
barnehager. Det er kommunens frie skjønn som ligger til grunn for vurderingen av Lyngheia skal få 
godkjenning av nye plasser. 
 
Saksopplysninger: 
Lyngheia barnehage består av avdelingene Tinkeliheia og Lyngveien, og har vært i drift siden 1991 og 
2006. Barnehagen er godkjent som barnehage eller Lov om barnehage §§1 og 2 siden 02.03.2020. Det 
fremkommer av Lov om barnehager §10 at det er kommunen som avgjør søknad om godkjenning etter 
en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1 og 2. Det er barnehagen 
som er pliktig å søke om godkjenning etter Lov om barnehager § 6. 
 
Fauske kommune mottok 24.02.2020 søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd til nye 
barnehageplasser. Lyngheia barnehage har over tid merket seg økt etterspørsel etter ledige 
barnehageplasser – både ved ordinært opptak, men også gjennom barnehageåret. 
Nå har styret i barnehagen sett på muligheten til å bygge ut en av de to avdelingene med 9 hele plasser. 
 
Lyngheia barnehage søker derfor om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 
eksisterende drift med 9 barnehageplasser. Dette er en prinsippiell avgjørelse som må ha en poltisk 
avgjørelse, da det ikke fremkommer av lov og forskrift hvordan søknaden skal behandles administrativt. 
 
Det er Barnehageloven §14 som regulerer tilskudd til private barnehager. Kommunen skal yte tilskudd til 
ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har 
søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. Barnehagesektoren ble 
rammefinansiert fra 2011. 



 
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er 
rammefinansiert. 
 
Når det kommer til spørsmålet om kommunen kan yte tilskudd til plasser ved utvidelse av eksisternede 
private barnehager og ved nyetableringer er dette overlatt til kommunens skjønnskompetanse å 
vurdere denne problemstillingen jf. vedlagt brev fra Kunnskapsdepartemenetet til 
Utdanningsdirektoratet datert 1. juli 2019. Videre følger et utdrag av dette brevet: 

Det følger av barnehageloven § 14 andre ledd at kommunen "kan" yte tilskudd til 
barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. 
Kommunen skal gi tilskudd til barnehager som søkte om og fikk godkjenning før 2011, jf. § 14 
første ledd. Det framgår av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen at 
søknadstidspunktet for godkjenning av barnehagen, jf. §§ 10 og 11, er avgjørende for om 
barnehagen skal behandles etter første eller andre ledd ved vedtak om finansiering. Se Ot.prp. nr. 
57 (2007-2008). Etter tredje ledd skal godkjente private barnehager behandles likeverdig med 
kommunale barnehager og gis tilskudd etter reglene i forskrift om tildeling av tilskudd til private 
barnehager. 
 
Det er opp til kommunen om barnehager som søker godkjenning etter 2011 skal få 
finansiering, jf. formuleringen "kan yte tilskudd" i andre ledd. 
 
Kommunens skjønn er fritt, men avgjørelsen må være i tråd med rammene angitt i 
forarbeidene, og kommunen skal ikke legge vekt på utenforliggende hensyn. Utøvelsen av skjønn 
skal heller ikke være vilkårlig eller innebære usaklig forskjellsbehandling. Det er lagt opp til at 
kommunen skal foreta en bred og konkret vurdering ved vurdering av søknader om tilskudd.I 
merknadene til § 14 i Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) heter det: 
 
Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se hen til 
barnehageloven § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster og 
driftsformer til lokale forhold og behov." 
 
Videre står det i proposisjonen pkt. 5.7.1: 
 
Det er flere hensyn som taler for fritt kommunalt skjønn. Blant annet vil kommunen ha 
behov for å styre tilbudet ut i fra demografiske forhold, fødselstall og lignende. Dersom 
kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen vil kommunenes 
muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til befolkningens ønsker og behov øke. 
 
Et fritt kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å finansiere barnehager 
som fører til overetablering. En overetablering av nye barnehageplasser kan gi 
kommunene en svært kostnadskrevende barnehagestruktur. […] 
 
Kommunen bør ved søknad om finansiering undersøke det reelle behovet for 
barnehagen. Kommunen bør etter departementets vurdering finansiere en nyetablert 
barnehage som er ønsket av brukerne, har en gunstig beliggenhet i forhold til 
boligbebyggelse mv. 

 
Kommunen må i sin beslutning derfor foreta en helhetlig vurdering av kommunens behov for 
barnehageplasser. Videre følger de faktaopplysninger kommunen innehar vedrørende befolkningstall og 
behov for barnehageplasser. 
 
Fauske kommune har ett barnehageopptak i året. Hovedopptaket finner sted etter søknadsfristen som 



er 1. mars. Dette er nedfelt i kommunens vedtekter for barnehagene. 
 
Det skal gjennomføres en samordnet opptaksprosess i kommunen jf. Barnehageloven § 12, hvor alle 
godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. 
 
En gjennomgang av tallene ved de siste fire årenes barnehageopptak viser følgende om søknader for 
nye barn som skal begynne i barnehage og hvor mange som går over i skole. Nye barn er i hovedsak små 
barn, men det er også noen eldre som har vært hjemme lenger eller er tilflyttere: 

 Antall barn som begynner i skole Nye søknader 

2020 85 88 

2019 100 104 

2018 85 109 

2017 78 72 

 
Når det gjelder antall barn i barnehage og fordelingen av disse mellom kommunale og private 
barnehager kommer det frem av de to neste tabellene. Dette er tall hentet fra BASIL som er 
Utdanningsdirektoratet sin database for barnehagesektoren. Tallmaterialet rapporteres inn av 
barnehagene og kommunen som barnehagemyndighet i desember hvert år. 
 

 Sum Sum Sum Sum Sum Sum 

  Kommune 
(2017) 

Privat 
(2017) 

Kommune 
(2018) 

Privat 
(2018) 

Kommune 
(2019) 

Privat 
(2019) 

Antall barn totalt (0-6) år 184 220 196 230 197 233 

Antall barn 1-5 år 183 220 196 229 196 233 

Antall barn 3-5 år 125 138 123 135 119 135 

Antall barn 1-2 år 58 82 73 94 77 98 

 
 

 2017 2018 2019 

Totalt antall barn i barnehage Fauske kommune 404 426 430 

 
I etterkant av hovedopptaket til barnehagene leveres det hvert år en orienteringssak til Utvalg for 
oppvekst og kultur. En gjennomgang av de siste tre års saksframlegg forteller noe om hvilket 
barnehagetilbud kommunen har. 
 
I 2018 fikk alle barn med rettighet iht. barnehageloven plass i barnehage og status ventesliste pr 
13.05.2018 var som følger: 

· 5 barn med rett, men disse har enten takket nei til plass, eller fått plasstilbud nylig. 
· 3 barn har rett, men har søkt etter fristen. 
· 1 barn har rett, men ønsker plass i 2019. 
· 11 barn uten rett (født etter 30.11.2017). 

 
I 2019 fikk alle barn med rettighet iht. barnehageloven plass i barnehage og status ventesliste pr 
13.04.2019 var som følger: 

· 5 barn har rett, men har søkt etter fristen 
· 4 barn uten rett (født etter 30.11.2018) 

 
I 2020 fikk allt barn med rettighet iht. barnehageloven plass i barnehage og status venteliste pr 
05.05.2020 var som følger: 



· 4 barn har rett ut fra alder og har søkt innen fristen, men er bosatt utenfor kommunen eller 
har takket nei til det tilbudet de har fått 

· 10 har søkt etter fristen. Av disse har 8 rett til plass ut fra alder, men bare 2 er bosatt i 
kommunen 

· 6 barn uten rett (født etter 30.11.2019) 

 
Når det gjelder befolkningsutviklingen har vi brukt tallene fra Statistisk sentralbyrå som grunnlag for 
historiske fødselstall og fremskrevet befolkningsutvikling mot 2030 i den neste tre tabellene 
 
SSB Fødselstall 2015-2019 

Levendefødte      

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fauske - 
Fuosko 

74 89 93 90 85 

 
 
SSB tall 0-5år 2021-2030 

Hovedalternativet (MMMM)          

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Fauske - 
Fuossko 

0 år 86 87 88 89 89 89 90 90 90 91  

 1 år 88 90 90 90 92 92 92 93 93 93  

 2 år 90 91 92 92 93 93 94 94 94 95  

 3 år 102 92 92 93 93 94 95 95 96 96  

 4 år 101 103 93 94 94 94 95 96 96 97  

 5 år 83 102 105 94 94 95 95 97 97 97  

 Sum 550 565 560 552 555 557 561 565 566 569  

 
 
SSB totale tall 2021-2030 

Hovedalternativet 
(MMMM) 

          

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Fauske - 
Fuossko 

0-5 år 550 565 560 552 555 557 561 565 566 569  

 6-15 
år 

1022 1008 1013 1013 997 986 975 987 995 991  

 16-66 
år 

6285 6249 6200 6152 6112 6090 6077 6031 5976 5954  

 67 år 
+ 

1958 2005 2052 2101 2161 2196 2218 2260 2300 2333  

 Sum 9815 9827 9825 9818 9825 9829 9831 9843 9837 9847  

 
Når departementet uttaler seg om kommunens skjønnskompetanse trekker de også frem 
utbyggingsmønster som et forhold kommunen kan vurdere. Vi har ikke funnet godt faktagrunnlag som 
forteller noe om bosettingsmønstre, men ut fra kjennskapen til egen kommune registreres det at det 
foregår boligutbygging i områdene Finneid og Hauan. I tillegg er det noe endring i befolkningen i disse 
områdene med flere barnefamilier. Dette kan dog ikke dokumenteres gjennom et faktagrunnlag. 
 



 
Saksbehandlers vurdering: 
Over de siste 2-3 årene har kommunen som barnehagemyndighet registrert en etterspørsel etter 
barnehageplasser generelt i kommunen. Slik situasjonen er, har kommunen lite kapasitet til å ta inn 
barn utenom hovedopptaket. Dette er i stor grad et økonomisk spørsmål da ledig kapasitet er dårlig 
ressursutnyttelse og vil for kommunen utgjøre en ekstra kostnad da beregningsgrunnlaget for 
driftstilskudd til private barnehager er basert på driftsregnskapet til de kommunale barnehagene. I 2018 
foretok Håvard Moe i KS en KOSTRA-analyse av Fauske kommunes økonomi. Konklusjonen for 
barnehagesektoren er at den fremstår som godt optimalisert økonomisk med god økonomistyring og lite 
rom for effektivisering. I den grad barnehagene har ledig kapasitet, er det ved at foresatte sier opp 
plassen gjennom året. Dette er i stor grad familier som får endret livssituasjon og flytter.  
 
I forbindelse med at Erikstad barnehage har flyttet inn i Erikstad skole og kjelleren i Valnesfjord 
barnehage ombygges, har man kunnet øke kapasiteten noe i disse barnehagene. 
 
Oppsummert kan en si at i de siste årene har den totale kapasiteten i kommunen dekket etterspørselen, 
men at fleksibiliteten gjennom året er noe svak.  
 
Når det gjelder årene fremover har Fauske kommune vedtatt at Erikstad barnehage skal utvide sin 
kapasitet med ytterligere 2 avdelinger, jf. Revidert plan for strategisk arealforvaltning oppvekstområdet 
- 2019 (Kommunestyresak 032/19). Dagens Erikstad barnehage består av 3 avdelinger lokalisert i 2. etg. 
Det er to småbarnsavdelinger og 1 avdeling for store barn. Det foreligger vedtak om at de tidligere 
undervisningsarealene i 1 etg. skal bygges om til to avdelinger for 24 store barn hver. I denne prosessen 
skal ytterligere en avdeling av Vestmyra barnehage flyttes til Erikstad slik at Vestmyra barnehage sitt 
hvite bygg kan selges. På denne måten vil Fauske kommune kunne legge til rette for at fremtidig 
barnehagestruktur arealmessig har den kapasiteten som Lyngheia barnehage nå søker om å få tilskudd 
til. Fauske kommune kan ved tilgangen på areal i Erikstad barnehage kunne tilpasse tilbud ved å 
bemanne opp/ned avhengig av etterspørselen. 
 
I vurderingen av søknaden fra Lyngheia barnehage må kommunen vurdere strengt den økonomisk 
konsekvensen en utvidelse av kapasiteten vil få. Grunnlaget for å vurdere den økonomiske 
konsekvensen ligger i tilskuddssatsene til private barnehager i Fauske kommune for 2020 og kommende 
år.  
 
Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2020           
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år                        229 680  
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år                        110 859 
 
Avhengig av om plassene det søkes om er planlagt for store eller små barn vil den økonomiske 
konsekvensen ligge et sted mellom 1 og 2 mill kroner i økte årlige utgifter. Dette vil ha en stor 
budsjettmessig konskevens inneværende år (2020), da det ikke er tatt høyde for en slik utvidelse i 
budsjettet. Det er ikke snakk om helårseffekt for 2020, men uansett vil det bli en utgift som ikke er 
budsjettert. Tabellen under gir en forklaring på beregning av ekstra tilskudd ved økning av 9 plasser 
avhengig av om det er små eller store barn: 
 

 Antall barn Sats Driftstilskudd 

Barn 0-2 år 9 229 680 2 067 120 

Barn 3-6 år 9 110 859 997 731 

 
En utvidelse av Erikstad barnehage vil også ha en økonomisk konsekvens for Fauske kommune ved økte 
lønns- og driftsutgifter. Det vil imidlertid være kommunen selv som velger å utvide kapasiteten med økt 



antall barnehageplasser basert på resultatet av hovedopptaket i mars måned, eller senere gjennom året. 
 
Ut fra den kunnskap vi sitter på om fremtidig behov for barnehageplasser i Fauske kommune, er det ikke 
noe som tilsier et behov for utvidelse av plasser i Lyngheia barnehage i tillegg til utvidelse av Erikstad 
barnehage. Dersom Erikstad barnehage ikke utvides med 2 avdelinger vil kommunen stå med uutnyttet 
bygningsmasse som vanskelig kan benyttes til annet formål enn barnehage. 
 
For Fauske kommune vil en utvidelse av flere barnehageplasser ikke bidra med noe økt rammetilskudd i 
år eller fra 2021 og videre, da kommunen får rammestilskudd basert på antall barn og ikke antall 
barnehageplasser vi har tilgjengelig.  
 
Til sist må vi få minne på den økonomiske situasjonen kommunen er i med å stå på ROBEK-listen og de 
krav vi må stille til egen budsjettdisiplin og økonomistyring. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske 24.2.2020

Fauske kommune

v /Enhetsleder barne— og familieenheten

Tom Erik Holteng

Postboks 93

8201 Fauske

FORHÅNDSGODKJENNING AV KOMMUNALT  TILSKUDD  TIL NYE  BARNEHAGEPLASSER

Lyngheia Barnehage har over tid merket økt etterspørsel etter ledige barnehageplasser —

både ved ordinært opptak, men også gjennom barnehageåret. Det er med tungt hjerte vi må

avslå forespørslene grunnet full barnehagedekning (med venteliste). Vi Ønsker å yte et bedre

tilbud på antall barnehageplasser til våre eiere og ikke minst til Fauskes innbyggere som

ønsker barnehageplass.

Styret i barnehagen har sett på mulighetene for å bygge ut ei av våre to avdelinger med 9

hele plasser, og foreløpig er vår innstilling at utbygging skjer i frilufts- barnehagen Tinkeliheia

på Finneid. Dette er et område med større skolekrets og et betydelig antall nye boliger med

småbarnsfamilier og flere vil komme til. Før vi går videre med våre planer trenger vi en

forhåndsgodkjenning fra Fauske kommune som sikrer kommunalt tilskudd til de 9 plassene

vi planlegger å bygge ut.

Lyngheia Barnehage søker med dette om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved

utvidelse av eksisterende drift med 9 barnehageplasser.

Får vi et raskt svar på forhåndsgodkjenning og øvrige byggetekniske søknader går  raskt  å

behandle/godkjenne ser vi for oss at plassene kan tilbys fra høsten 2020.

Vi imøteser deres behandling og svar på vår søknad.

Med hilsen

Lyngheia Barnehage AS

m  ia »»: Aux» »» »» XM
Ken—André Johansen

styreleder
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Finansiering av deler av barnehage – barnehageloven § 14 andre ledd 

1. E-post fra KS om tilskudd til barnehage 

Vi viser til dialog med Utdanningsdirektoratet om finansiering av deler av barnehage, med 
bakgrunn i en e-post departementet har mottatt fra KS, hvor de henviser til en 
tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet om barnehageloven § 14 andre ledd.  
Bestemmelsen gjelder tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 
barnehagesektoren er rammefinansiert. KS er uenige i direktoratets vurderinger. 

2. Bakgrunn – tidligere tolkninger fra direktoratet og KS' 
tilbakemelding 

Problemstillingen er om kommunen har mulighet til å velge å finansiere deler av en 
barnehage, altså om kommunens skjønn til å yte tilskudd for barnehager som søker 
godkjenning etter 2011 omfatter hvor mange plasser det skal gis tilskudd for eller ikke. 
Problemstillingen er relevant både ved utvidelser av eksisterende private barnehager og ved 
nyetableringer. 
 
Direktoratet konkluderte i et brev til Fylkesmannen i Rogaland av 26. mars 2012 
(Direktoratets saksnummer 2012/555, oppdatert som nettartikkel på udir.no 12.01.2015) med 
at "det ligger til kommunen å fastsette om det skal ytes tilskudd eller ikke, og eventuelt hvor 
mange plasser det skal ytes tilskudd til i henhold til barnehageloven § 14 andre ledd". 
Uttalelsen gjaldt delvis finansiering av nye barnehager.  
 
Våren/sommeren 2018 svarte direktoratet i to brev på spørsmål fra Fylkesmannen i Troms 
om tilskudd ved fornyelse/utvidelse av eksisterende godkjenning av en barnehage 
(direktoratets saksnummer 2018/17511). FMTR spør om kommunen er bundet av den 
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opprinnelige godkjenningen dersom utvidelsen det søkes om innebærer at det kreves en ny 
godkjenning. Direktoratet konkluderer med følgende i brev av 25. mai 2018: 
 

Hvis barnehagen foretar en endring som krever ny godkjenning etter § 10, vil den 
opprinnelige godkjenningen falle bort. Der en utvidelse eller annen endring av barnehagen 
innebærer at det må søkes om ny godkjenning, vil den nye godkjenningen omfatte hele 
barnehagen. Det er normalt ikke mulig å godkjenne deler av barnehagen eller endre den 
godkjenningen til omfatte en senere endring. Dersom den opprinnelige godkjenningen 
skal endres, innebærer det en omgjøring av vedtak etter reglene i forvaltningsloven. Dette 
er neppe aktuelt der barnehagen søker om godkjenning pga. en utvidelse eller en annen 
endring av barnehagen.  

Når det i tidligere rundskriv eller annen veiledning vises til at kommunen endrer 
godkjenningen, godkjenner en utvidelse eller lignende, eller stadfester en godkjenning vil 
det normalt ikke være riktig. Enten er endringen slik at det kreves ny godkjenning etter 
barnehageloven § 10 og da godkjennes hele barnehagen, eller så er det ikke en endring 
som krever ny godkjenning og barnehagen har da fortsatt den opprinnelige 
godkjenningen. Unntaket er som nevnt omgjøring av vedtak etter reglene i 
forvaltningsloven. 

Svaret på spørsmålet deres er derfor at dersom barnehagen får ny godkjenning, kan 
kommunen yte tilskudd til barnehagen etter § 14 andre ledd. Dette gjelder uavhengig av 
om den opprinnelige godkjenningen var fra før barnehagesektoren ble rammefinansiert. 

 
Og i oppfølgingsbrevet av 6. juli 2018 presiserer direktoratet: "Dersom kommunen velger å 
finansiere en godkjent barnehage vil dette gjelde barnehagen som helhet og ikke en del av 
barnehagen." 
 
KS reagerer i sitt brev til direktoratet av 26. februar 2019 på direktoratets nye tolkning. De 
mener tolkningen av kommunens ansvar for finansiering av barnehageplasser godkjent etter 
2011 er feil, og at den fratar kommunen sin rett og plikt til å vurdere utbyggingsmønster og 
driftsformer til lokale forhold og behov. KS viser til at den opprinnelige tolkningen fra 
direktoratet ikke har vært omstridt, og mener den nye forståelsen mangler begrunnelse og 
ikke er i tråd med forvaltningspraksis og lovgivers intensjoner. De peker på at tolkningen 
tilsidesetter kommunens mulighet til å vurdere utbyggingsmønster og driftsformer som er 
tilpasset lokale forhold og behov, slik det fremkommer av § 8 andre ledd og forarbeidene.  
 
KS mener at den nye forståelsen kan være uheldig både for private barnehager og for 
kommunesektoren, og har flere eksempler på hvordan dette slår ut. De viser til at 
kommunene vil ha to valg dersom en privat barnehage ønsker å etablere seg eller utvide 
leke- og oppholdsarealet: Å si ja til tilskudd til alle plasser barnehagen kan ha på leke- og 
oppholdsarealet uavhengig av kommunens behov for plassene, eller å si nei til all 
finansiering av barnehagen inkludert plasser etablert før 2011 eller nye plasser man har 
behov for. Fordi kommunen kan være avhengig av de eksisterende plassene for å ivareta 
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sine plikter, kan den bli "tvunget" til å finansiere også en utvidelse, og kapasiteten må 
eventuelt reduseres i andre barnehager. Store private barnehager vil også kunne ha et 
fortrinn framfor mindre barnehager, ettersom det er mer sårbart for en kommune om en stor 
barnehage ikke får videre finansiering enn om en liten barnehage ikke får det. 

3. Departementets vurdering 

Problemstillingen i saken er om det hører til kommunens skjønnskompetanse å vurdere 
antall barnehageplasser de ønsker å finansiere ved hjelp av tilskudd. Dette gjelder både ved 
utvidelser av eksisterende private barnehager og ved nyetableringer.  
 
Det følger av barnehageloven (bhl.) § 14 andre ledd at kommunen "kan" yte tilskudd til 
barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. 
Kommunen skal gi tilskudd til barnehager som søkte om og fikk godkjenning før 2011, jf. § 
14 første ledd. Det framgår av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen at 
søknadstidspunktet for godkjenning av barnehagen, jf. §§ 10 og 11, er avgjørende for om 
barnehagen skal behandles etter første eller andre ledd ved vedtak om finansiering. Se 
Ot.prp. nr. 57 (2007-2008). Etter tredje ledd skal godkjente private barnehager behandles 
likeverdig med kommunale barnehager og gis tilskudd etter reglene i forskrift om tildeling av 
tilskudd til private barnehager. 
 
Det er opp til kommunen om barnehager som søker godkjenning etter 2011 skal få 
finansiering, jf. formuleringen "kan yte tilskudd" i andre ledd.  
 
Kommunens skjønn er fritt, men avgjørelsen må være i tråd med rammene angitt i 
forarbeidene, og kommunen skal ikke legge vekt på utenforliggende hensyn. Utøvelsen av 
skjønn skal heller ikke være vilkårlig eller innebære usaklig forskjellsbehandling. Det er lagt 
opp til at kommunen skal foreta en bred og konkret vurdering ved vurdering av søknader om 
tilskudd. I merknadene til § 14 i Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) heter det: 

Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se hen til 
barnehageloven § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster 
og driftsformer til lokale forhold og behov." 

Videre står det i proposisjonen pkt. 5.7.1: 

Det er flere hensyn som taler for fritt kommunalt skjønn. Blant annet vil kommunen ha 
behov for å styre tilbudet ut i fra demografiske forhold, fødselstall og lignende. Dersom 
kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen vil 
kommunenes muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til befolkningens 
ønsker og behov øke. 

Et fritt kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å finansiere barnehager 
som fører til overetablering. En overetablering av nye barnehageplasser kan gi 
kommunene en svært kostnadskrevende barnehagestruktur. […] 
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Kommunen bør ved søknad om finansiering undersøke det reelle behovet for 
barnehagen. Kommunen bør etter departementets vurdering finansiere en nyetablert 
barnehage som er ønsket av brukerne, har en gunstig beliggenhet i forhold til 
boligbebyggelse mv. 

 
I sitt brev viser KS til to typetilfeller hvor det er aktuelt at kommunen gir delvis finansiering av 
barnehagedriften. Det kan dreie seg om en barnehage som allerede får tilskudd, og som 
velger å utvide driften, for eksempel med å åpne en ny avdeling. Det kan også dreie seg om 
en nyetablering av en barnehage. 
 
Ingen av disse situasjonene er eksplisitt omtalt i lovteksten. De er heller ikke omtalt i 
forarbeidene. Direktoratet konkluderer på den bakgrunn med at forarbeidene ikke åpner for 
delvis finansiering. Departementet er ikke enig i denne vurderingen. Når lovteksten og 
forarbeidene ikke omtaler saken eksplisitt, ser vi på hvilken veiledning forarbeidene gir. I 
Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) pkt 5.7.1 viser departementet til at kommunen skal stå fritt, og at 
den skal "tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov". Det står at 
dersom "kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen [vår 
uth.] vil kommunenes muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til 
befolkningens ønsker og behov øke".  
 
Riktignok omtaler forarbeidene gjennomgående spørsmålet om hvordan kommunen bør 
forholde seg ved søknader om etablering av en "barnehage". Det kan isolert sett tale for at 
forarbeidene ikke har ment å åpne for delvis finansiering, og at forarbeidene har hatt som en 
forutsetning at kommunene bare kan gi tilskudd til en hel barnehage, eller avslå søknaden 
helt. Men etter vårt syn blir det for rigid. Hensynet til en fleksibel finansieringsordning som gir 
kommunene rom til å tilpasse utbyggingsmønsteret til lokale forhold og behov etter § 8, taler 
for at de skal kunne gi delvis finansiering. Det overordnede hensynet i forarbeidene er at 
kommunene skal stå fritt til å vurdere hva det er behov for i deres tilfelle.  
 
Det er andre hensyn som også taler for en slik konklusjon. Direktoratet mener at hvis en 
barnehage som allerede får tilskudd søker om tilskudd til en utvidelse, så skal den gjeldende 
finansieringen falle bort, og hele barnehagen skal vurderes på nytt. Dette kan gi uheldige 
insentiver. Det kunne føre til at en barnehage velger å ikke utvide driften, selv om det er 
behov for det, og selv om det er ønsket av foreldrene. Eierne ville kunne tenke at de ikke tør 
å ta sjansen på å søke om tilskudd for utvidelsen, siden det vil sette hele finansieringen i 
spill. 
 
Hvis direktoratets tolkning legges til grunn, ville kommunene ha to muligheter når en privat 
barnehage vil etablere seg eller utvide leke- og oppholdsarealet: De kan enten gi tilskudd til 
alle plassene barnehagen kan ha på arealet sitt, uavhengig av hvor stort behov kommunen 
har. Eller så må de si nei til all finansiering av barnehagen. Dette gjelder da også plasser 
etablert før 2011. Og som KS påpeker, vil kommunen uansett være avhengig av de allerede 
eksisterende plassene for å oppfylle sine forpliktelser om rett til barnehageplass. Dette ville 
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kunne gi uheldige insentiv om å finansiere utvidelser på de store barnehagene, med den 
konsekvens at de mindre må stenge.  

4. Konklusjon 

KD mener etter dette at når kommunene skal behandle søknader om tilskudd etter 
barnehageloven § 14 andre ledd, har de anledning til å gi tilskudd til deler av barnehagen. 
Dette gjelder både når en privat barnehage som allerede mottar tilskudd velger å utvide, og 
når en privat aktør vurderer å etablere en ny barnehage. I begge tilfeller står kommunen fritt 
til å gi tilskudd til en del av barnehagen. Ved behandling av tilskudd ved utvidelse av 
eksisterende drift, faller ikke den opprinnelige godkjenningen bort. 
 
Departementet ber om at direktoratet legger departementets vurdering til grunn og orienterer 
kommunene om denne forståelsen av barnehageloven § 14 andre ledd. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Trude Wessel Eide (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Olav Hellevik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
KS 
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Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunestyret opprettholder avslag på søknaden med bakgrunn i behovsanalyse om 
barnehagedekning gjort i saksutredningen til sak 58/20 og fødselsutvikling i Fauske kommune.  
 

 
Vedlegg: 
24.09.2020 E-post Lyngheie barnehage 1453370 

24.09.2020 Forhåndsgodkjenning,kommunalt tilskudd 1453369 

22.06.2020 Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 1437466 

24.02.2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 
barnehage 

1434452 

02.06.2020 brev-kd-udir-finansiering-av-deler-av-barnehage 1437468 
 
Sammendrag: 
 
Lyngheia barnehage har i brev datert 24.02.20 søkt om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved 
utvidelse av barnehage. 
 
Forhåndsgodkjenningen ble fremmet som sak 58/20 i kommunestyret 18.06.20. 
Søknaden ble vedtatt innvilget i kommunestyret. 
 
Lovlighetskontroll av vedtaket ble fremmet og sendt Fylkesmannen i Nordland. 
 
Saksopplysninger: 
 
Som følge av at Fauske kommune er innmeldt i ROBEK skal Fylkesmannen kontrollere lovligheten av 
vedtak med følger for kommunens årsbudsjett, jf kommuneloven §28-3. Fylkesmannen følger av den 
grunn med på de politiske vedtak som fattes i Fauske kommune. 
 
Fylkesmannen har kjent vedtaket i sak 58/20 - Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved 
utvidelse av barnehage er - ugyldig.  
 
Fylkesmannen peker i sin uttalelse på at:   
 

Vedtaket ikke kan effektueres så lenge det er manglende inndekking i budsjettet. Det er 
kommunestyret sitt ansvar å finne finansiering når de vedtar en sak som har konsekvenser for 



inneværende års budsjett.  
 
Sak om lovlighetskontroll, som er innsendt av representanter for mindretallet i kommunestyret, er også 
ferdigbehandlet av Fylkesmannen og behandles i egen sak i KOM. 
 
Lyngheia barnehage har, ved styrer Nina Olufsen, sendt e-post til rådmannen datert 16. september 2020 
med søknad om forhåndsgodkjenning av plasser i 2021, eventuelt 2022. Om dette er å anse som en ny 
søknad eller endring av nåværende, kommer ikke tydelig frem i e-posten. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Saksbehandlers tidligere vurdering i sak 58/20 er vedlagt, og fremstår fortsatt som rådmannens 
utredning i saken. I etterkant av vedtaket i juni har det fremkommet oversikt over foreløpige fødselstall 
som tilsier at Fauske kommune totalt sett ikke har behov for å opprette nye barnehageplasser. 
Fødselstallene går ned, og inneværende år er det forventet 70 fødsler i Fauske kommune. Tallet for 2019 
var 85 fødsler. Det vil derfor komme færre barn inn i småbarns avdelingene høsten 2021 (0-3 år) enn de 
som går over til storbarns avdelingene (4-6 år). 
 
Totalt sett tilsier prognosene at antall barnehageplasser i Fauske kommune må reduseres høsten 2021 
for å sikre en økonomisk forsvarlig drift. Når allerede vedtatte ombygging av Erikstad barnehage er 
fullført vil kommunen kunne utvide/innskrenke nødvendig kapasitet hvis barnehageopptakt i mars hvert 
år tilsier behov for endringer knyttet til de kullvariasjoner vi opplever. 
 
Kommunen mottar tilskudd knyttet til drift av barnehager basert på antall folkeregister registrerte barn 
som har rettighet på plass ut fra tilhørende lover og forskrifter. Ramme tilskuddet er ikke avhengig av 
hvor mange plasser som brukes. Det betyr at plasser som fylles opp etter hovedopptaket er gjort, vil 
utløse ekstra kostnader. Enten ved direkte utbetalinger til private barnehager pr. plass som fylles opp, 
eller ved at tilskudds satsen for hvert enkelt barn som beregnes ut fra kommunens drift av de 
kommunale barnehageplassene øker, fordi driftsbudsjettet øker. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Videresendt melding: 

Fra: Nina Olufsen <nina@lyngheia.no>  

Dato: 16. september 2020 kl. 13:32:05 CEST  

Til: <geir.mikkelsen@fauske.kommune.no>  

Kopi: <postmottak@fauske.kommune.no>, Marlen Rendall Berg  

<marlen.berg@fauske.kommune.no>  

Emne: Forhåndsgodkjenning, kommunalt tilskudd 

Hei Geir Mikkelsen 

 

Se vedlegg. 

 

Vedlegget gjelder forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd til nye  

barnehageplasser i Lyngheia Barnehage. 

 

Søknad om tilskudd vil ikke gjelde for inneværende budsjettår, men  

for 2021 (event. 2022, står ikke i vedlegget) 

 

 

--  

Nina Olufsen  

  

Styrer  

  

Lyngheia Barnehage 



Lyngheia Barnehage as                                                 

Avd. Lyngveien – Avd. Tinkeliheia  
Lyngveien 4, 8209 Fauske  
Tlf 756 45879          
Orgnr. 960896998 

          Fauske 16/9-20 
 
 

 

Til Fauske Kommune  

V/Rådmann Geir Mikkelsen 

 

Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd til nye barnehageplasser 

  

Viser til tidligere sendt søknad, 24.02.20, vedr. utvidelse av Lyngheia Barnehage. 

Jeg vil med dette videreføre søknaden om nye barnehageplasser til 2021. 

 

 

 

Nina Olufsen 

Styrer 

Lyngheia Barnehage 
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067/20 Formannskap 09.06.2020 

058/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 

Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort i 
saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort i 
saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 

Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Andelshaver i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 067/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort i 
saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
  

 



Kommunestyre 18.06.2020: 
 
Behandling: 

Ketil Skår (H) stlte spørsmål med egen habilitet. Han er andelseier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H, KRF, SP: 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye plasser i 
Lyngheia barnehage. 
Fauske kommune innvilger søknaden. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) (ordførers dobbeltstemme) mot 13 
(9AP, 2R, 2SV) stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 
 
KOM- 058/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye plasser i 
Lyngheia barnehage. 
Fauske kommune innvilger søknaden. 
 
Anne F. Stenhammer (SV) fremmet på slutten av møtet at de ville vurdere en lovlighetskontroll i saken. 
 
Vedlegg: 

24.02.2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 
barnehage 

1434452 

02.06.2020 brev-kd-udir-finansiering-av-deler-av-barnehage 1437468 

 

Sammendrag: 
Lyngheia barnehage har søkt om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd til nye barnehageplasser. 
Det er kommunen som godkjenner barnehager og evt. utvidelse av plasser i allerede eksisterende 
barnehager. Det er kommunens frie skjønn som ligger til grunn for vurderingen av Lyngheia skal få 
godkjenning av nye plasser. 
 
Saksopplysninger: 
Lyngheia barnehage består av avdelingene Tinkeliheia og Lyngveien, og har vært i drift siden 1991 og 
2006. Barnehagen er godkjent som barnehage eller Lov om barnehage §§1 og 2 siden 02.03.2020. Det 
fremkommer av Lov om barnehager §10 at det er kommunen som avgjør søknad om godkjenning etter 
en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1 og 2. Det er barnehagen 
som er pliktig å søke om godkjenning etter Lov om barnehager § 6. 
 
Fauske kommune mottok 24.02.2020 søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd til nye 
barnehageplasser. Lyngheia barnehage har over tid merket seg økt etterspørsel etter ledige 
barnehageplasser – både ved ordinært opptak, men også gjennom barnehageåret. 
Nå har styret i barnehagen sett på muligheten til å bygge ut en av de to avdelingene med 9 hele plasser. 
 
Lyngheia barnehage søker derfor om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 
eksisterende drift med 9 barnehageplasser. Dette er en prinsippiell avgjørelse som må ha en poltisk 
avgjørelse, da det ikke fremkommer av lov og forskrift hvordan søknaden skal behandles administrativt. 
 
Det er Barnehageloven §14 som regulerer tilskudd til private barnehager. Kommunen skal yte tilskudd til 
ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har 
søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. Barnehagesektoren ble 
rammefinansiert fra 2011. 



 
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er 
rammefinansiert. 
 
Når det kommer til spørsmålet om kommunen kan yte tilskudd til plasser ved utvidelse av eksisternede 
private barnehager og ved nyetableringer er dette overlatt til kommunens skjønnskompetanse å 
vurdere denne problemstillingen jf. vedlagt brev fra Kunnskapsdepartemenetet til 
Utdanningsdirektoratet datert 1. juli 2019. Videre følger et utdrag av dette brevet: 

Det følger av barnehageloven § 14 andre ledd at kommunen "kan" yte tilskudd til 
barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. 
Kommunen skal gi tilskudd til barnehager som søkte om og fikk godkjenning før 2011, jf. § 14 
første ledd. Det framgår av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen at 
søknadstidspunktet for godkjenning av barnehagen, jf. §§ 10 og 11, er avgjørende for om 
barnehagen skal behandles etter første eller andre ledd ved vedtak om finansiering. Se Ot.prp. nr. 
57 (2007-2008). Etter tredje ledd skal godkjente private barnehager behandles likeverdig med 
kommunale barnehager og gis tilskudd etter reglene i forskrift om tildeling av tilskudd til private 
barnehager. 
 
Det er opp til kommunen om barnehager som søker godkjenning etter 2011 skal få 
finansiering, jf. formuleringen "kan yte tilskudd" i andre ledd. 
 
Kommunens skjønn er fritt, men avgjørelsen må være i tråd med rammene angitt i 
forarbeidene, og kommunen skal ikke legge vekt på utenforliggende hensyn. Utøvelsen av skjønn 
skal heller ikke være vilkårlig eller innebære usaklig forskjellsbehandling. Det er lagt opp til at 
kommunen skal foreta en bred og konkret vurdering ved vurdering av søknader om tilskudd.I 
merknadene til § 14 i Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) heter det: 
 
Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se hen til 
barnehageloven § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster og 
driftsformer til lokale forhold og behov." 
 
Videre står det i proposisjonen pkt. 5.7.1: 
 
Det er flere hensyn som taler for fritt kommunalt skjønn. Blant annet vil kommunen ha 
behov for å styre tilbudet ut i fra demografiske forhold, fødselstall og lignende. Dersom 
kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen vil kommunenes 
muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til befolkningens ønsker og behov øke. 
 
Et fritt kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å finansiere barnehager 
som fører til overetablering. En overetablering av nye barnehageplasser kan gi 
kommunene en svært kostnadskrevende barnehagestruktur. […] 
 
Kommunen bør ved søknad om finansiering undersøke det reelle behovet for 
barnehagen. Kommunen bør etter departementets vurdering finansiere en nyetablert 
barnehage som er ønsket av brukerne, har en gunstig beliggenhet i forhold til 
boligbebyggelse mv. 

 
Kommunen må i sin beslutning derfor foreta en helhetlig vurdering av kommunens behov for 
barnehageplasser. Videre følger de faktaopplysninger kommunen innehar vedrørende befolkningstall og 
behov for barnehageplasser. 
 
Fauske kommune har ett barnehageopptak i året. Hovedopptaket finner sted etter søknadsfristen som 



er 1. mars. Dette er nedfelt i kommunens vedtekter for barnehagene. 
 
Det skal gjennomføres en samordnet opptaksprosess i kommunen jf. Barnehageloven § 12, hvor alle 
godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. 
 
En gjennomgang av tallene ved de siste fire årenes barnehageopptak viser følgende om søknader for 
nye barn som skal begynne i barnehage og hvor mange som går over i skole. Nye barn er i hovedsak små 
barn, men det er også noen eldre som har vært hjemme lenger eller er tilflyttere: 

 Antall barn som begynner i skole Nye søknader 

2020 85 88 

2019 100 104 

2018 85 109 

2017 78 72 

 
Når det gjelder antall barn i barnehage og fordelingen av disse mellom kommunale og private 
barnehager kommer det frem av de to neste tabellene. Dette er tall hentet fra BASIL som er 
Utdanningsdirektoratet sin database for barnehagesektoren. Tallmaterialet rapporteres inn av 
barnehagene og kommunen som barnehagemyndighet i desember hvert år. 
 

 Sum Sum Sum Sum Sum Sum 

  Kommune 
(2017) 

Privat 
(2017) 

Kommune 
(2018) 

Privat 
(2018) 

Kommune 
(2019) 

Privat 
(2019) 

Antall barn totalt (0-6) år 184 220 196 230 197 233 

Antall barn 1-5 år 183 220 196 229 196 233 

Antall barn 3-5 år 125 138 123 135 119 135 

Antall barn 1-2 år 58 82 73 94 77 98 

 
 

 2017 2018 2019 

Totalt antall barn i barnehage Fauske kommune 404 426 430 

 
I etterkant av hovedopptaket til barnehagene leveres det hvert år en orienteringssak til Utvalg for 
oppvekst og kultur. En gjennomgang av de siste tre års saksframlegg forteller noe om hvilket 
barnehagetilbud kommunen har. 
 
I 2018 fikk alle barn med rettighet iht. barnehageloven plass i barnehage og status ventesliste pr 
13.05.2018 var som følger: 

· 5 barn med rett, men disse har enten takket nei til plass, eller fått plasstilbud nylig. 
· 3 barn har rett, men har søkt etter fristen. 
· 1 barn har rett, men ønsker plass i 2019. 
· 11 barn uten rett (født etter 30.11.2017). 

 
I 2019 fikk alle barn med rettighet iht. barnehageloven plass i barnehage og status ventesliste pr 
13.04.2019 var som følger: 

· 5 barn har rett, men har søkt etter fristen 
· 4 barn uten rett (født etter 30.11.2018) 

 
I 2020 fikk allt barn med rettighet iht. barnehageloven plass i barnehage og status venteliste pr 
05.05.2020 var som følger: 



· 4 barn har rett ut fra alder og har søkt innen fristen, men er bosatt utenfor kommunen eller 
har takket nei til det tilbudet de har fått 

· 10 har søkt etter fristen. Av disse har 8 rett til plass ut fra alder, men bare 2 er bosatt i 
kommunen 

· 6 barn uten rett (født etter 30.11.2019) 

 
Når det gjelder befolkningsutviklingen har vi brukt tallene fra Statistisk sentralbyrå som grunnlag for 
historiske fødselstall og fremskrevet befolkningsutvikling mot 2030 i den neste tre tabellene 
 
SSB Fødselstall 2015-2019 

Levendefødte      

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fauske - 
Fuosko 

74 89 93 90 85 

 
 
SSB tall 0-5år 2021-2030 

Hovedalternativet (MMMM)          

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Fauske - 
Fuossko 

0 år 86 87 88 89 89 89 90 90 90 91  

 1 år 88 90 90 90 92 92 92 93 93 93  

 2 år 90 91 92 92 93 93 94 94 94 95  

 3 år 102 92 92 93 93 94 95 95 96 96  

 4 år 101 103 93 94 94 94 95 96 96 97  

 5 år 83 102 105 94 94 95 95 97 97 97  

 Sum 550 565 560 552 555 557 561 565 566 569  

 
 
SSB totale tall 2021-2030 

Hovedalternativet 
(MMMM) 

          

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

Fauske - 
Fuossko 

0-5 år 550 565 560 552 555 557 561 565 566 569  

 6-15 
år 

1022 1008 1013 1013 997 986 975 987 995 991  

 16-66 
år 

6285 6249 6200 6152 6112 6090 6077 6031 5976 5954  

 67 år 
+ 

1958 2005 2052 2101 2161 2196 2218 2260 2300 2333  

 Sum 9815 9827 9825 9818 9825 9829 9831 9843 9837 9847  

 
Når departementet uttaler seg om kommunens skjønnskompetanse trekker de også frem 
utbyggingsmønster som et forhold kommunen kan vurdere. Vi har ikke funnet godt faktagrunnlag som 
forteller noe om bosettingsmønstre, men ut fra kjennskapen til egen kommune registreres det at det 
foregår boligutbygging i områdene Finneid og Hauan. I tillegg er det noe endring i befolkningen i disse 
områdene med flere barnefamilier. Dette kan dog ikke dokumenteres gjennom et faktagrunnlag. 
 



 
Saksbehandlers vurdering: 
Over de siste 2-3 årene har kommunen som barnehagemyndighet registrert en etterspørsel etter 
barnehageplasser generelt i kommunen. Slik situasjonen er, har kommunen lite kapasitet til å ta inn 
barn utenom hovedopptaket. Dette er i stor grad et økonomisk spørsmål da ledig kapasitet er dårlig 
ressursutnyttelse og vil for kommunen utgjøre en ekstra kostnad da beregningsgrunnlaget for 
driftstilskudd til private barnehager er basert på driftsregnskapet til de kommunale barnehagene. I 2018 
foretok Håvard Moe i KS en KOSTRA-analyse av Fauske kommunes økonomi. Konklusjonen for 
barnehagesektoren er at den fremstår som godt optimalisert økonomisk med god økonomistyring og lite 
rom for effektivisering. I den grad barnehagene har ledig kapasitet, er det ved at foresatte sier opp 
plassen gjennom året. Dette er i stor grad familier som får endret livssituasjon og flytter.  
 
I forbindelse med at Erikstad barnehage har flyttet inn i Erikstad skole og kjelleren i Valnesfjord 
barnehage ombygges, har man kunnet øke kapasiteten noe i disse barnehagene. 
 
Oppsummert kan en si at i de siste årene har den totale kapasiteten i kommunen dekket etterspørselen, 
men at fleksibiliteten gjennom året er noe svak.  
 
Når det gjelder årene fremover har Fauske kommune vedtatt at Erikstad barnehage skal utvide sin 
kapasitet med ytterligere 2 avdelinger, jf. Revidert plan for strategisk arealforvaltning oppvekstområdet 
- 2019 (Kommunestyresak 032/19). Dagens Erikstad barnehage består av 3 avdelinger lokalisert i 2. etg. 
Det er to småbarnsavdelinger og 1 avdeling for store barn. Det foreligger vedtak om at de tidligere 
undervisningsarealene i 1 etg. skal bygges om til to avdelinger for 24 store barn hver. I denne prosessen 
skal ytterligere en avdeling av Vestmyra barnehage flyttes til Erikstad slik at Vestmyra barnehage sitt 
hvite bygg kan selges. På denne måten vil Fauske kommune kunne legge til rette for at fremtidig 
barnehagestruktur arealmessig har den kapasiteten som Lyngheia barnehage nå søker om å få tilskudd 
til. Fauske kommune kan ved tilgangen på areal i Erikstad barnehage kunne tilpasse tilbud ved å 
bemanne opp/ned avhengig av etterspørselen. 
 
I vurderingen av søknaden fra Lyngheia barnehage må kommunen vurdere strengt den økonomisk 
konsekvensen en utvidelse av kapasiteten vil få. Grunnlaget for å vurdere den økonomiske 
konsekvensen ligger i tilskuddssatsene til private barnehager i Fauske kommune for 2020 og kommende 
år.  
 
Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2020           
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år                        229 680  
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år                        110 859 
 
Avhengig av om plassene det søkes om er planlagt for store eller små barn vil den økonomiske 
konsekvensen ligge et sted mellom 1 og 2 mill kroner i økte årlige utgifter. Dette vil ha en stor 
budsjettmessig konskevens inneværende år (2020), da det ikke er tatt høyde for en slik utvidelse i 
budsjettet. Det er ikke snakk om helårseffekt for 2020, men uansett vil det bli en utgift som ikke er 
budsjettert. Tabellen under gir en forklaring på beregning av ekstra tilskudd ved økning av 9 plasser 
avhengig av om det er små eller store barn: 
 

 Antall barn Sats Driftstilskudd 

Barn 0-2 år 9 229 680 2 067 120 

Barn 3-6 år 9 110 859 997 731 

 
En utvidelse av Erikstad barnehage vil også ha en økonomisk konsekvens for Fauske kommune ved økte 
lønns- og driftsutgifter. Det vil imidlertid være kommunen selv som velger å utvide kapasiteten med økt 



antall barnehageplasser basert på resultatet av hovedopptaket i mars måned, eller senere gjennom året. 
 
Ut fra den kunnskap vi sitter på om fremtidig behov for barnehageplasser i Fauske kommune, er det ikke 
noe som tilsier et behov for utvidelse av plasser i Lyngheia barnehage i tillegg til utvidelse av Erikstad 
barnehage. Dersom Erikstad barnehage ikke utvides med 2 avdelinger vil kommunen stå med uutnyttet 
bygningsmasse som vanskelig kan benyttes til annet formål enn barnehage. 
 
For Fauske kommune vil en utvidelse av flere barnehageplasser ikke bidra med noe økt rammetilskudd i 
år eller fra 2021 og videre, da kommunen får rammestilskudd basert på antall barn og ikke antall 
barnehageplasser vi har tilgjengelig.  
 
Til sist må vi få minne på den økonomiske situasjonen kommunen er i med å stå på ROBEK-listen og de 
krav vi må stille til egen budsjettdisiplin og økonomistyring. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FORHÅNDSGODKJENNING AV KOMMUNALT  TILSKUDD  TIL NYE  BARNEHAGEPLASSER

Lyngheia Barnehage har over tid merket økt etterspørsel etter ledige barnehageplasser —

både ved ordinært opptak, men også gjennom barnehageåret. Det er med tungt hjerte vi må

avslå forespørslene grunnet full barnehagedekning (med venteliste). Vi Ønsker å yte et bedre

tilbud på antall barnehageplasser til våre eiere og ikke minst til Fauskes innbyggere som

ønsker barnehageplass.

Styret i barnehagen har sett på mulighetene for å bygge ut ei av våre to avdelinger med 9

hele plasser, og foreløpig er vår innstilling at utbygging skjer i frilufts- barnehagen Tinkeliheia

på Finneid. Dette er et område med større skolekrets og et betydelig antall nye boliger med

småbarnsfamilier og flere vil komme til. Før vi går videre med våre planer trenger vi en

forhåndsgodkjenning fra Fauske kommune som sikrer kommunalt tilskudd til de 9 plassene

vi planlegger å bygge ut.

Lyngheia Barnehage søker med dette om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved

utvidelse av eksisterende drift med 9 barnehageplasser.

Får vi et raskt svar på forhåndsgodkjenning og øvrige byggetekniske søknader går  raskt  å

behandle/godkjenne ser vi for oss at plassene kan tilbys fra høsten 2020.

Vi imøteser deres behandling og svar på vår søknad.

Med hilsen

Lyngheia Barnehage AS

m  ia »»: Aux» »» »» XM
Ken—André Johansen

styreleder

"**äe ,.»lvnuneia Barnehage as sflyngg.Å BARNEHAG
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Finansiering av deler av barnehage – barnehageloven § 14 andre ledd 

1. E-post fra KS om tilskudd til barnehage 

Vi viser til dialog med Utdanningsdirektoratet om finansiering av deler av barnehage, med 
bakgrunn i en e-post departementet har mottatt fra KS, hvor de henviser til en 
tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet om barnehageloven § 14 andre ledd.  
Bestemmelsen gjelder tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 
barnehagesektoren er rammefinansiert. KS er uenige i direktoratets vurderinger. 

2. Bakgrunn – tidligere tolkninger fra direktoratet og KS' 
tilbakemelding 

Problemstillingen er om kommunen har mulighet til å velge å finansiere deler av en 
barnehage, altså om kommunens skjønn til å yte tilskudd for barnehager som søker 
godkjenning etter 2011 omfatter hvor mange plasser det skal gis tilskudd for eller ikke. 
Problemstillingen er relevant både ved utvidelser av eksisterende private barnehager og ved 
nyetableringer. 
 
Direktoratet konkluderte i et brev til Fylkesmannen i Rogaland av 26. mars 2012 
(Direktoratets saksnummer 2012/555, oppdatert som nettartikkel på udir.no 12.01.2015) med 
at "det ligger til kommunen å fastsette om det skal ytes tilskudd eller ikke, og eventuelt hvor 
mange plasser det skal ytes tilskudd til i henhold til barnehageloven § 14 andre ledd". 
Uttalelsen gjaldt delvis finansiering av nye barnehager.  
 
Våren/sommeren 2018 svarte direktoratet i to brev på spørsmål fra Fylkesmannen i Troms 
om tilskudd ved fornyelse/utvidelse av eksisterende godkjenning av en barnehage 
(direktoratets saksnummer 2018/17511). FMTR spør om kommunen er bundet av den 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
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Side 2 
 

opprinnelige godkjenningen dersom utvidelsen det søkes om innebærer at det kreves en ny 
godkjenning. Direktoratet konkluderer med følgende i brev av 25. mai 2018: 
 

Hvis barnehagen foretar en endring som krever ny godkjenning etter § 10, vil den 
opprinnelige godkjenningen falle bort. Der en utvidelse eller annen endring av barnehagen 
innebærer at det må søkes om ny godkjenning, vil den nye godkjenningen omfatte hele 
barnehagen. Det er normalt ikke mulig å godkjenne deler av barnehagen eller endre den 
godkjenningen til omfatte en senere endring. Dersom den opprinnelige godkjenningen 
skal endres, innebærer det en omgjøring av vedtak etter reglene i forvaltningsloven. Dette 
er neppe aktuelt der barnehagen søker om godkjenning pga. en utvidelse eller en annen 
endring av barnehagen.  

Når det i tidligere rundskriv eller annen veiledning vises til at kommunen endrer 
godkjenningen, godkjenner en utvidelse eller lignende, eller stadfester en godkjenning vil 
det normalt ikke være riktig. Enten er endringen slik at det kreves ny godkjenning etter 
barnehageloven § 10 og da godkjennes hele barnehagen, eller så er det ikke en endring 
som krever ny godkjenning og barnehagen har da fortsatt den opprinnelige 
godkjenningen. Unntaket er som nevnt omgjøring av vedtak etter reglene i 
forvaltningsloven. 

Svaret på spørsmålet deres er derfor at dersom barnehagen får ny godkjenning, kan 
kommunen yte tilskudd til barnehagen etter § 14 andre ledd. Dette gjelder uavhengig av 
om den opprinnelige godkjenningen var fra før barnehagesektoren ble rammefinansiert. 

 
Og i oppfølgingsbrevet av 6. juli 2018 presiserer direktoratet: "Dersom kommunen velger å 
finansiere en godkjent barnehage vil dette gjelde barnehagen som helhet og ikke en del av 
barnehagen." 
 
KS reagerer i sitt brev til direktoratet av 26. februar 2019 på direktoratets nye tolkning. De 
mener tolkningen av kommunens ansvar for finansiering av barnehageplasser godkjent etter 
2011 er feil, og at den fratar kommunen sin rett og plikt til å vurdere utbyggingsmønster og 
driftsformer til lokale forhold og behov. KS viser til at den opprinnelige tolkningen fra 
direktoratet ikke har vært omstridt, og mener den nye forståelsen mangler begrunnelse og 
ikke er i tråd med forvaltningspraksis og lovgivers intensjoner. De peker på at tolkningen 
tilsidesetter kommunens mulighet til å vurdere utbyggingsmønster og driftsformer som er 
tilpasset lokale forhold og behov, slik det fremkommer av § 8 andre ledd og forarbeidene.  
 
KS mener at den nye forståelsen kan være uheldig både for private barnehager og for 
kommunesektoren, og har flere eksempler på hvordan dette slår ut. De viser til at 
kommunene vil ha to valg dersom en privat barnehage ønsker å etablere seg eller utvide 
leke- og oppholdsarealet: Å si ja til tilskudd til alle plasser barnehagen kan ha på leke- og 
oppholdsarealet uavhengig av kommunens behov for plassene, eller å si nei til all 
finansiering av barnehagen inkludert plasser etablert før 2011 eller nye plasser man har 
behov for. Fordi kommunen kan være avhengig av de eksisterende plassene for å ivareta 



 

 

Side 3 
 

sine plikter, kan den bli "tvunget" til å finansiere også en utvidelse, og kapasiteten må 
eventuelt reduseres i andre barnehager. Store private barnehager vil også kunne ha et 
fortrinn framfor mindre barnehager, ettersom det er mer sårbart for en kommune om en stor 
barnehage ikke får videre finansiering enn om en liten barnehage ikke får det. 

3. Departementets vurdering 

Problemstillingen i saken er om det hører til kommunens skjønnskompetanse å vurdere 
antall barnehageplasser de ønsker å finansiere ved hjelp av tilskudd. Dette gjelder både ved 
utvidelser av eksisterende private barnehager og ved nyetableringer.  
 
Det følger av barnehageloven (bhl.) § 14 andre ledd at kommunen "kan" yte tilskudd til 
barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. 
Kommunen skal gi tilskudd til barnehager som søkte om og fikk godkjenning før 2011, jf. § 
14 første ledd. Det framgår av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen at 
søknadstidspunktet for godkjenning av barnehagen, jf. §§ 10 og 11, er avgjørende for om 
barnehagen skal behandles etter første eller andre ledd ved vedtak om finansiering. Se 
Ot.prp. nr. 57 (2007-2008). Etter tredje ledd skal godkjente private barnehager behandles 
likeverdig med kommunale barnehager og gis tilskudd etter reglene i forskrift om tildeling av 
tilskudd til private barnehager. 
 
Det er opp til kommunen om barnehager som søker godkjenning etter 2011 skal få 
finansiering, jf. formuleringen "kan yte tilskudd" i andre ledd.  
 
Kommunens skjønn er fritt, men avgjørelsen må være i tråd med rammene angitt i 
forarbeidene, og kommunen skal ikke legge vekt på utenforliggende hensyn. Utøvelsen av 
skjønn skal heller ikke være vilkårlig eller innebære usaklig forskjellsbehandling. Det er lagt 
opp til at kommunen skal foreta en bred og konkret vurdering ved vurdering av søknader om 
tilskudd. I merknadene til § 14 i Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) heter det: 

Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se hen til 
barnehageloven § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster 
og driftsformer til lokale forhold og behov." 

Videre står det i proposisjonen pkt. 5.7.1: 

Det er flere hensyn som taler for fritt kommunalt skjønn. Blant annet vil kommunen ha 
behov for å styre tilbudet ut i fra demografiske forhold, fødselstall og lignende. Dersom 
kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen vil 
kommunenes muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til befolkningens 
ønsker og behov øke. 

Et fritt kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å finansiere barnehager 
som fører til overetablering. En overetablering av nye barnehageplasser kan gi 
kommunene en svært kostnadskrevende barnehagestruktur. […] 



 

 

Side 4 
 

Kommunen bør ved søknad om finansiering undersøke det reelle behovet for 
barnehagen. Kommunen bør etter departementets vurdering finansiere en nyetablert 
barnehage som er ønsket av brukerne, har en gunstig beliggenhet i forhold til 
boligbebyggelse mv. 

 
I sitt brev viser KS til to typetilfeller hvor det er aktuelt at kommunen gir delvis finansiering av 
barnehagedriften. Det kan dreie seg om en barnehage som allerede får tilskudd, og som 
velger å utvide driften, for eksempel med å åpne en ny avdeling. Det kan også dreie seg om 
en nyetablering av en barnehage. 
 
Ingen av disse situasjonene er eksplisitt omtalt i lovteksten. De er heller ikke omtalt i 
forarbeidene. Direktoratet konkluderer på den bakgrunn med at forarbeidene ikke åpner for 
delvis finansiering. Departementet er ikke enig i denne vurderingen. Når lovteksten og 
forarbeidene ikke omtaler saken eksplisitt, ser vi på hvilken veiledning forarbeidene gir. I 
Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) pkt 5.7.1 viser departementet til at kommunen skal stå fritt, og at 
den skal "tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov". Det står at 
dersom "kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen [vår 
uth.] vil kommunenes muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til 
befolkningens ønsker og behov øke".  
 
Riktignok omtaler forarbeidene gjennomgående spørsmålet om hvordan kommunen bør 
forholde seg ved søknader om etablering av en "barnehage". Det kan isolert sett tale for at 
forarbeidene ikke har ment å åpne for delvis finansiering, og at forarbeidene har hatt som en 
forutsetning at kommunene bare kan gi tilskudd til en hel barnehage, eller avslå søknaden 
helt. Men etter vårt syn blir det for rigid. Hensynet til en fleksibel finansieringsordning som gir 
kommunene rom til å tilpasse utbyggingsmønsteret til lokale forhold og behov etter § 8, taler 
for at de skal kunne gi delvis finansiering. Det overordnede hensynet i forarbeidene er at 
kommunene skal stå fritt til å vurdere hva det er behov for i deres tilfelle.  
 
Det er andre hensyn som også taler for en slik konklusjon. Direktoratet mener at hvis en 
barnehage som allerede får tilskudd søker om tilskudd til en utvidelse, så skal den gjeldende 
finansieringen falle bort, og hele barnehagen skal vurderes på nytt. Dette kan gi uheldige 
insentiver. Det kunne føre til at en barnehage velger å ikke utvide driften, selv om det er 
behov for det, og selv om det er ønsket av foreldrene. Eierne ville kunne tenke at de ikke tør 
å ta sjansen på å søke om tilskudd for utvidelsen, siden det vil sette hele finansieringen i 
spill. 
 
Hvis direktoratets tolkning legges til grunn, ville kommunene ha to muligheter når en privat 
barnehage vil etablere seg eller utvide leke- og oppholdsarealet: De kan enten gi tilskudd til 
alle plassene barnehagen kan ha på arealet sitt, uavhengig av hvor stort behov kommunen 
har. Eller så må de si nei til all finansiering av barnehagen. Dette gjelder da også plasser 
etablert før 2011. Og som KS påpeker, vil kommunen uansett være avhengig av de allerede 
eksisterende plassene for å oppfylle sine forpliktelser om rett til barnehageplass. Dette ville 
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kunne gi uheldige insentiv om å finansiere utvidelser på de store barnehagene, med den 
konsekvens at de mindre må stenge.  

4. Konklusjon 

KD mener etter dette at når kommunene skal behandle søknader om tilskudd etter 
barnehageloven § 14 andre ledd, har de anledning til å gi tilskudd til deler av barnehagen. 
Dette gjelder både når en privat barnehage som allerede mottar tilskudd velger å utvide, og 
når en privat aktør vurderer å etablere en ny barnehage. I begge tilfeller står kommunen fritt 
til å gi tilskudd til en del av barnehagen. Ved behandling av tilskudd ved utvidelse av 
eksisterende drift, faller ikke den opprinnelige godkjenningen bort. 
 
Departementet ber om at direktoratet legger departementets vurdering til grunn og orienterer 
kommunene om denne forståelsen av barnehageloven § 14 andre ledd. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Trude Wessel Eide (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Olav Hellevik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
KS 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/13673     
 Arkiv sakID.: 20/1235 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
089/20 Formannskap 23.09.2020 
093/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Fauske Storbilsenter AS - Søknad om erverv del av kommunalt areal fra 
eiendommen gnr. 103, bnr. 1085 - Truck stop 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 103, bnr. 
1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte deler av 
eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, og annet 
bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til kr. 300,- m2. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 103, bnr. 
1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte deler av 
eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, og annet 
bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til ny næringstakst på NOK 500,- pr m2. 
 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 103, bnr. 
1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte deler av 
eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, og annet 
bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til ny næringstakst. 

 



Ronny Borge (H) fremmet på vegne av H, SP, FRP følgende endring i siste setning: 
Eiendommen selges til kr. 300 m2.  
 
Rådmannens endrede forslag til innstilling 1. og 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
H/FRP/SP's forslag ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer avgitt for rådmannens 
endrede forslag til innstilling 3. avsnitt. 
 
FOR- 089/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 103, bnr. 
1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte deler av 
eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, og annet 
bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til kr. 300,- m2. 

 
Vedlegg: 
16.09.2020 Fauske Storbilsenter AS (L)(286765) 1452971 

16.09.2020 Søknadom om kjøp av  tomt (L)(285976) 1452972 

16.09.2020 kart erverv av areal (L)(286764) 1452974 

18.09.2020 Takst kommunalt areal 1453248 
 
Sammendrag: 
Saken har tidligere vært opp i Formannskapet som sak 075/20. Vedtaket som ble fattet var som følger: 
 
Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 103, bnr. 1085 
slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 

 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne benytte deler av eiendommen 
som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, og annet bygningsmessig 
arbeider i forbindelse med etablering av Blålysbygget. Dette ved behov. 
 
Prisen for arealet som ønskes kjøpt prises til kr. 250,- pr. m2. 

 
 
Vedtaket ble underkjent av Fylkesmannen da det ikke var tatt næringstakst av omsøkte areal. 
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Fauske Storbilsenter AS søker om erverv del av gnr. 103, bnr. 1085, Truck stop. Arealet har en størrelse 
på ca 4700kvm. Det er den vestre delen som har innkjøring fra Terminalveien, se vedlagt kartskisse.  
 
Fauske storbilsenter AS har tidligere ervervet flere parseller fra Fauske kommune i den nord østre enden 
i forbindelse med etablering av storbilvask, samt etablering av drivstoffanlegg.  
Arealet som de nå ønsker å erverve skal benyttes for å sikre adkomsten inn til de tomtene de har i nord 
enden til det omsøkte område, slik som gjeldende plan viser.  
De har også planer om etablering av verkstedbygg med dekkhotell, samt få mere parkering. Fauske 
Storbilsenter AS har også kjøpt 3 eiendommer fra Follaveien Eiendom AS, disse ligger i tilknytning til det 
som er ervervet fra Fauske kommune tidligere. Pr. i dag jobber Fauske Storbilsenter AS med å planere ut 



de arealene som de har kjøpt fra Folla veien Eiendom, samt at de har en dialog opp mot Statens 
vegvesen i forbindelse med plassering av vaskehallen som skal ligge i nord østre område.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Arealet som det her søkes ervervet er regulert til formålet som søker har planer med å starte opp, slik at 
det ikke blir konflikt med gjeldende plan og de tiltakene som skal gjøres.  
Rådmannen ser det som positivt at det satses og spesielt med den satsningen som gjøres opp mot 
tungtransporten. I og med tungtransporten har økt betydelig de siste årene har det ikke vært etablert 
nor rene serviceanlegg for dette, samt at det også begynner å bli lite parkeringsmuligheter for denne 
gruppen. 
 
Fauske kommune vil om kort tid starte arbeidet med å traue ut masser og etablere infrastruktur til 
Blålysbygget og de omkringliggende arealer. Da kan det være behov for å benytte deler av omsøkte 
areal som transportvei under byggeperioden, det må være en forutsetning ved salget at kjøper 
aksepterer dette. 
 
Det er nå tatt en ny næringstakst med utgangspunkt i takstgrunnlaget for det nærliggende 
næringsområde Terminalveien Øst. Takstgrunnlaget vil være grunnlag for endelig fastsetting av pris for 
salg av nevnte tomt. Taksten er beregnet til NOK 500,- pr m2. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



01.06.2020Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient
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Tegnforklaring



Fra: Sten <sten@sts.as> 
Sendt: onsdag 27. mai 2020 12.40 
Til: Post 
Kopi: Jan Ivar Karlsen; Rune Reisænen 
Emne: Kjøp av utvidelse av tomt 
Vedlegg: 1817_001.pdf 
 
Hei. 
 
Se vedlegg. 
Vi ønsker å kjøpe del av tomt 103/1085 i sør vestre del. 
Håper på en rask avklaring, og en rimelig pris for denne pga. mye surr med de andre tomter vi har 
overtatt i området 
 
Mvh. 
Fauske Storbilsenter AS 
 
Sten Slettmyr 
 
Fra: Skanner STS <skanner@sts.as>  
Sendt: 27. mai 2020 12:32 
Til: Sten <sten@sts.as> 
Emne: Skannet dokument fra Canon MFC 
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Matrikkel: Gnr 103: Bnr 1085 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 Fauske KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Follaveien (bak Scania), 8208 Fauske Telefon: 755 77 560

VERDIVURDERING TOMT

Matrikkel: Gnr 103: Bnr 1085

Kommune: 1841 Fauske KOMMUNE

Betegnelse: Næringstomt

Adresse: Follaveien (bak Scania), 8208 Fauske

Dato befaring: 09.09.2020

Utskriftsdato: 17.09.2020

Oppdrag nr: 6853

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Byggcon Nord AS

Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Telefon: 755 77 560

Sertifisert takstmann:

Ingeniør Kenn Charles Arntsen

Telefon: 951 35 218

E-post: kenn@byggcon.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund



Matrikkel: Gnr 103: Bnr 1085 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 Fauske KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Follaveien (bak Scania), 8208 Fauske Telefon: 755 77 560

Oppdr. nr: 6853 Befaringsdato: 09.09.2020 Side: 2 av 4

Forutsetninger

Dokumentet er bygget opp på basis av Norsk takst sine instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og
alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Egne forutsetninger

Eiendommen er besiktiget. Det forutsettes at gitte opplysninger fra kunde/ rekvirent er riktige.

Vurdering av næringstomter kan beregnes etter flere metoder.
1.Utgangspunkt i såkalt tomteprisbelastning. Dvs. nettosum etter fradrag av byggekostnader fra den nominelle salgssum.
2. Bruker erfaringspriser i området.
3. Beregne verdi i forhold til bygningens verdi. Metoden angir tomteverdi i % av bygningsmassens tekniske verdi.

Som vurderingsmåte er det benyttet erfaringspriser/vurdering av strøkpris/sammenlignbare tomter.

Andre vurderingsmetoder som tomtebelastning-/differansemetoden, samt andel teknisk verdi ikke relevant på grunn av at det
ikke foreligger eksakte planer for utnyttelse med byggekostnader.
Generelt sett er ofte totale byggekostnader høyere enn markedsverdi i vårt område, slik at tomtebelastning-/differansemetoden
vil gi negative tomteverdier, og følgelig ikke anvendelig av den grunn.

Det er gitt i oppdrag å vurdere pris for tomteareal pr. m2, og som samlet sum for hele eiendommen.

Eiendommen er vurdert etter dagens reguleringsplan/-formål.

Rapportdata

Kunde: Fauske Kommune

Takstmann: Kenn Charles Arntsen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 09.09.2020.
 - Kenn Charles Arntsen.  Tlf. 951 35 218

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Næringstomt

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1841 FAUSKE Gnr: 103 Bnr: 1085

Eiet/festet: Eiet

Areal: 4 500 m² Arealkilde: Areal innhentet fra matrikkelinformasjon - Infoland - Fauske kommune.

Hjemmelshaver: Fauske Kommune

Adresse: Follaveien

Kommentar: Hele tomten er på 67109,6 m2 og det forutsettes at det blir fradelt en parsell fra denne.

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Situasjonskart Kartoversikt fra GIS/LINE - Fauske
kommune.FORBEHOLD:Kartopplysninger
som kreves ved omsetning av eiendommer,
skal bestilles skriftlig hos kommunen. Ellers
står ikke kommunen ansvarlig.

Innhentet

Reguleringsplan
Truckstopp Fauske

01.09.2005 Innhentet Ja

Reg.plankart med
område som ønskes
kjøpt

08.09.2020 Innhentet Ja

Eier Opplysninger fra eier. Innhentet

Infoland.no Matrikkelinformasjon. Innhentet
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Kommune: 1841 Fauske KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Follaveien (bak Scania), 8208 Fauske Telefon: 755 77 560
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Om tomten

Beskrevne tomteareal tilknyttet område ved Follaveien nord om Fauske Sentrum. Tomten beliggende i næringsområde
bestående av eneboliger og næringsvirksomhet, ca 1 km nord om Fauske sentrum. Tildels åpen beliggenhet med lett/direkte
adkomst fra kommunal veiareal.

Det er ikke utført kontroll av ledningskart fra Fauske kommune om tilkoblingsmuligheter for vann/avløp og overvann er i
umiddelbar tilknytning til
tomteareal, men nabobygg har denne tilknytningen. Felles avkjørsel frem til kommunal vei.

Eiendommen har meget god tilknytning til nærområdet med relativt kort vei til butikker og holdeplass for buss. Store tur og
friluftsområder i umiddelbar nærhet.

For kostnader for tilknytning til vann/avløp henvises det til prisliste for kommunale eiendomsgebyr og orientering om
kommunale avgifter.
Eiendommen anses markedsmessig som kurant å omsette.

Eiendommene består av 1 tomt som til sammen utgjør 67109 m2 og hvor det må fradeles en parsell på 4500 m2. Det er
opparbeidet, asfaltert  og masseutskiftet deler av denne tomten, ca 1100 m2 inkl røntareal på ca. 200 m2.

Karakteristikk av tomten, grunn og helningsforhold, utsikt etc.:

Eiendommen har normalt gode sol og lysforhold. Felles avkjørsel frem til tomten og Terminalveien. Tomten betegnes som flat,
grunnforholdene gjelder opprinnelig terreng. Det er masseutskiftet på del av denne tomen i innkjørsel og parkeringsområde
hvor det er asfaltert.

Det er ikke fremlagt dokumentasjon over oppfyllingsmasser, eller hvilke vektbelastninger som kan tillegges fundamentering.
Dette fremkommer under prosjektering av bebyggelse og bruk av tomten.

Fremtidig bebyggelse bør tilpasses eksisterende ledningsnett, eventuell omlegging av kommunale ledninger må bekostes av
utbygger.

Utrag fra reguleringsplan. Særskilte bestemmelser, begrensninger, servitutter m.v.:

REGULERINGSPLAN FOR TRUCKSTOPP FAUSKE

§1 GENERELT
Reguleringsbestemmelsenegjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til
følgende formal:
1. Byggeområder: Vegserviceanlegg.
2. Offentlige trafikkområder: Bilvei.
3. Parkområder.
4. Fareområder
5. Spesialområder

§2 BYGGEOMRÅDER
Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling harmonerer med bebyggelsen
omkring. Tilgjengelighetskriteriene nedfelt i teknisk forskrift gjores gjeldende for byggeomradene.

2.1. Areal til vegserviceanlegg, VS1.
På område VS1 skal bebyggelse og tilrettelegging av området være tilpasset behovene til tunge kjøretøyer som busser,
vogntog m.v. og deres førere. På området kan det således drives bilverksted, vaskehall, bevertning og lignende tilbud til de
vegfarende.
Del av eksisterende lagerbygg på området tillates revet (markert på reguleringskartet).
Eksisterende kontor- og verkstedbygg på område VS1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåvaerende størrelse og
utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og
materialvalg, og det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 10 %.
Det kan på tomten opparbeides parkeringsplasser for tunge kjøretøyer som vist på planen. Ledige arealer som er egnet for
det, skal gis en tiltalende, parkmessig behandling.Det kan på tomten anlegges tømmestasjon for campingvogner og bobiler
som vist på planen

2.2. Terrengplanering
Ved planering/gjenfylling av deler av Krokdalen (nordenden av P7 og P9), skal det gjenfyllte volum kompenseres ved
tilsvarende masseuttak i område FL1, sepkt 6.1 nedenfor.



Matrikkel: Gnr 103: Bnr 1085 Byggcon Nord AS

Kommune: 1841 Fauske KOMMUNE Dreyfushammarn 11, 8012 BODØ

Adresse: Follaveien (bak Scania), 8208 Fauske Telefon: 755 77 560

Oppdr. nr: 6853 Befaringsdato: 09.09.2020 Side: 4 av 4

Beregning

Markedsverdi 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 pakkesorteringsterminal på Fauske. På Finneid har kommunen en
dypvannskai og det er sjøveis-forbindelse via Saltstraumen til resten av landet,
Europa og verden. Det er kort vei (ca. 55 km) fra Fauske til Bodø lufthavn.

Beliggenheten er på industriområdet like nord for handelsparkområdet på
Krokdalsmyra. Området er under stor utvikling og er et av Fauske's mest
populære områder og det er under planlegging/ vil bli oppført mer
næringsbygninger i dette området.
Tomten kan lett kobles til næringsområdet via el. og vann som etableres på
nabotomt hvor det er tiltenkt "Blålysbygget".

Eiendommen betraktes markedsmessig som attraktivt med tanke på beliggenhet
og bruksformål til næring, og denne beliggenheten vil ha en attraktiv beliggenhet
og gode profileringsmuligheter.

Ut fra de fremlagte kommunal tekniske kart er det ikke registrert forhold som
skulle tilsi spesielle begrensninger av utbyggingen av eiendommen. Eventuell
omlegging av ledninger i grunnen bekostes av kjøper.

Eiendommen betraktes markedsmessig som attraktivt med tanke på beliggenhet
og bruksformål til næring.

Markedsverdi pr. m2 tomteareal er vurdert etter sammenlignbare priser for
området i den grad slike finnes.
I nærområdet har det så langt vært solgt lite med tomter til kommunalt fastsatte
priser. Sammenlignbare priser
vil derfor kun være relatert til en del eiendommer beliggende noe utenfor
gjeldende område, og markedsverdi er
tillagt en stor grad av skjønnsmessig vurdering.

Nabotomter er i reguleringsplan tilrettelagt for bebyggelse av næringsarealer og
prisene for omkringliggende arealer har økt i senere tid.

På bakgrunn av kunnskap om tilsvarende eiendommer vil jeg anta at tomten ihht
gjeldende reguleringsplan kan selges for :

En pris i dagens marked på:
Kr. 500,-/ m2 for råtomt og Kr. 800 ,-/ m2 for eksisterende opparbeidede og delvis
asfalterte/ grønnarealer i adkomstvei.
Det gir totalt: 3400 m2 x 500 =kr. 1.700.000 og 1100 m2 x 800 = kr. 880.000,-

Det vil i tillegg avstedkomme kostnader for tilknytning til strøm og VA.

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at eiendommens verdi aldri ville kunne
fastsettes matematisk korrekt, da det er markedet som til slutt avgjør
eiendommens salgssum.

2 580 000

BODØ, 17.09.2020

Ingeniør Kenn Charles Arntsen
Telefon: 951 35 218



Fauske kommune/SNP5 1. September 2005 A/S Salten Kartdata

Bestemmelser i tilknytning til

REGULERINGSPLAN FOR TRUCKSTOPP FAUSKE

§1
GENERELT

Reguleringsbestemmelsenegjelder for det omradet som pa plankartet er vist med reguleringsgrense.
Omradet reguleres til f0lgende formal:

1. Byggeomrader: Vegserviceanlegg.
2. Offentlige trafikkomrader: Bilvei.
3. Parkomrader.

4. Fareomrader

5. Spesialomrader

§2
BYGGEOMRADER

Bygninger skal oppf0res med fasader somved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer medbebyggelsen omkring. Tilgjengelighetskriteriene nedfelt i teknisk forskrift gjores
gjeldende for byggeomradene.

2.1. Areal til vegserviceanlegg, VS1.

Pa omrade VS1 skal bebyggelse og tilrettelegging av omradet vaere tilpasset behovene til tunge
kj0ret0yer sombusser, vogntog m.v. ogderes forere. Pa omradet kandetsaledes drives bilverksted,
vaskehall, bevertning og lignende tilbud til de vegfarende.

Del aveksisterende lagerbygg pa omradet tillates revet (markert pa reguleringskartet).

Eksisterende kontor- og verkstedbygg pa omrade VS1 kanopprettholdes ogvedlikeholdes i sin
navaerende st0rrelse ogutforming. Eventuell utvidelse eller endring avbebyggelsen matilpasses
eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg, og det samlede bebygde areal (BYA)
skal ikke overstige 10 %.

Det kan patomten opparbeides parkeringsplasser for tunge kj0ret0yer som vist paplanen. Ledige
arealer somer egnet for det, skal gis en tiltalende, parkmessig behandling.

Det kan patomten anlegges t0mmestasjon for campingvogner ogbobiler som vist paplanen.

2.2. Terrengplanering

Ved planering/gjenfylling av deler av Krokdalen (nordenden av P7 og P9), skal det gjenfylte
volum kompenseres vedtilsvarende masseuttak i omrade FL1, sepkt 6.1 nedenfor.

2.3. Areal til bensinstasjon, Bstl.

Paomrade Bstl kandetetableres inntil trebensin/dieselpumper med tak og tilhorende
trafikkareal for abetjene tunge kj0ret0yer som busser, vogntog m.v. Samlet bebygd areal skal
ikke overstige 37 %.

§3



OFFENTLIGE TRAFIKKOMRADER

Adkomst fra E6 gjelder kun inntil E6 legges om i henhold til vedtatt detaljplan og slik den er
inntatt i kommunedelplan for Fauske sentrum.

§4
FRIOMRADER

4.1. Areal til park.
Omrade Park kan opparbeides som rasteplass med dertil horende tilbud til de vegfarende og
gis en tiltalende parkmessig behandling.

§5
FAREOMRADER

5.1. Flomutsatt omrade, FF1
Omrade FF1 vil, ved ekstreme flomperioder, kunne fa en vannstand opp til kote +35,0.

§6
SPESIALOMRADER

6.1. Friluftsomrade, FLl.
Innenfor omradene regulert til friluftsformal skal det ikke fores opp bygninger og andre
tekniske anlegg.

Den del av omradet som liggerunder kote +35,0 skal brukes som fordroyningsbasseng for
Farvikbekken. Det kan foretas masseuttak i omradet for opprettholdelse av nodvendig
bassengvolum, jfr. pkt 2.2 ovenfor.

F0r eventuell fylling i eksisterende fordroyningsbasseng (se pkt 2.2) skal det utarbeides en
plan for hvordan det gjenfylte arealet skal kompenseres ved masseuttak i FLl. Masseuttaket
ma gjennomfores for innfylling i omradet. Planenskal oversendes NVE til orientering.

Den del av friluftsomradet som ligger utenfor fareomradet FF1, jfr. 5.1, skal ha en
terrenghefyde som overstiger kote + 35.

Omradene kan for ovrig benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven og
skogbruksloven.

6.2. Frisiktsoner.

Frisiktsoner ved avkjorsel fra E6 skal dimensjoneres etter sikttrekant 10x100 m og skalholdes
fri for vegetasjon og andre sikthindrene objekter.
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/13161     
 Arkiv sakID.: 20/25 Saksbehandler: Frode Ramskjell 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
094/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys langs fylkesveier 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Av økonomiske årsaker vedtar kommunestyret fortsatt drift av gatelys langs fylkesveiene inntil 
videre. Kommunestyret ber rådmannen fortsette den positive dialogen med Nordland 
Fylkeskommune om videre løsning i saken. 
  
Saken kommer opp på nytt i forbindelse med budsjettet for 2021. 

 
 
Vedlegg: 
15.09.2020 Sak - Organisering av drift og vedlikehold av gatelys langs fylkesveier med 

svarbrev fra NFK 
1452255 

15.09.2020 Brev av 06.05.2020 fra NFK vedrørende overtakelse av gatelysanlegg i 
Valnesfjord 

1452256 

 
Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok i budsjettet for 2020 å avslutte drift og vedlikehold av alle gatelys langs 
fylkesveier, alternativt at Nordland fylkeskommune overtar disse gatelysene, jfr. vedlagte saksframlegg 
og svarbrev fra Nordland fylkeskommune. I svarbrev fra Nordland fylkeskommune av 6/5-20 er de kun 
villige til å overta 23 gatelys mellom Strømsnes og Valnesfjord skole på visse vilkår, se vedlagte brev fra 
NFK.  
 
I budsjettprosessen for budsjett 2020 medførte dette et nedtrekk av gatelysbudsjettet fra 2019 til 2020 
med kr. 170.000,-. 
 
I Fauske kommunestyre 18. juni 2020, sak 051/20 ble det så vedtatt følgende: 
 
«Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene.  
  
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling.  
  
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at trafikksikkerheten 
opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune kontaktes i denne sammenheng.»  
 
Dette vedtaket ble senere satt til side, jfr. Fylkesmannens redegjørelse. 
 
Nordland fylkeskommune har i flere svarbrev (vedlagt) poengtert at dersom Fauske kommune ønsker å 
slukke disse gatelysene er det en forutsetning at armaturene, stolpene og luftstrekk fjernes helt. Fauske 
kommune har fått beregnet kommunens kostnader for å fjerne stolper, armaturer og luftstrekk og 
beregnet pris for å få dette utført er på ca. kr. 500.000,-. 
 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostlD: 20/7295

Arkiv  sakID.: 20/25 Saksbehandler: Frode Ramskiell

Sak nr. Dato

Formannska

Organisering av  drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys langs fylkesveier

Vedlegg:
20.05.2020 Gatelys Røvika  -  Strømsnes  -  vedlegg 1 1442282
20.05.2020 Gatelys Strømsnes -Bjørnbakk -vedlegg 2 1442283
20.05.2020 Gatelys Meberget - Stemland  -  vedlegg 3 1442284
20.05.2020 Gatelys Tortenli  -  Kvitblik  -  vedlegg 4 1442285
20.05.2020 Gatelys Grønås  -  Rødås  -  Kvitblik  -  vedlegg 5 1442286
20.05.2020 Gatelys øvre Leivset  -  vedlegg 6 1442287
20.05.2020 Gatelys Sulitjelma -vedlegg 7 1442288
20.05.2020 Organisering av gatelys langs fylkesveier -svar fra Nordland 1442306

fylkeskommune

Sammendrag:

Fauske kommune bruker i dag store ressurser på å drifte og vedlikeholde gatelys langs veier
som Fauske kommune ikke har veimyndighet på.

Langs fylkesveiene  i  Fauske kommune er det totalt 243 gatelys som Fauske kommune  i  dag har
all drift— og vedlikeholdsansvar for, inkludert alle strømkostnader og abonnementsavgifter. Det
må også nevnes at Fauske kommune de senere år har skiftet ut ca. 800 gamle HQL-armaturer
til moderne og energibesparende LED-armaturer langs kommunale veier. Ingen armaturer er
skiftet langs de fylkeskommunale veiene som derved i dag består av gamle, foreldede anlegg
med svært høye drift- og strømkostnader.

Fauske kommunestyre har av økonomiske årsaker vedtatt for budsjett 2020 å avslutte drift og
vedlikehold av disse gatelysene langs fylkesveier, alternativt at Nordland fylkeskommune
overtar disse gatelysene.

Brev til Nordland fylkeskommune

Fauske kommune sendte 9/1-2020 brev til Nordland fylkeskommune hvor det ble  gitt  2
alternativer:

Alternativ 1: Nordland fylkeskommune som rette veieier/ veimyndighet overtar alle gatelysene
vederlagsfritt fra Fauske kommune og drifter og vedlikeholder disse  i  framtiden.

Alternativ 2: Fauske kommune slukker  alle  gatelysene langs fylkesveiene.

Etter en del korrespondanse har Nordland fylkeskommune  i  brev av 6/4—20 (vedlagt) meddelt at
det for dem er aktuelt å overta kun 23 lyspunkter mellom Strømsnes sentrum og Valnesfjord
kirke. Alle  andre  gatelys faller utenfor fylkeskommunens krav til belysning.



Nordland fylkeskommune understreker også at Fauske kommune selv må vurdere videre drift
av gatelysene og at dersom konklusjonen er at de skal legges ned må lys og stolperfjernes.

Gatelysoversikt

Gatelys langs fylkeskommunale veieri Fauske kommune:

FV7470 går mellom Røvika og Fridal i Valnesfjord. Mellom Røvika og Strømsnes er det totalt 78
gatelys. Av disse vil Nordland fylkeskommune overta 23 gatelys mellom Valnesfjord kirke og
Strømsnes. Videre er gatelysene spredt mellom Røvika og Strømsnes. 65 gatelys foreslås
nedlagt, se vedlegg 1.

FV7407 går mellom Strømsnes og Fridal og har totalt 25 gatelys. Gatelysene er spredt men
med lengre strekningerforbi Helskogfeltet og Bjørnbakk. 25 gatelys foreslås nedlagt, se
vedlegg 2.

FV7472 går mellom Nordvik og Kosmo i Valnesfjord og har totalt 8 gatelys. De fleste er i
Nordvik fra kryss RV80 mot Bringsli. 8 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 2.

FV7474 går mellom Meberget, via Nes og til Stemland og har 9 gatelys. Gatelysene ved kryss
Meberget er ødelagt og ikke i funksjon, resterende gatelys er på Stemland.  9  gatelys foreslås
nedlagt.

FV7476 går mellom E6 på Medås og Kvitblik og har totalt 23 gatelys. Hoveddelen av gatelys er i
Nedre Tortenli og gjennom Tverå og noen i Kvitblik—området. 23 gatelys foreslås nedlagt, se
vedlegg 4.

FV7478 går mellom E6 i Grønås og til Rødås og har 10 gatelys. Noen gatelys i Grønås og noen
på Rødås. 10 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 5.

FV7480 går mellom E6 og til kryss Vika/ Ytre Leivset og har 12 gatelys. Det er gatelys på
tilnærmet hele strekningen. 12 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 6.

FV7482 går mellom Sandnes og Jakobsbakken i Sulitjelma og har totalt 43 gatelys. Gatelysene
går mellom Fagerli og Sandnes. 43 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 7.

FV826 går mellom E6 og til kommunegrensen mot Røsvik og har 15 gatelys. Det er  montert 8
nye gatelys i Kvitblikområdet i 2012 (finaniert av privat veilag). Alle gatelys er i området Kvitblik.
15 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 5  .

FV820 går mellom Finneid og Gikenelva i Sulitjelma og har 22 gatelys. De fleste er  i  området
Sandnes. Resterende er spredt langs fylkesveien i Sulitjelma. 22 gatelys foresås nedlagt, se
vedlegg 7.

Nedlegging av gatelys

Nedlegging] fjerning av gatelys kan gjøres på flere måter:

Alternativ 1  :



Fauske kommune demonterer og fjerner aHe gate‘ys langs fylkeskommunale veier som drlfies/
vedllkeholdes av Fauske kommune. Det er innhentet en budsjettpris på kr. 500.000; for å
gjennomføre dette

Alternatlv 2:
Fauske kommune setter armaturene ut av drift og vil derved spare strømkostnader  samt

abonnementsavgifler. Det er innhentet en budsjettprls på kr. 30.000,- for å gjennomføre dette.

Alternativ 3:
Fauske kommune drifter og vedlikeholder disse gatelysene som tidligere. Enhet WA må  i  så

tilfelle tilføres kr. 145.000; på budsjettet. Dette tllflres som drift og vedlikehold av I an 220
gate‘ys.

Videre prosess

Prosess for eventuelt å fjerne gatelysene VII bli  fremmet  senere.

Rådmannens forslag  til vedtak:

Fauske kommune ve‘ger alternativ 2 og setter aHe gate‘ys langs fylkeskommunale veier
ut av drift  i  løpet av sommeren 2020.  Unntatt  er gatelys meHom Strømsnes og

Valnesfjord  kirke  som Nordland fylkeskommune ønsker å overta

Geir Mikkelsen

rådmann
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‘— Vår dato: 06.04.2020

JE ord an d Vår  referanse:  20/400- 8

x Journalpostld:  20/53422

\f FYLKESKOMMUNE Deres dato: 04.02.2020
Deres 20/1705

referanse:

Org.nr: 964 982 953

Fauske kommune

Postboks  93

8201 FAUSKE

Vedrørende ønske om  fylkeskommunal overtakelse  av gatelysanlegg i

Fauske kommune

Vi viser til brev av 09.01 .2020 og påfølgende korrespondanse i saken.

Fauske kommuner opplyser at det er 243 gatelys langs fylkesveg som  i  dag driftes av

kommunen. Av økonomiske hensyn ønsker ikke Fauske kommune å videreføre denne

driften, og skisserer  i  den sammenheng to alternativer  i  saken:

1. Nordland fylkeskommune overtar alle gatelysene vederlagsfritt og drifter og

vedlikeholder disse framover.

2. Fauske kommune slukker alle gatelysene.

Fylkesveiene det gjelder er som følger:
Antall gatelys

FV 7470 Røvika  x  rv. 80  — Straumsnes x rv. 80 78 gatelys
FV 7470 Straumsnes X rv. 80  —  Fridalen 25 gatelys
FV 7472 Nordvik  —  Kosmo 8 gatelys

FV 7474 Meberget x rv. 80  — Stemland x rv. 80 9 gatelys

FV 7476 Medås x E6  — Kvitblikk x fv. 825 23 gatelys
FV 7478 Grønås x E6  -  Fauske/ Sørfold 10 gatelys
FV 7480 Leivset x E6  — Leivset 12 gatelys
FV 7482 Sandnes  — Jakobsbakken 43 gatelys
FV 826 Røsvikveien 15 gatelys
FV 830 Sulitjelmaveien 22 gatelys

Totalt: 243 gatelys

Kommunen har ikke tilgjengelig teknisk informasjon om anleggene og deres  tilstand, og

Nordland fylkes vegadministrasjon har derfor vært på en enkel befaring av Iysanleggene.

Dette har tatt noe tid.

Adresse: Postmottak Tlf.: 75 65 00 00 Transport og infrastruktur

Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Forvaltning

8048 Bodø Ivar Magne Heggli

Tlf: 75 65 52 14

Besøksadresse:



Bakgrunn for vurderinger  i  lyssaker som gjøres av Nordland fylkeskommune

lsaker som omhandler belysning langs fylkesvegnettet, og eventuell overtakelse av

eksisterende veglysanlegg, skal de enkelte strekninger vurderes ut fra målsetningen om

at Nordland fylkeskommune skal sørge for belysning langs vegene der hvor det av

trafikksikkerhetsmessige årsaker er påkrevd. Dette er i tråd med fylkestingets vedtak  i  ft—

sak 23/10. Vedtaket lød:

F y/kesn'nger viser til vedtaket /' fy/kest/ngssak  23—200]  om at vegnorma/ens krav til

belysning /angs riksvegene også gjøres Øe/dende for fy/kesvegene. 50m er fø/ge av

dette vedtaket skal Nordland fylkeskommune også I' framtiden kun overta

vegbe/ysning som tilfredsstiller kra vene ti/ slik belysning i  vegnorma/en.

Det er dermed ikke tatt hensyn til turisme, annen næring eller såkalt trivselsbelysing.

Vegnettet er vurdert ut fra anbefalinger gitt i Statens vegvesens vegnormaler (håndbok

N100 og ViZ4), og det er altså den trafikksikkerhetsmessige nytten av gatelys på de

forskjellige strekningene som er den avgjørende faktor for hvorvidt lysanlegget bør

overtas.

Resultater fra Nordland fylkeskommunes gjennomgang

Vi har vurdert de ovennevnte strekningene ut fra anbefalingene  i  Statens vegvesens

håndbøker, og konklusjonen er at det er totalt 23 gatelys  i  kommunen som er på steder

hvor kriteriene til belysning langs fylkesveg er oppfylte. Dette gjelder lysrekke langs

fylkesveg 7474. De resterende strekningene oppfyller ikke kriteriene for overtakelse.

Mellom Strømsnes o kr 55 mot Fv.  7474.

Langs hele strekningen er det 62 Iyspunkt i en mer eller mindre sammenhengende rekke.

i av disse lyspunktene driftes og vedlikeholdes av Statens vegvesen.

Her vil det være aktuelt å overta de første 23 lyspunktene. Dette er lyspunkt langs gang—

og sykkelveg. De resterende Iyspunktene vil det ikke være aktuelt å overta.

De lyspunktene som er aktuell for overtakelse er markert med blått, mens de som ikke er

aktuell for overtakelse er markert med rødt  i  tegningen under:
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Vedlagt dette brevet er mer ufyllende informasjon om de gjeldende kriterier for belysning

av strekninger. Dersom Fauske kommune mener at andre lyspunkter i kommunen ligger

innenfor kriteriene ber vi om tilbakemelding på dette slik at vi kan ta en ny vurdering.

Framtidig status for lysanlegg i  kommunen

For lys som Nordland fylkeskommune ønsker å overta, ønsker vi dialog med kommunen

om det praktiske rundt overtakelsesprosessen.

Det er fortsatt mulig for kommuner og velforeninger  e.l.  å  eie og drifte gatelys langs riks—

eller fylkesveger, dersom de ønsker  å  belyse strekninger som fylkeskommunen ikke anser

å  ha behov for belysning. En forutsetning er naturlig nok at anleggene holdes i forsvarlig

stand og vedlikeholdes av personer med godkjent kompetanse. Når det gjelder gatelys

som vi Nordland fylkeskommune ikke er innstilt på  å  overta, må Fauske kommune selv

vurdere hvorvidt man likevel ønsker  å  videreføre driften. Dersom konklusjonen er at

Iyspunktet skal legges ned, må lys og stolpe fjernes.
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Vedlegg Sak 5.1  -  Notat: Veglys

1.  Generelt  om  TS-effekten  av  veglys

Veg- og gatebelysning har ett hovedformål: trafikksikkerhet. Det settes opp belysning for at det  skal  bli

færre ulykker som skyldes vanskelige synsforhoid på den mørke tiden av døgnet. Framfor alt ønsker

man å beskytte fotgjengere og syklister, som ofte påføres store personskader ved ulykker.

For motorkjøretøy er ulykkesrisikoen  i  mørket ca. 1,5  —2 ganger så høy som i dagslys. Risiko-

økningen  i  mørke er størst for de alvorlige ulykkene. Den er også større for unge førere enn for andre
aldersgrupper og den er større for fotgjengere enn for personer som ferdes med motorkjøretøy.

Risikoøkningen  i  mørke er  særlig stor for fotgjengere som krysser vegen på ubelyst eller dårlig belyst

veg i  regnvær. Det gjelder også fotgjengere som krysseri dårlig belyste gangfelt.

Veger utenfor tettbygd strøk

Dødsulykker Alle typer

Personskader Alle typer

Maten‘elle  skader Alle  typer

Personskader Kryssulykker
Maten'elle skader Kryssulykker

Veger i tettbygd  strøk

Dødsulykker Alle typer

Personskader Alle typer

Mateneile skader Alle typer

Dødsulykker Fotgjengerulykker
Personskader Fotgjengerulykker
Personskader Kryssulykker

Maten'elle skader Kryssulykker

2. Krav om  belysning

For nye veger er kravene om belysning for de ulike dimensjoneringsklassene vist  i  tabell 3.1

-87
-26

-27

-22

-30

-43
-29

-14
-78
-50
-40

-32

(—98, -34)
(-51, +  10)
(-62, +40)
(-28, -15)
(-39, -20)

(-61, -15)
(-34, -23)
(-20,-8)
(-88. -62)
(-57. 43)
(-51. -27)
(47, -13)

Dimensjoneringsklasser er  gitt i  håndbok N100 Veg- og gateutforming.

Tabell  3.1: Krav  til belysning på nye veger

Dimensjon- ÅDT1 Farts- Veg-
eringsklasse  (kjt/døgn) grense bredde

(km/t) (m)
H1 0-12 000 60 7,5 /  8,5
H2 0-4 000 80 8,5
H3 0-4 000 90 8,5
H4 4 000-6 000 80 10
H5 6 000-12 000 90 12,5
H6 >12 000 60 16
H7 >12 000 80 20
H8 12 00020 000 100 20
H9 >20 000 100 23
Høl 0-1 500 80 6,5
HøZ 1  500-4 000 80 7,5
Sal <  1  500 50 6
Sa2 >1 500 50 6
Sa3 <1 500 80 6,5

Antall

felt

NNNNNhJä-Iäå-NNNNN

Krav  om belysning

Vegen bør belyses dersom ÅDT  >1500
Ikke  krav  om belysning

ikke krav om belysning

Ikke krav om belysning

Vegen bør belyses

Vegen bør belyses

Vegen bør belyses

Vegen skal belyses

Vegen skal belyses

Ikke krav om belysning

Ikke  krav  om belysning

Vegen bør belyses

Vegen bør belyses

Ikke  krav  om belysning



Ny Håndbok N100 er under revidering og er delvis vedtatt for ny dimensjoneringsklasse for H1. For
de andre dimensjoneringsklassene gjelder  inntil  Videre dagens N100. Så  langt  ser det ikke ut som ny
håndbok gir store endringer  i  krav om  belysning på det vegnettet som er mest  aktuelt  for oss.

ltillegg skal  følgende steder belyses for å redusere  ulykkesrisikoen i  mørket:
- gangfelt
-  kryssende  gang- og sykkelveger
-fysisk  kanaliserte  kryss i  hovedvegen
-  rundkjøringer
-  manuelle bomstasjoner
-  ferjeleier
-etablerte  viltkryssingeri plan  med vegen, for eksempel  åpningeri  et viltgjerde
-  Underganger/gangtunneler (unntatt der det er  lite  ferdsel og store kostnader for framføring av
strøm)
-  korte strekninger (< 500 m) mellom belyste strekninger, for å få sammenheng i  belysningen

Følgende veger bør belyses:
-  veger med  parallelført gang- og sykkelveg
-  gang- og sykkelveger som ikke følger hovedvegen
- planskilte  eller oppmerkede kanaliserte  kryss  med stor kompleksitet
-  strekninger med mye kryssende vill
-  bruer med lengde 2 100 m uten  fysisk skille  mot  gang- og sykkeltrafikk
-  kjettingplasser og kontrollplasser

Veger og gater i tettbygd  strøk skal  normalt ha  belysning av hensyn til fotgjengere og syklister.  l
boligområder med  liten trafikk  er det hensynet til  sosiale  funksjoner, trivsel, tilgjengelighet og allmenn
sikkerhet  som er  viktigst.

3.  Belysning av eksisterende veg

Mange eksisterende veger trenger  belysning på grunn av  ulykker  eller fordi det ferdes gående og
syklende  langs  vegen.  Ulykkesrisikoen i  mørket  skal  legges til grunn for en  beslutning om at
vegbelysning skal  settes opp.

I  tillegg til kravene  i  kapittel 3.1. blrfølgende strekninger vurderes  belyst:
-  veger med fartsgrense & 60 kmll og ÅDT 2 1 500
.  veger med fartsgrense 2 70 km! og ADT 2  8  000
-  veger med  gang- og sykkeltrafikk hvor  det ikke er  gang- og sykkelveg

4. Om betydningen av  skal  og bør  i  vegnormalene

Skal Krav:  Kravene fravikes av Vegdirektoratet.  Søknad  om  fravik skal  begrunnes.

Bør  Krav:  Kravene fravikes av Regionvegkontoret.  Søknad  om  fravik skal  begrunnes, Dg
Vegdirektoratet  skal  ha melding med mulighet til å gå mot dispensasjonen innen  3  uker (S  ukeri
perioden  1.juni  til 31.  august).

Kan: Anbefaling.  Fravikes etter  faglig vurdering uten krav til godkjenningsrutiner.



Disse kravene gjelderi utgangspunktet for riksveg men fylkeskommunen har en tilsvarende rolle for
fylkesveg. Formuleringene viser likevel at betydningen av ordet bør er litt annerledes  i  vegnormalene
enn  i  vanlig språk. Så når vegnormalene angir at veger bør belyses er dette et ganske sterkt krav som
ikke kan det ikke kan gjøres fravik fra uten en skikkelig saksbehandling.

5. Overtakelselrehabilitering av eksisterende belysningsanlegg (Hb V124)

Eldre vegbelysningsanlegg på riksvegene er ofte bygget ut av kommuner, netteiere eller velforeninger.
Anleggene er vanligvis umålte, og energikostnadene blir beregnet ut fra et bestemt antall brukstimer
per år (4 000  —  4 100). Som oftest er belysningsanleggene bygget ut som en del av et større nett, slik
at en utskillelse vil kreve en omfattende ombygging. Hvis utskillelse ikke kan forsvares, må drifts- og
vedlikeholdsansvaret, samt kostnadsfordelingen, avklares mellom partene.

Det er et hovedmål at anleggene skal energimåles. og i størst mulig grad skilles fra andre
belysningsanlegg tilhørende kommuner, nettselskap og andre. Dette for å kunne kontrollere
energibruken og avklare hvem som har ansvar for drift og vedlikehold.

Generelle krav for overtakelselrehabilitering

Det legges følgende retningslinjer til grunn for rehabilitering og overtakelse av belysningsanlegg:

'  Tidligere eier må beskrive og vise på tegning grensesnittet mellom vegeier og netteier for
det elektriske anlegget.

-  Tidligere eier må framskaffe tegninger som angir plassering av alle master,
fordelingsskap, trekkekummer og kabeltrasé. Det som ikke vises på kartet skal måles inn med
GPS og over leveres på SOSI-format. se vedlegg 2.

- Tidligere eier må framskaffe lysberegninger for eksisterende anlegg.

- Ved behov for rehabilitering må det gjøres en analyse for å se om det er lønnsomt å bygge
videre på det gamle anlegget, eller om det bør bygges nytt.

- Nye belysningsanlegg skal følge kravene gitt i Statens vegvesens vegnormaler.

Hvis det ikke lenger er behov for belysningsanlegget

Før rehabilitering eller overtagelse finner sted. skal det alltid bedømmes om det er behov for

belysningsanlegget i henhold til dagens retningslinjer.

Når det ikke er behov for belysningsanlegget, kan følgende alternativer være aktuelle i prioritert
rekkefølge:

1. Belysningsanlegget fjernes av eier.

2. Annen part ønsker å opprettholde belysningsanlegget: Anlegget oppgraderes etter dagens krav av
den annen part, som også forestår framtidig drift og vedlikehold.

3. Vegeier og annen pan ønsker å opprettholde belysningsanlegget av andre enn rent
sikkerhetsmessige grunner: Anlegget oppgraderes etter dagens krav. Kostnadene fordeles etter
avtale. Framtidig drift og vedlikehold ivaretas av vegeier.

Hvis det fortsatt er behov for belysningsanlegget

Belysningsanlegg som tilfredsstiller dagens krav overtas vederlagsfritt av vegeier. Ved fellesføringer
på tremaster overtas kun luftledninger, utliggere og armaturer. Vegeier inngår avtale med eierne av
fellesføringen om hvem som har det driftsmessige ansvaret (FEF  §  2-12). Kostnader for eventuell
etablering av målearrangement bekostes av vegeier.

Ved overtagelse skal belysningsanlegget være i orden:



-  rustne og bøyde stålmaster samt skadde tremaster skiftes ut

- master rettes opp

- armaturer skal være rengjort, ha riktig helling og være montert vinkelrett på vegens
senterlinje

-  vegetasjon ryddes

Når belysningsanlegget ikke tilfredsstiller dagens krav, legges følgende til grunn:

- Vegeierovedar ikke blanke luftledninger og kvikksølvdamplamper. Det vurderes om
armaturene må skiftes ut  i  sin helhet på grunn av elde, avskjerming og energibruk. Dagens

eier fjerner gamle ledninger og armaturer og setter opp nye armaturer som tilfredsstiller

håndbokens krav. Alternativt må overtagelsen utsettes til vegeier kan prioritere en opp

rustning over  sitt  budsjett.

- Ved behov for supplering av master, bekoster vegeier disse.

-  Ved behov for utskifting, oppretting og supplering av master  i  fellesføringsanlegg, fordeles

kostnadene mellom panene l henhold til inngått avtale.

- Hvis tidligere belysningsanlegg har vært integrert med andre anlegg, må eiere av disse

bekoste ny tilknytning av sine anlegg.

- Gjennomføringen er avhengig av partenes bevilgningstakt.

Hvis vegeier mener at  nytt  belysningsanlegg bør bygges med stålmaster og framføring av kabler  i

grøft, bekoster vegeier  nytt  belysningsanlegg i  sin helhet under følgende forutsetninger:

- andre fellesføringsparter tar kostnader for ombygging av egne anlegg

- grøftekostnaderfordeles i henhold til deltakelse

- parallelføring av masterekker(stål/tre) på veggrunn tillates ikke

- gjennomføringen er avhengig av partenes bevilgningstakt

Andre  belysningsanlegg

Vegeier overtar normalt ikke enkle lyspunkter. Unntak kan være  i  spredt bebygde områder hvor det er

satt opp lys ved busslommer, rasteplasser og lignende.

Anbefaling

Sett ut fra de klare TS—effektene av veg- og gatebelysning, og ganske strenge formuleringer  i

vegnormalene, bør det være en målsetning at det er etablert veglys på både skaI-slrekninger og på

bør-strekninger. Dette gjelder uavhengig om strekningen ligger på riksveg eller på fylkesveg, og

prinsippet om at veglys bør eies og driftes av vegeier er fastslått  i  Stortingsmelding nr. 31 (2000-2001)

Kommune. fylke, stat  -  en bedre oppgavefordeling.

Lys langs veier

Det er behov for å presisere og avklare  ansvarsforholdene  for  vegbe/ysningen langs ofi'enflige veger.

Prinsippene  for ansvarsfordeling bør være at staten har ansvaret forlyset langs riksvegene,

fylkeskommunen for fylkeskommunale veger og kommunene for kommunale veger. Imidlertid bør

ansvaret være avgrenser slik at det kun vil gjelde for veglys som er satl/skal settes opp for  å  bedre

trafikksikkerheren og fremkomsten. Veg/ys som settes opp forå bedre trivselen iden enkelte

kommune, bør  fon‘satt  være kommunenes ansvarsområde. Ansvarsovertake/se av lysanlegg bør skje



kostnadsfritt. Samferdselsdepartementer, O/je— og energidepanementel og Kommunal— og

regiona/depanementet vil følge opp denne saken videre.

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at Staten og Fylkeskommunen må overta alle veglysanlegg

langs riks-Ifylkesveg. For at veglys som  i  dag eies og driftes av andre  skal  overtas av

stat/fylkeskommune bør tre forutsetninger være oppfylt.

1. Det er behov for veglys på strekningen  i  henhold til vegnormalene (både skal og bør)
2. Veglysanlegget må tilfredsstille sikkerhetsforskrifter for elektriske anlegg og være  i  god

teknisk stand
3. Veglysanlegget må være adskilt fra andre anlegg og ha egen strømmåler

Vegiysanlegget bør ha en viss standard  i  forhold til lysstyrke, jevnhet, energiforbruk m.m. men det bør

ikke være et krav om al anlegget skal tilfredsstille alle lystekniske krav  i  nye normaler.

Ved vurdering av behov for veglys legges kravene  i  vegnormalene til grunn, men vi trekker frem

følgende formuleringer:

-  veger og gater  i  tettbygd strøk skal normalt ha belysning av hensyn til fotgjengere og syklister

-  veger  med gang— og sykkeltrafikk hvor det ikke er gang- og sykkelveg (bør belyses på
eksisterende veg)

Dette innebærer at del alltid vil være et element av skjønn  i  disse vurderingene knyttet til omfanget av

myke trafikanter langs vegen. Det bør f.eks vektlegges om vegen er skoleveg.

Veglysanlegg som tilfredsstiller alle disse forutsetningene bør overtas av vegeier straks, og

overdragelse skal  i  utgangspunktet skje kostnadsfritt for vegeier.

Veglysanlegg som tilfredsstiller første punkt, men ikke andre eller tredje punkt, overtas ikke før

tekniske krav er oppfylt. Oppgradering kan skje av anleggseier, eller så må man vente til

stat/fylkeskommune har budsjettert midler til å foreta oppgradering. Hvis stat/fylkeskommune skal

betale oppgradering vil det være naturlig å prioritere skal-strekninger før bør—strekninger. inntil

overtagelse av anlegg kan skje bør vegeier vurdere å gi kommunen et tilskudd tilsvarende beregnede

strømkostnader for anlegget for å unngå at veglys det er behov for slås av.

Veglysanlegg som ikke tilfredsstiller første punkt overtas normalt ikke. Men så lenge veglysanlegget

tilfredsstiller kravene til elsikkerhet bør anlegget kunne få stå og driftes av dagens anleggseier.

Ved overtagelse av veglysanlegg legges retningslinjene fra Hb V124, kap.  7  til grunn.
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Vedrørende overtakelse av gatelysanlegg langs fv. 7470  i  Valnesfjord -

Fauske kommune

Viser til epost datert 06.mai.2020 og tidligere korrespondanse  i  saken.

Nordland fylkeskommune har  i  tidligere korrespondanse sagt at vi vil overta 23 lyspunkt langs Fv.

7470 på strekningen fra Strømsnes til Valnesfiord kirke.

Nordland fylkeskommune  forholder seg, som skissert  i  tidligere korrespondanse til Håndbok N100

og V124 når det gjelder overtakelse av eksisterende lysanlegg.

lepost datert 06.mai gjør Fauske kommune oss oppmerksom på at det er 7 lyspunkt på kommunal

vei som er tilknyttet samme anlegg. Dette gjelder:

. 3 gatelys langs Svarthammarveien.

'- 1 gatelys  i  krysset Svarthammarveien/Fv. 7470.

.  3 gatelys  i  Strømsnes sentrum mot brua langs Furnesstranda (gamle Rv. 80).

Fauske kommune ber om at  i  lys av den økonomiske situasjonen  i  Fauske kommune så overtar

Nordland fylkeskommune drift og vedlikehold av de nevnte lysene.

Nordland fylkeskommune er innstilt på å gjøre dette på følgende vilkår:

.  Fauske kommune bekoster strømutgifter som faktureres enten halvårlig eller årlig.

. Fauske kommune bekoster eventuell  utskiftning av pærer, kabler og lignende som er

nødvendig for å drifte dette anlegget. Hvis det  ikke  er mulig å oppdrive eventuelle

reservedeler eller annet for å drifte dette anlegget på en ansvarlig måte vil Nordland

fylkeskommune skifte armatur på kommunens regning.

'  Fauske kommune betaler alle andre utgifter  i  forbindelse med vedlikehold av de nevnte

gatelysene på kommunal veg.

Når det gjelder de 23 lyspunktene langs Fv. 7470 har vi etter befaring 18.06 med byggeleder,

kontrollingeniør og fagansvarlig elektro følgende vilkår som må være oppfylt før vi overtar

anlegget:

Adresse Postmottak Tlf.: 75 65 00 00 Transpod og infrastruktur

Fylkeshuset E—post; post@nfk.no Forvaltning

8048 Bodø Jøran Kåringen Bakkemoen

Tlf: 913 72630

Besøksadresse



« Fauske kommune bør fremskaffe Iysberegninger for eksisterende anlegg.

-  Fauske kommune må rette opp alle stolper og synlig skadde stolper må skiftes ut.

-  Fauske kommune bekoster utskiftning av alle armaturer slik at de tilfredstiller håndbokens

krav. Fauske kommune bekoster også eventuell fjerning av gamle ledninger.

.  Fauske kommune bekoster bardunering av siste stolpe på strekningen som NFK ønsker å

overta. Se bilde under:

/

.-

F

  

.  Fauske kommune bekoster fierning av vegetasjon mellom 4 stolper langs kirkegården, se

bilde under:

.41

l

 

 

:  . wp. -
h . , ,  -- .-".;lI ——--—, a tlmmuumumn

"KL..

Nordland fylkeskommune gjør Fauske kommune oppmerksom på at vår driftsentreprenør kan

gjøre denne jobben for kommunen. Vår byggeleder Bjørn Moholt kan da kontaktes for informasjon

og for eventuell pristilbud på hele jobben.

Vi ber om tilbakemelding på punktene over.

For eventuelle spørsmål om anlegget ta kontakt med vår byggeleder Bjørn Moholt på 477 58 673

eller bjomoh@nfk.no.
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Vi presiserer  også  at det er Fauske kommune som  vurderer  hva man ønsker  å gjøre  med de

resterende  lys  langs  fylkesveiene. Dersom konklusjonen er at lyspunktet skal  legges  ned, skal

stolpe og lys  fjernes  for kommunens regning. Hvis ikke Fauske kommune fjerner lysene

innen  rimelig tid vil Nordland fylkeskommune fjerne de på kommunens regning.

Med  vennlig hilsen

Ivar Magne Heggli

prosjektleder

Jøran  Kåringen  Bakkemoen

rådgiver vegforvaltning

Dette dokumentet  er elektronisk  godkjent  og har  derfor  ikke  underskrift.

Hovedmottakere:

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE

Kopi til:

Statens vegvesen Postboks  1010 Nordre  Ål  2605 LILLEHAMMER
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/13600     
 Arkiv sakID.: 20/1981 Saksbehandler: Kontrollutvalget 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
095/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Særutskrift fra kontrollutvalget 23/20 - Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon: 

 
1.          Økonomistyring 
2.          Sykefravær 
3.          Eiendomsforvaltning 
4.          Oppfølgning av politiske vedtak 
5.          Administrativ struktur 
6.          Nivå på tjenesteyting 
7.          Gjennomføring av omstilling 
 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 
innenfor de utvalgte områdene i planen. 
 

 
Vedlegg: 
16.09.2020 saksprotokoll plan frev 10092020 1452820 

16.09.2020 Saksfremlegg plan frev 1452819 

16.09.2020 OA Fauske 2020 1452821 
 
Sammendrag: 
Det vises til kontrollutvalgets sak 23/20. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 Vår dato: Jnr  ark 

              Postboks 54, 8138 Inndyr  11.09.2020 20/899 413– 9.1 

 
 

  

 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE 
 

 

Saksbehandler: Lars Hansen 

 

 

Saksgang 
 

Kontrollutvalget i Fauske   10.09.2020 23/20 

 

 

 

23/20  Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

 

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon: 

 

1. Økonomistyring 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10. 

 

11. 

 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 

innenfor de utvalgte områdene i planen. 
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Omforent forslag (innstilling til kommunestyret): 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon: 

 

1. Økonomistyring 

2. Sykefravær 

3. Eiendomsforvaltning 

4. Oppfølgning av politiske vedtak 

5. Administrativ struktur 

6. Nivå på tjenesteyting 

7. Gjennomføring av omstilling 

 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 

innenfor de utvalgte områdene i planen. 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak (innstilling til kommunestyret): 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon: 

 

1. Økonomistyring 

2. Sykefravær 

3. Eiendomsforvaltning 

4. Oppfølgning av politiske vedtak 

5. Administrativ struktur 

6. Nivå på tjenesteyting 

7. Gjennomføring av omstilling 

 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 

innenfor de utvalgte områdene i planen. 

 

 

 

Rett utskrift:  

 

Dato: 11. september 2020 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget  
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Saksprotokoll sendt: 

Fauske kommune, kommunestyret 



 Vår dato: Jnr  ark 

              Postboks 54, 8138 Inndyr  03.09.2020 20/846 412– 5.3 

 
 

  

 

 

 

SAK 23/20 

 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
 
 

Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 08.06.2020 

Kontrollutvalget 10.09.2020 

  

 
 

Vedlegg:  

a) Risiko- og vesentlighetsvurdering 2020 

 

 

 

 

 

Bakgrunn: 
Forvaltningsrevisjon er viktig i kommunens egenkontroll og dermed et redskap for de 

folkevalgtes kontroll med kommunens administrasjon og beslutningsgrunnlag.  

 

Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen 

skal sikre at de gjennomføres forvaltningsrevisjon regelmessig, i et omfang som er i samsvar 

med kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den virksomheten 

som skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av selskaper som kommunen har 

eierinteresser i. 

 

For å sikre nyttige og målrettede forvaltningsrevisjoner skal planene baseres på en 

risiko og vesentlighetsvurdering for å finne ut på hvilke områder det er størst behov 

for forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal på denne måten bidra til gode og nyttige 

forvaltningsrevisjoner. 

 

Det er kontrollutvalget som har ansvaret for å se til at det utføres forvaltningsrevisjoner av 

virksomheten i kommunen og i selskaper som kommunen har eierinteresser i. Dette 

fremgår av kommuneloven §23-2 bokstav c og d som har følgende ordlyd: 

 



 

«Kontrollutvalget skal påse at  

… 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, 

og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

d) Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)» 

 

Kommuneloven §23-3, første ledd, definerer forvaltningsrevisjon slik: 

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.» 

 

Kommuneloven «34-3, andre ledd og tredje ledd, omhandler plan for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon og lyder som følger: 

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser 

på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten 

med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 

behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 

fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 

Det fremgår av bestemmelsen at plan for forvaltningsrevisjon skal dekke både virksomhet 

som drives av kommunen selv, og virksomhet som drives av selskaper som kommunen har 

eierinteresser i. 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet av det første året etter 

konstituering. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et grunnlag for kontrollutvalgets 

prioriteringer og angi hvilke områder det er størst behov for at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll, og som derfor bør være med inn i en plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

 

Hensikten med vurderingen er at den skal identifisere mulige avvik eller svakheter i 

forvaltningen sett i forhold til økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

virkinger ut fra kommunestyrets vedtak. 

 

Den gjennomførte risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på et faglig skjønn. Den 

endelige prioriteringen må imidlertid kontrollutvalget selv foreta, samtidig 

som de da også får mulighet for å komme med egne innspill, ut fra egne vurderinger av 

risiko og vesentlighet. 

 

Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en 

bestiller-/ utførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen, 

som leverer etter bestilling. Sekretariatet bistår kontrollutvalget i dette arbeidet både 

før og etter behandlingen, og vedtak er gjort.  

 



Kommunens revisor, Salten kommunerevisjon IKS, har nylig vedtatt fordeling av ressurser til 

forvaltningsrevisjon (og eierskapskontroll) mellom selskapets eiere. I en veiledende beregning 

er det lagt til grunn at Fauske kommune skal få 780 timer til forvaltningsrevisjon / 

eierskapskontroll per år, altså 3 120 timer over en fireårsperiode.  

 

Høsten 2020 legges det frem egen sak til kontrollutvalg og kommunestyre angående Plan for 

eierskapskontroll 2020-2023. 

 

 

Vurderinger: 

Det vises til innholdet i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

Veiledende beregning fra revisor tilsier at Fauske kommune vil ha 780 timer per år 

disponibelt til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Omfanget av hver enkelt 

forvaltningsrevisjon kan variere. En forvaltningsrevisjon uten særskilt krevende 

problemstillinger bør kunne gjennomføres innenfor en ramme på 250 timer. Mer komplekse 

undersøkelser vil imidlertid kreve noe høyere timetall. Også gjennomføring av 

eierskapskontroll kan variere fra cirka 50 timer for enkle kontroller, men også her høyere 

timetall ved mer krevende undersøkelser. Forvaltningsrevisjoner som er felles for flere 

kontrollutvalg, fordeles med lik andel per utvalg. Med et såpass høyt timetall disponibelt vil 

det være rimelig å forvente 3 rapporter per år innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

………….(velges i møtet). Med forbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, behandler 

utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020. 

 

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-

2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 



9.  

 

10. 

 

11. 

 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 

innenfor de utvalgte områdene i planen. 

 

 

Behandling 8. juni 2020: 
Omforent forslag: 

Behandlingen av planen utsettes til neste møte. Kontrollutvalget ber revisor legge frem 

prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema Økonomistyring i samme møte. 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Behandlingen av planen utsettes til neste møte. Kontrollutvalget ber revisor legge frem 

prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema Økonomistyring i samme møte. 

 

 

Til behandling 10. september 2020:  

 

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-

2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon: 

 

1. Økonomistyring 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10. 

 



11. 

 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 

innenfor de utvalgte områdene i planen. 

 

 

 

 

  

Inndyr, 3. september 2020 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget 
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INNLEDNING 
 
Forvaltningsrevisjon er et viktig redskap for de folkevalgtes kontroll med kommunens 
administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommuneloven (2018) pålegger kontrollutvalget å 
utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal sikre at det gjennomføres 
forvaltningsrevisjon regelmessig i alle kommuner, i et omfang som er i samsvar med 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den virksomheten som 
skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av selskaper som kommunen har 
eierinteresser i. 
 
For å sikre nyttig og målrettet forvaltningsrevisjon skal planen baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering (ROV) for å finne ut på hvilke områder det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal altså bidra til god og nyttig forvaltningsrevisjon av 
kommunenes virksomhet. Sekretariatet har i dette arbeidet lagt til grunn NKRF sin Veileder 
for utarbeidelse overordnet analyse: 
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf 
 
ROV og arbeidet med å utarbeide planen vil også bidra til at kontrollutvalget blir kjent med 
kommunens virksomhetsområder. Dette kan bidra til å gi utvalgsmedlemmene et styrket 
kunnskapsgrunnlaget for å ivareta sitt kontrollansvar. 
 
Arbeidet med risiko og vesentlighetsvurderinger er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. ROV identifiserer langt flere risikoområder enn det kontrollutvalget har 
ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. ROV kan dermed brukes til å lage en 
helhetlig plan for kontroll og tilsyn i Fauske kommune, og oppsummerer et bredt spekter av 
kontrollaktiviteter. 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf
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Det kan være en utfordring å sikre at risiko- og vesentlighetsvurderingen er tilstrekkelig 
overordnet slik at kontrollutvalget får et oversiktsbilde av hele den kommunale virksomheten, 
samtidig som den går tilstrekkelig dypt til å danne et meningsfullt grunnlag for å utarbeide 
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. Det er ikke sekretariatets intensjon at ROV skal 
være uttømmende eller altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og 
omskiftelig. 
 
I arbeidet med ROV er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og ressurser, slik at 
utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal gjennomføres i perioden. 
Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de viktigste områdene i kommunens 
virksomhet og eierskap. 
 
Det er et mål at kontrollutvalget skal være aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det 
gjelder vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i planperioden. 
 
 
 
 
 

Risiko- og vesentlighetsvurderingens detaljeringsnivå 
Kommunelovens formål inneholder en del overordnede mål og føringer, bl.a at kommuner 
yter tjenester og driver samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Videre at kommuner skal 
være effektive, tillitsskapende og bærekraftige. Med dette som utgangspunkt kan 
kommunens virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende sju kategorier:   
 

• legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre  

• yte tjenester til beste for innbyggerne  

• drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne  

• utøve offentlig myndighet  

• være effektive  

• være tillitsskapende  

• være bærekraftige  
 
Med dette som utgangspunkt kan vurdering av risiko og vesentlighet betraktes ut fra følgende 
sju perspektiver:   
 

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 
 
Vurderingen kan her være knyttet til spørsmålet om: I hvilken grad realiserer 
administrasjonen vedtak fattet av folkevalgte organer? Er sakene som legges fram for 
folkevalgte organer tilfredsstillende utredet? Er krav til saksbehandling i 
forvaltningslov og offentleglov overholdt? Vurderingene kan også gjelde spørsmålet 
om sakene legges fram på en måte som er tilpasset de folkevalgte som målgruppe. 
 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på? 
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Dette punktet innbefatter den kommunale tjenesteproduksjonen og gjelder 
kommunens ytelser overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes 
nedfelt i ulike lover og forskrifter. Her vil det innenfor rammen av en risiko- og 
vesentlighetsvurdering være aktuelt å vurdere om kommunens tjenestetilbud er 
forsvarlig, og om innbyggerne får de tjenestene de har krav på. 
 

3. Driver kommunen samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 
 
Dette punktet gjelder kommunens planverk som kommuneplan med samfunnsdel og 
arealdel og ulike delplaner. Bygger de ulike planene på et forsvarlig datagrunnlag og 
ser de langt nok fram? Blir innbyggerne involvert i planprosessene? 
 

4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 
 
Dette punktet går på hvordan kommunen utøver sin myndighet overfor tredje person. 
Forvalter kommunen sin myndighet på en god måte? Følges saksbehandlingsreglene 
og er saksbehandlingen forsvarlig? 
 

5. Driver kommunen effektivt? 
Dette punktet handler om å utnytte kommunens ressurser på best mulig måte med 
best mulig måloppnåelse. 
 

6. Er kommunen tillitsskapende? 
Her kan det være aktuelt å vurdere om kommunen har systemer for å sette i verk og 
følge opp tiltak for å sikre en høy etisk standard gjennom hele organisasjonen, både 
blant folkevalgte og ansatte for på den måten å skape tillit overfor kommunens 
innbyggere. Har kommunen etiske retningslinjer, er de kjent og blir de fulgt? Hvordan 
blir kommunens innbyggere møtt? Har kommunen satt i verk tiltak som skal motvirke 
misbruk av kommunens midler og korrupsjon? 
 

7. Er kommunens drift bærekraftig? 
Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et 
framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en 
beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolknings-
sammensetningen. Et annet viktig spørsmål er om kommunen oppfyller de pliktene de 
er pålagt i regelverket på miljøområdet. Tar kommunen grep for å møte og motvirke 
konsekvenser av varslede miljø- og klimaendringer? Viktig er også antakelser om 
nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha 
betydning for kommunen. 

 
 
Med utgangspunkt i en slik inndeling av kommunens virksomhet kan det gjennomføres risiko- 
og vesentlighetsvurdering med ulik detaljeringsgrad. Vurderingen som sekretariatet 
gjennomfører er svært overordnet, områdene er trukket ned til en sektor og noen ganger på 
tjenestenivå. I hovedsak er risikoen identifisert i ulike kilder som f.eks.; kommunens egne 
plandokumenter, ROS-analyser, folkehelseprofilen, brukerundersøkelser der hvor dette er 
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publisert, tilsynsrapporter, forvaltningsrevisjonsrapporter, kommunens revisor, ordfører, 
representant fra opposisjonen og ikke minst rådmann / kommunedirektør. 
 
Sekretariatet har også lagt til grunn egne erfaringer og kunnskap om kommunen.  

 
 
 

 
Hva er risiko og vesentlighet? 
Det er politisk og administrativ ledelse som har ansvaret for risikostyring i kommunen. 
Kontrollutvalget bør ha et inntrykk av hvordan dette fungerer i egen kommune. 
Kunnskapen om hvordan risikostyringen ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen av tilsyn 
og revisjon, og er derfor relevant med tanke på risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Vi ser på risiko i forhold til kommunens målsetting om å nå sine mål, ha en effektiv drift, god 
kvalitet og etterleve regelverket, og den styring og kontroll som foregår i kommunen for å 
sikre dette. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering av hvilke konsekvenser det kan 
få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og sannsynligheten for at det vil skje. Når de 
ulike risikofaktorene, er identifisert og vurdert og vi kjenner hvilke risikoreduserende styrings- 
og kontrolltiltak som er iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike 
risikofaktorene er i forhold til kommunens målsettinger. 
 
En risikomatrise kan benyttes som hjelpemiddel til vurdering av risiko, med gradering av 
konsekvens og sannsynlighet. 
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Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. 
Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. 
 
Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som kan føre til avvik 
innenfor kommunens virksomhetsområder. 
 
Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av alvorsgraden i den 
trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til kommunens måloppnåelse. 
Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form av et 
faktisk avvik – hvor ille er det? 
 
Dersom man har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en vet at 
ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ betydning 
dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som vesentlig. 
 
Vesentlighet, altså hva som har størst (negativ) påvirkning kan vurderes ut fra ulike 
perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv den som gjør 
vurderingen har. Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange 
ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. Ulike aktører med ulike 
ståsteder kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er vesentlig – for hvem er det ille? 
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Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver: 
 

• Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes 
driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter. 
 

• Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet 
trolig variere mellom de politiske grupperingene.) 
 

• Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser 
som vesentligst. 
 

• Fra et medarbeiderperspektiv, vurdert ut fra hva ulike medarbeidere innenfor et 
tjenesteområde anser som mest vesentlig. 
 

• Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er mest vesentlig ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 
 

Det er ikke mulig på noe objektivt vis å måle ulike sektorers og virksomhetsområders 
vesentlighet opp mot hverandre. Man måler ikke hva som er viktigst av f.eks. skole, 
eldreomsorg, vann og avløp, kultur osv. Men vurderingen er ment å bidra til at 
kontrollutvalget kan prioritere områder for forvaltningsrevisjon som er vesentlige, men altså 
ikke nødvendigvis den mest vesentlige. Over tid bør forvaltningsrevisjonen dekke en 
tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet. 
 
 

Kommunens overordnede mål 
(Kilde: Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025) 
 

Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn 
der det er: 
• god folkehelse  
• vekst i næringslivet 
• vekst i folketall 
• gode tjenester 
 
Resultatoppnåelsen underveis i planperioden skal måles etter: 

Folkehelse: 

• Måles etter kriteriene i ny folkehelselov og Folkehelseundersøkelsen i Fauske 
kommune.   

Stedsutvikling: 

• Folketallsutvikling 
Næringsutvikling: 

• Sysselsettingsutvikling 

• Antall etableringer, fokus på eksisterende og nye etableringer  

• Omsetningsutvikling/verdiskaping i bedriftene 
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Tjenesteyting: 

• Kundetilfredshet med kommunens tjenesteyting 
 

 
Aldersfordeling og befolkningsutvikling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forventet aldersfordeling til og med 2040 
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Utvalgte nøkkeltall / sammenligning med KOSTRA-gruppe: 
Økonomi: 
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Nøkkeltall pensjon og premieavvik: 
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Nøkkeltall tjenester: 
Barn med barnehageplass 
2019 
94,7 prosent 

Elever i SFO/AKS 
2019 
52,2 prosent 

Elever som får særskilt 
norskopplæring 
2019 
1,9 prosent 

Barn med plass i kommunal musikk- og 
kulturskole 
2019 
10,0 prosent 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem 2019  
 
13,9 % 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 
innbygger 
2019 
337 (Kostragruppe 317,7) 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester 
i prosent av kommunens samlede netto 
driftsutgifter 
2018 
34,9 % (Kostragruppe 28,6 %) 
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Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

• Offentlige anskaffelser (2020) 

• IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser (2019, Plan for selskapskontroll) 

• Sykefraværsoppfølging (2018) 

• Arealplanlegging (2017) 

• Introduksjonsordningen (2016) 

• Oppfølgningsrapport: Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger (2015) 

• Kvalitet Pleie og omsorg (2015) 

• Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger (2014) 

• Oppfølgning av elever med særskilt behov (2014) 

• Responstid i forvaltningen (2011) 
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Risikovurdering med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 
 

Funksjonsdyktig kommunalt folkestyre 

Åpenhet og innsyn 

Et fungerende demokrati forutsetter åpenhet og innsyn. Offentleglova og kommunelovens 
regler om møteoffentlighet skal legge til rette for at kommunens virksomhet er åpen og 
gjennomsiktig. På denne måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske 
deltakelse, tilliten til kommunen og allmenhetens kontroll med forvaltningen. 
 
Møteprinsippet er styrket i ny kommunelov ved at det er klargjort hva som skal anses som et 
folkevalgt organ og at det er en begrenset adgang til å opprette folkevalgte organ. Det skal nå 
fastsettes reglement for folkevalgte organers virkeområde, virksomhet og saksbehandling. 
 
Fauske kommune har postlister som er tilgjengelig via sine hjemmesider. Dokumenter i 
postlisten er tilgjengelig for publikum på hjemmesiden. 
 
På hjemmesidene er det i tillegg oversikt over datoer for møter i politiske utvalg, samt 
oversikter over: hvem som er valgt til de ulike utvalgene, deres partitilknytning og 
kontaktinformasjon. Møtedokumenter og protokoller fra møtene er også tilgjengelige. 
 
Norsk Presseforbund offentliggjorde i 2018 en såkalt åpenhetsindeks. Indeksen bygger på tre 
innfallsvinkler der en sjekker hjemmesidene, kommunene svarer på spørsmål og det blir sendt 
et innsynskrav til kommunene. Maks poengsum er 30,5 mens minimum poengsum er minus 
13. Fauske kommune fikk 11,5 poeng, og var 20. beste kommune i Nordland. Beste kommune 
i fylket hadde 21 poeng, mens dårligste hadde 1,0 poeng. 
 
Det er gjennomført folkevalgtopplæring i kommunen. 
 
 

Saksutredning og gjennomføring av kommunestyrets vedtak 

 
Kommunedirektøren har etter kommuneloven ansvar for at saker til folkevalgte organer er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir gjennomført uten ugrunnet opphold. Saksutredningen skal 
gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom 
på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, 
skal vedkommende si fra om det på en egnet måte. 
 
Kommunen er i en utfordrende økonomisk situasjon. Det er gjort beslutninger om en del tiltak 
for å bedre ubalansen mellom kommunens inntekter og utgifter. De økonomiske resultatene 
for 2018 og 2019, og ROBEK vil etter alt å dømme kunne medføre ytterligere omstilling av 
kommunens drift.  
 
Det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon som ser nærmere på utredning og 
gjennomføring av vedtatte økonomiske tiltak og / eller økonomistyring. 
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Virksomhetsstyring 

Internkontroll 

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, jf. 
kommuneloven § 31-3. I kommunens årsberetning skal det redegjøres for tiltak som er 
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med 
virksomheten. Et nytt krav er at kommunedirektøren minst en gang i året skal rapportere til 
kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn. 
 
Det er krav om internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for 
de ulike tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, 
opplæringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven. 
 
I årsmelding for 2019 viser rådmannen til kommunelovens krav til internkontroll, og at 
«Vurdering av risiko utføres og dokumenteres på ulike nivåer og i ulike dokumenter i 
kommunen, men er ikke helhetlig utformet. Rådmannen vurderer at det fortsatt er et behov 
for et mer helhetlig grep og ytterligere formaliseringer.» 
 
Generelt sett er det en risiko for at ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring til å ta i bruk 
internkontrollsystemer. Svikt i opplæring og / eller bruk av internkontrollsystemer kan føre til 
lovbrudd og manglende måloppnåelse.  
 
Etter en samlet vurdering anbefales det gjennomført en forvaltningsrevisjon på dette 
området. 
 

Sykefravær 

Rådmannen rapporterer på sykefravær i årsberetningen. Kommunen hadde i 2019 et 
sykefravær på 10,0 %. Ingen av de 4 samhandlingsområdene (Helse og omsorg, Oppvekst, 
Rådmannens stab, Eiendom, plan og samfunnsutvikling) skiller seg ut med særlig avvik fra 
kommunens samlede tall for fravær. Sykefraværet var 2018 var 8,3 %. (2017: 8,3%, 2016: 
8,8%) Det er en generell risiko for at kommunen ikke forebygger og følger opp sykmeldte i 
tilstrekkelig grad og i tråd med gjeldende krav. Sykefraværsoppfølgning har vært tema for 
forvaltningsrevisjon så sent som 2018. Normalt vil dette innebære at det ikke gjennomføres 
forvaltningsrevisjon med samme tema i påfølgende valgperiode. Utvikling i, dimensjoner av 
og kostnader ved sykefraværet gjør at det anbefales en forvaltningsrevisjon rettet inn mot en 
eller flere av kommunens sektorer. 
 
 

Etikk og varsling 

Et av formålene med kommuneloven er å bidra til at kommuner og fylkeskommuner er 
tillitskapende. KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner og 
kommunale foretak og selskap har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at 
retningslinjene bør være behandlet av kommunestyret. I årsberetningen skal kommunen 
gjøre rede for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard. 
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Arbeidstakere har rett, og til dels plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 
Kommunen som arbeidsgiver plikt til å utarbeide rutiner for varsling av kritikkverdige forhold 
på arbeidsplassen. Kommunen har egen rutine på området: Varsling av kritikkverdige forhold 
 
Kommunen har i tillegg etiske retningslinjer.  
 
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området. Kontrollutvalget fikk i 2018 en 
redegjørelse fra administrasjonen om kommunens varslingsrutiner, og erfaring med 
behandling av varslingssaker.  
 
 
 

Arkiv og dokumentasjon 

Kommuner og offentlige organ har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i et 
kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig betydning for 
åpenhet, demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En velfungerende 
postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å ivareta dette. 
 
Alle kommuner skal utarbeide en arkivplan som skal innrettes slik at den kan brukes som et 
redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet.   
 
En undersøkelse gjennomført av arkivverket i 2019, viser at mange kommuner ikke foretar 
overføringer av arkivverdig materiale fra sine elektroniske systemer til langtidslagring, og at 
mange kommuner opplever at det er knapphet på ressurser for å følge de lovkrav som 
gjelder. 
 
Kommunen bruker sak/arkivsystemet WebSak Fokus. Her journalføres dokumenter og lagres i 
saksmapper i saksarkiv og andre arkivdeler. I tillegg har kommunen en rekke spesialiserte 
fagsystemer som ligger utenfor sak/arkivsystemet. Ifølge Årsmelding 2019 har alle brukere av 
sak-/arkivsystemet hatt gjennomgang av offentlighetsloven og forvaltningsloven, og rutiner 
for gradering av innkommende og utgående post.  
 
Kontrollutvalget har i 2019 hatt en gjennomgang av arkivrutiner i Fauske kommune og i Fauna 
KF. Det er så langt ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen med tema arkiv og/eller 
post. Statsarkivet i Trondheim gjennomførte i 2014 et tilsyn med kommunens arkiver, og ga 
kommunen pålegg om å fremlegge plan for retting av til sammen 8 avvik innen arkiv. 
 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets nylige aktivitet på dette området anbefales det ikke 
gjennomført forvaltningsrevisjon i perioden. 
 
 

Informasjonssikkerhet 

Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet til informasjon og IT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt  
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informasjon til de rette menneskene til rett tid. 
 
Personopplysningsloven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett og stiller 
krav om tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Det 
kreves dokumentert internkontroll. Kommunen skal ha en komplett oversikt over alle 
personopplysninger som kommunen behandler, både innenfor de ulike tjenesteområdene og 
internt med kommunens ansatte og politikere. Basert på disse oversiktene skal kommunen 
vurdere risiko og opprette rutiner og et aktivt system for avvikshåndtering.  
 
Kommunen skal ha databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på 
vegne av kommunen, f.eks. leverandører av IT-systemer. Kommuner skal gjennomføre og 
dokumentere opplæring av alle ansatte innenfor personvern og informasjonssikkerhet. 
 
Fauske kommune har eget personvernombud, og har noe informasjon om de nye 
personvernreglene på sin hjemmeside. 
 
Kontrollutvalget fikk i 2018 en redegjørelse fra administrasjonen om status for kommunens 
arbeid med personvern. 
 
Det er et forholdsvis nytt og omfattende regelverk som berører alle virksomheter i 
kommunen. Generelt er det risiko for mangler ved system og etterlevelse, hvilket kan 
medføre risiko for tap av data, informasjon på avveie, at nødvendig informasjon ikke er 
tilgjengelig for de som trenger det, tap av tillit og omdømme. Datatilsynet kan utstede store 
bøter for alvorlige eller omfattende brudd på lovgivningen på området.  
 
I og med at regelverket er såpass nytt og omfattende, er det en risiko for at kommunen ikke 
har tilfredsstillende system for etterlevelse på dette området. På denne bakgrunn anbefales 
gjennomføring av en forvaltningsrevisjon om dette temaet. 
 
 

Anskaffelser 

Reglene om offentlige anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, og at 
det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Anskaffelser over en viss verdi skal kunngjøres 
og gjennomføres i samsvar med regulerte prosesser, og Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser (KOFA) kan ilegge gebyr for brudd på lov og forskrift innen sitt område. 
 
Reglene om offentlige anskaffelser skal også bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet og 
ivareta miljøhensyn.  
 
Tre forvaltningsrevisjonsrapporter har hatt tema innenfor offentlige anskaffelser. Dette 
gjelder Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i 2014, samt oppfølgningsrapport 
med samme tema i 2015. Videre er det i 2020 levert en forvaltningsrevisjon på dette 
området. 
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Fauske kommune har blitt innklaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) tre 
ganger de siste 5 årene. To av gangene gjennom Samordnet innkjøp i Salten (2016: 
anskaffelse av IKT-utstyr og -tjenester, ikke brudd på lov. 2019: anskaffelse av 
bedriftshelsetjeneste, brudd på lov). Kommunen sammen med Sørfold kommune ble i 2020 
innklaget i en sak som gjaldt anskaffelse av slamtømming (ikke avgjort). 
 
Brudd, eller påstander om brudd, får forholdsvis stor oppmerksomhet i media. Ut over 
omdømmetap og direkte økonomiske tap hvis klager får medhold, kan det også påløpe 
indirekte kostnader til konsulenter, advokater og annen bistand.  
 
Sett i lys av at det såpass nylig er gjennomført forvaltningsrevisjon på området anbefales ikke 
gjennomføring av ny forvaltningsrevisjon i den kommende perioden. 
 
 

Offentlig støtte 

EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig støtte til foretak, dersom støtten kan vri eller true 
med å vri konkurransen og påvirke samhandelen innen EØS-området. Kommunen kan gi lovlig 
støtte innenfor de rammene og prosedyrekravene som følger av reglene om offentlig støtte. 
 
En del kommuner tilbyr selv eller gjennom eierskap, varer og tjenester i konkurranseutsatte 
markeder, f.eks. badeland, kafedrift, utleie av næringseiendom. Konkurranseutsatt aktivitet 
skal være tydelig atskilt fra annen offentlig virksomhet, slik at det ikke skjer en ulovlig 
kryssubsidiering. Investeringer i næringsvirksomhet og omsetning av offentlig eiendom kan 
også gi risiko for ulovlig støtte. 
 
Risiko for kryssubsidiering kan oppstå når kommunen eller dens foretak opererer i 
konkurranseutsatte markeder. Håndtering av reglene om offentlig støtte er vesentlig for tillit 
og omdømme. 
 

Eiendomsskatt 

Kommunestyret bestemmer om kommunen skal innføre eiendomsskatt. Fauske kommune 
har eiendomsskatt. Fra og med 2020 kan maksimal skattesats for bolig og fritidseiendom 
være 5 promille.  
 
Det har ikke kommet henvendelser til kontrollutvalget med spørsmål om kommunens 
saksbehandling i forbindelse med eiendomsskatt, og utvalget har heller ikke etter eget 
initiativ satt dette på dagsorden.  
 

Eiendomsforvaltning og vern av verdier 

Eiendomsforvaltningen 

Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, forvaltning, 
drift og vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes økonomi. 
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God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi ansatte og tjenestemottakere gode og 
effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulig 
bygningsmessige rammer for tjenestene som leveres. Kommunen har rollen både som eier, 
forvalter og bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende 
interesser. Ansvaret for de ulike rollene bør derfor organiseres på en tydelig og 
hensiktsmessig måte. 
 
Videre bør det foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og 
eiendomsforvaltningen, et rasjonelt system for planlegging og styring, og rapportering som 
bidrar til god kommunikasjon mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som 
kan tjene som beslutningsgrunnlag. Anbefalinger innen eiendomsforvaltning tilsier at 
kommunen bør ha oversikt over teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand i kommunale 
bygg og boliger. 
 
Kontrollutvalget bestilte i 2013 en forvaltningsrevisjon på dette området, men valgte å gå 
vekk fra denne ettersom kommunestyret skulle behandle en sak kommende angående 
forvaltning og utvikling av eiendom. (Opprettelse av kommunalt foretak på området). Etter 
nedleggelse av foretaket i 2017 ble all aktivitet tilbakeført til kommunen. Fauske kommunale 
eiendommer hadde et merforbruk på kr 2,6 mill i 2019. 
 
Areal i kvadratmeter formålsbygg per innbygger er 4,52 i Fauske, som er noe lavere enn 
snittet i Kostragruppe 8 (4,71).  
 
Etter en samlet vurdering anbefales det vurdert gjennomføring av forvaltningsrevisjon på 
dette området. 
 
 

Eiendeler utenom bygg og anlegg 

Utenom bygg og anlegg kan kommunen ha andre eiendeler av verdi. Dette kan f.eks gjelde 
kunst og utsmykning som kommuner eier. Ut over den økonomiske verdien, kan dette ha 
kulturell og historisk betydning. En rekke av landets større kommuner har betydelige verdier 
på dette området.  
 
På samme måte som for bygg og anlegg bør kommunen ha en oppdatert oversikt over den 
kunsten som kommunen har ansvar for, og rutiner for å ta vare på og sikre disse verdiene. 
Ansvarsforhold for administrasjon og forvaltning av kunst i kommunen, herunder om 
kunstverk er tilstrekkelig forsikret bør være avklart og dokumentert. 
 
 

Tjenesteyting – kvalitet, rettssikkerhet og produktivitet 

Barnehage 

Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på barnehageområdet. 
Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett til barnehageplass, drifte 
egne barnehager i samsvar med gjeldende krav, godkjenne barnehager, yte tilskudd til private 
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barnehager, samordne opptak, drive veiledning og føre tilsyn både etter barnehageloven og 
etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. 
 
I kommunens årsmelding for 2019 kommer det frem at enhet barnehage hadde et 
merforbruk på kr 1,8 mill, men at merforbruket skyldes vedtatt tilpasning til 
bemanningsnorm.  
 
Udir sin foreldreundersøkelse for 2019 tar opp en rekke forhold knyttet til barn i barnehage, 
bl.a trivsel, utvikling, medvirkning, informasjon og tilfredshet. Barnehagene i Fauske fikk høye 
snittsvar på undersøkelsen. Ingen av tallene skiller seg særlig fra landsgjennomsnittet. 
 
I spørreundersøkelsen som ble gjennomført (rådmann, ordfører, opposisjonspolitiker) regnes 
barnehage som et område med lav risiko. 
 
Ut fra en samlet vurdering av risiko anbefales det å ikke gjennomføre forvaltningsrevisjon på 
dette området i den kommende perioden.  
 
 

Grunnskole 

Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Kommunen skal sørge for at 
opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-
3. Dette stiller store krav til planlegging og organisering. Kommunen skal ha et system som 
gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar sine forpliktelser etter opplæringsloven, jf. § 
13-10. 
 
Kompetanseheving for lærere i barne- og ungdomsskolen er fortsatt et nasjonalt 
satsingsområde. Det legges særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på 
lederutdanning for rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre 
etter- og videreutdanning for lærere. 
 
 
Grunnskolepoeng (samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og 
eksamenskarakterene på vitnemålet) var 40,8 for skoleåret 2018/2019. Dette marginalt lavere 
enn fylkessnittet på 41,7. Kun ett år tilbake (2017/2018) var tilsvarende tall 40,5 mot 41,6 for 
fylket. Tall for lærertetthet viser at samtlige av kommunens skoler oppfyller norm for 
lærertetthet.  
 
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring er 33,1. Dette er 
betydelig lavere enn snittet i Kostragruppe 8 (44,4 timer).  
 
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon om Spesialundervisning / oppfølgning av elever 
med særskilt behov, men dette ligger noe tilbake i tid (2014). Det er imidlertid ikke sett på 
grunnskolens etterlevelse av krav til saksbehandling og andre tema som psykososialt miljø, 
mobbing, etc.  Nytt regelverk på området kan generelt sett medføre økt risiko for avvik og / 
eller manglende måloppnåelse. Det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon i løpet av 
perioden. 
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Barnevern 

Barnevernets oppgaver er regulert i lov om barnevernstjenester. Hovedoppgaven er å sikre at 
barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og at de som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal 
medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer, og skal samarbeide 
med andre sektorer og forvaltningsnivåer. 
 
Det er gjort flere endringer i barnevernloven i 2018, og forslag til ny barnevernslov har vært 
på høring i 2019. Lovendringene vil ytterligere styrke barnets perspektiv og bidra til økt vekt 
på forebygging og tidlig innsats. 
 
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området, men denne ligger tilbake i 2007. 
Kontrollutvalget har etter dette i liten grad hatt barnevern som tema i sitt arbeid med kontroll 
og tilsyn. Fauske kommune brukte kr 2 260 per innbygger til barnevern i 2018, som er noe 
lavere enn snittet i Kostragruppe 8. Netto driftsutgifter per barn i barnevernet er kr 97 000, 
noe som er lavere enn snittet i kostragruppen. Dette kan tyde på at andre kommuner i 
gruppen generelt er inne med mer kostbare tiltak per barn. 
 
I spørreundersøkelsen er området barnevern ansett å ha verken høyere eller lavere risiko 
sammenlignet med andre områder. Forrige forvaltningsrevisjon på området ligger en del år 
tilbake i tid. Det kan vurderes å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i løpet av perioden. 
 

Sosiale tjenester 

Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og 
økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og 
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Utsatte barn og 
unge og deres familier skal få et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 
 
Kommunen skal ha kunnskap om innbyggernes levekår, finne forebyggende tiltak og tilby 
tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre levekår for økonomisk vanskeligstilte. 
 
I årsmelding for 2019 rapporteres det om nedgang i antall sosialhjelpsmottakere fra 2018 til 
2019, og at dette også her medført lavere utgifter. Det er så langt ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjon på dette området. 
 
 
 

Introduksjonsordningen 

Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for 
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for arbeid eller videre 
utdanning. 
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Bare halvparten av de som hadde plikt og krav til norskopplæring i 2017 fikk det av landets 
kommuner innen fristen på 3 måneder. (Kilde IMDI) Det er risiko for at mange kommuner ikke 
sikrer god nok gjennomføring.  
 
Det har de siste årene vært lave ankomsttall av flyktninger til Norge, og tilsvarende redusert 
pågang fra staten om bosetting i kommuner. 
 
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av introduksjonsordningen i 2016, hvor det ble 
funnet en del avvik, bl.a i forhold til at introduksjonsprogrammet ikke var på heltid, og 
manglende oppfyllelse av forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. Kontrollutvalget har i 2018 
rapportert til kommunestyret at kommunestyrets vedtak i forvaltningsrevisjonen er fulgt opp. 
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunens introduksjonsprogram i 2017. 
 
Med bakgrunn i at det såpass nylig er gjennomført forvaltningsrevisjon, anbefales det ikke 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon på dette området. 
 
 
 

Helse og omsorgstjenester 

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 
omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og 
omsorgstjenestene har økt de siste årene. Det økende behovet skyldes både at 
tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med at det blir stadig flere eldre, særlig i 
aldersgruppen over 90 år, og at det har vært en sterk økning i antall yngre mottakere (under 
67 år). 
 
Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for 
hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i 
institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. 
Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få 
slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, jf. pasient og 
brukerrettighetsloven § 2-1d.  
 
Kommunen brukte kr 32 251 per innbygger til pleie og omsorg i 2018. Dette var betydelig 
over gjennomsnittet for Kostragruppe 8 som var kr 24 892. Forskjellen utgjør cirka 70 
millioner kroner. Kostratallene viser at kommunen har noe cirka 50 flere årsverk per 100 000 
innbygger enn kommunene i samme Kostragruppe (323,3 mot 273,5). 
 
 
Institusjonsdrift: 
Fylkesmannen i Nordland har i 2019 gjennomført et tilsyn med Fauske sykehjem. Tema for 
tilsynet var omfattende i det det inneholdt  

• Demensoppfølgning 

• Ernæring 

• Tannhelse 
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• Aktivitet 

• Medisinsk oppfølgning 
 
Det ble ikke avdekket lovbrudd ved tilsynet. 
 
Andel innbyggere over 80 på sykehjem er 12,8 % i 2018, som er en del høyere enn 
Kostragruppa (9.3 %). Merforbruk institusjonsdrift 2019 var kr 9,7 mill. 
 
Hjemmetjeneste: 
I årsmelding 2019 rapporteres det om et merforbruk på tjenesten på kr 12,4 mill i 2019. Av 
dette er det er det et merforbruk på kr 4,6 mill på fast lønn. Andel innbyggere som er over 80 
og som bruker hjemmetjenester er 32,3 % i Fauske i 2019, som ikke er særlig høyere enn i 
Kostragruppen (31,8 %). Kommunens ordning med bruk av Brukerstyrt personlig assistent 
(BPA) er organisert under hjemmetjenesten. Det har i 2019 vært en dobling av bruken av BPA 
ifølge årsmeldingen. Økningen skal føre til reduserte utgifter i hjemmetjenesten for øvrig. 
 
 
Det ble i 2015 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tema Kvalitet i Helse og omsorg. 
Revisor pekte på at det manglet prosedyrer på en del områder, og at prosedyrene kommunen 
hadde var iverksatt i varierende grad. 
 
Fylkesmannen gjennomførte i 2018 tilsyn med kommunens tjenester til personer med 
samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. Det ble funnet ett avvik ved tilsynet idet 
kommunen ikke hadde systematisk styring og kontroll som sikret at brukerne på dette 
området får samordnede og koordinerte tjenester. 
 
Resultatet av spørreundersøkelsen (rådmann, ordfører og opposisjonsleder) peker på mulig 
forhøyet risiko i forhold til hjemmetjenester, mens resultatet er mer nøytralt i forhold til 
institusjonsdrift. 
 
Ut fra en samlet vurdering av risiko synes det aktuelt med forvaltningsrevisjon på dette 
området. som ser nærmere på utvalgte tjenester innen helse og omsorg. 
 
 

Beregning av selvkost og fastsettelse av gebyr 

Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom gebyrer 
fra innbyggerne. Regler om beregning av selvkost er hjemlet i kommuneloven § 15-1 og 
forskrift om beregning av selvkost. Forskriften gir rettslig bindende regler for hvordan samlet 
selvkost for et tjenesteområde skal beregnes. 
 
Det er så langt ikke gjennomført forvaltningsrevisjon med tema selvkost for vann og avløp.  
 

Vann og avløp 

Kommunen skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig 
avløpshåndtering. Alle kommuner skal ha beredskapsplaner for drikkevannsforsyning. 
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I mange kommuner er vann- og avløpsnettet gammelt og det er store kostnader knyttet til 
vedlikehold og fornying. Klimaendringer med hyppige og voldsomme nedbørsmengder kan 
være en utfordring dersom lednings-nettet er gammelt og/eller underdimensjonert. 
 
Drikkevannsforskriften §§ 6 og 7 setter krav om farekartlegging og farehåndtering og om 
internkontroll for alle vannverkseiere. Det er krav om internkontroll også på avløpsområdet, 
og kommunen skal blant annet ha en samlet oversikt over overløp, jf. forurensningsforskriften 
kapittel 13 og 14. 
 
Fauske kommune omfattes ikke av bedreVANN – Kommunenes system for benchmarking av 
vannforsyning. Det er imidlertid gjort en god del investeringer innen vannforsyning de siste 
årene. Kommunen har gjennomført farekartlegging og farehåndteringplan for alle kommunale 
vannbehandlingsanlegg. 
 
Feil eller uhell knyttet til vannforsyning kan ha store konsekvenser, både kostnadsmessig og i 
verste fall helsemessig. Det anbefales gjennomføring av en forvaltningsrevisjon på området, 
med vinkling f.eks i forhold til internkontroll og beredskap. 
 

Renovasjon 

Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Målet er å 
produsere mindre avfall, samtidig som ressursene utnyttes bedre. Avfall kan påvirke miljøet 
direkte ved at dårlig avfallshåndtering eller forsøpling endrer økosystemene. Gode systemer 
for innsamling av avfall og oppfølging av forsøplingssaker er viktige tiltak for å hindre 
forsøpling, helse- eller luktproblemer eller andre forurensningsulemper som følge av avfall. 
Kommunen skal blant annet sørge for at det er etablert et system for innsamling av 
husholdningsavfall og at det gis nødvendig informasjon om avfallshåndtering til husstander og 
bedrifter. 
 
I tillegg til den lovpålagte renovasjonsordningen, er det mange kommuner eller kommunale 
selskaper som driver næringsrettet renovasjonsvirksomhet. Kommunene i Salten har satt ut 
renovasjonstjenesten til Iris Salten IKS. Selskapet skal ivareta eierkommunenes behov knyttet 
til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale 
virksomheter, og kjøper renovasjonstjenestene i markedet. Tjenestene for 
husholdningsrenovasjon skal leveres til selvkost.  
 
Det var forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS i 2018/ 2019, med fokus på selvkost og offentlige 
anskaffelser. Kommunestyret behandlet rapporten i sin sak 04/19. Kontrollutvalget i Fauske 
har allerede bestilt en forvaltningsrevisjon som skal utgreie på hvilken måte kommunestyrets 
vedtak er fulgt opp av selskapet. Kontrollutvalg i de øvrige eierkommunene har gjort 
tilsvarende vedtak.  
 
Kontrollutvalget har initiert egne undersøkelser av internprising mellom mor- og 
datterselskaper Iris Salten IKS. Avhengig av resultatet av denne undersøkelsen kan det være 
aktuelt å vurdere gjennomføring av forvaltningsrevisjon på dette området. 
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Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 

Tema Vinkling Risiko Vesentlighet 

Oppfølgning av 
politiske vedtak 

Gjennomføring av vedtak 
som innebærer 
driftstilpasninger / 
besparelser 

Høy  Forverret kommuneøkonomi 
dersom vedtatte endringer 
forsinkes eller ikke 
gjennomføres. 

Økonomistyring Er kommunens system 
for økonomistyring 
tilfredsstillende? 
Gir budsjettprosessen 
grunnlag for 
tilfredsstillende 
økonomistyring 
(fullstendighet / 
realisme)? 
Gir økonomirapportene 
god nok informasjon. 

Høy Forverret 
kommuneøkonomi, 
forsinkelse av oppnåelse av 
økonomisk likevekt 

Bemanning og 
sykefravær helse og 
omsorg 

Kompetanse og kvalitet 
Sykefravær 

Høy Vesentlig for å kunne ivareta 
kommunens oppgaver 
overfor brukerne 

Grunnskole – trygt 
skolemiljø 

Måloppnåelse, 
etterlevelse av nytt 
regelverk og vedtak 

Høy / 
middels 

Viktig for den enkelte elev og 
for skolemiljøet som helhet 

Informasjonssikkerhet  GDPR,  
Generell  
internkontroll  

Høy  Vesentlig for at 
personopplysninger ikke 
kommer på avveie og at 
ansatte har nødvendig 
informasjon  

Internkontroll og 
kvalitetssystem 

Bruk av kommunens 
kvalitetssystem  
Rutiner for faglig / 
forsvarlig 
tjenesteutøvelse 
Avvikshåndtering 
 

Høy Vesentlig av hensyn til den 
enkeltes velferd og 
kommunens økonomi 
 

Vann og avløp Internkontroll og 
beredskap 

Høy  Vesentlig i forhold til 
økonomi og velferd. 

Vann og avløp Selvkost  Høy / 
middels 

Vesentlig for kommunen og 
kundene. 

Psykisk helse, rus 
sosiale tjenester 

Individuell tilpasning av 
bo- og tjenestetilbud 
Tilstrekkelige tjenester / 
kvalitet 

Høy  Vesentlig for brukerne og 
deres omgivelser 

Barnevern Flere mulige 
innfallsvinkler: 

Høy/ 
med. 

Vesentlig i og med sårbar 
brukergruppe, og i forhold til 
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Økonimistyring 
Kapasitet 
Tjenestekvalitet 
Saksbehandling 
Oppfølging av barn i 
fosterhjem 
Samhandling / samarbeid 

kommunal økonomi – 
omdømme 

Eiendomsforvaltning Rasjonell, effektiv 
planlegging og drift av 
kommunens 
bygningsmasse 

Høy  Vesentlig for økonomi og 
brukerne av kommunens 
bygg 

Legetjenester (fastlege 
og legevakt) 

Organisering 
Kapasitet – smittevern 
Kapasitet - 
pasientbehandling 
Rekruttering 

Høy / 
middels 

Vesentlig for brukerne av 
legetjenesten. 
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Sak nr.   Dato 
096/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Særutskrift fra kontrollutvalget 25/20 - Rapport forvaltningsrevisjon - Oppfølging 
Iris Salten IKS - Selvkost og offentlige anskaffelser 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige 
anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

 
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling. 

 
3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor grad er fulgt 

opp av selskapet.  

 
 
Vedlegg: 
16.09.2020 saksprotokoll frev oppf iris 10092020 1452825 

16.09.2020 Saksfremlegg frev oppf iris 1452826 

16.09.2020 Iris Salten IKS - oppfølging - selvkost og offentlige anskaffelser 1452827 
 
Sammendrag: 
Det vises til kontrollutvalgets sak 25/20. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 Vår dato: Jnr  ark 

              Postboks 54, 8138 Inndyr  11.09.2020 20/901 413– 9.3 

 
 

  

 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE 
 

 

Saksbehandler: Lars Hansen 

 

 

Saksgang 
 

Kontrollutvalget i Fauske   10.09.2020 25/20 

 

 

 

25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige 

anskaffelser 
 

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige 

anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

 

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling. 

 

3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor grad er 

fulgt opp av selskapet.  

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak (innstilling til kommunestyret): 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige 

anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

 

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling. 

 

3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor grad er 

fulgt opp av selskapet.  
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Rett utskrift:  

 

Dato: 11. september 2020 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget  
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Fauske kommunestyre 



 Vår dato: Jnr  ark 

              Postboks 54, 8138 Inndyr  03.09.2020 20/848 413– 5.3 

 

 

  

 

 

 

SAK 25/20 

 
 
Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS 
– Selvkost og Offentlige anskaffelser 
 
 
 

Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 10.09.2020 

  

 
 

Vedlegg:  

 Salten kommunerevisjon IKS, 04.06.2020: Rapport forvaltningsrevisjon: 

OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken:  

Kontrollutvalget har i sin sak 12/20, 18. mai 2020, bestilt en forvaltningsrevisjon: 

Oppfølgning av IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlig anskaffelse.  

 

Kommunestyret behandlet i sin sak 04/19  rapport fra forvaltningsrevisjonen IRIS Salten IKS 

– Selvkost og offentlig anskaffelse, med følgende vedtak: 

 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige 

anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning. 

  

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger. 

 

Rapportens anbefalinger til forbedringer var som følger:  

  
1. Iris Salten og Iris Service må sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold 

til anskaffelsesforskriften.  



2. Iris Salten og Iris Service må sørge for å kunne dokumentere en beregning av 

anslått anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til 

anskaffelsesforskriften.  

3. Iris Salten og Iris Service må sørge for å kunne dokumentere skatteattest før 

kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.  

4. Iris Salten og Iris Service må sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og 

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.  

5. Iris Salten og Iris Servise bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for 

alle unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.  

6. Iris Salten og Iris Servise bør lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. 

anskaffelse.  

7. Iris Salten bør sørge for en gjennomgang og ajourføring av den interne rutinen 

slik at den blir et godt verktøy for alle selskapene den omfatter.  

8. Iris Salten bør få på plass en formell juridisk begrunnelse for at Iris 

Produksjon, Retura Iris og Mivanor er unntatt fra regelverket om offentlig 

anskaffelse.  

 

 

Kontrollutvalgets bestilling 18. mai 2020 har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtak, men 

også Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5:  

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og 

skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp. 

 

Oppfølgningen av vedtak i kommunestyret i Fauske, og kommunestyrene i de øvrige 

eierkommunene, er utført ved at revisor har utarbeidet vedlagte rapport fra 

forvaltningsrevisjonen OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser  

 

I rapporten har revisor gjennomført en kortfattet undersøkelse av følgende 2 

problemstillinger: 

1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor 

selvkost og offentlig anskaffelse? 

2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen? 

 

For å belyse problemstillingene har revisor foretatt en gjennomgang av selvkostregnskap, 

resultatregnskaper fra Iris Service og Iris Salten og vedlegg tilhørende selvkostregnskapet. 

Det er i tillegg foretatt stikkprøver fra selvkostregnskapet.  

 

Videre, i forhold til offentlig anskaffelse, har revisor plukket ut og gått gjennom seks 

anskaffelsessaker fra Iris Salten og Iris Service sine innkjøp i 2019 og 2020. Det er i tillegg 

gjennomført møte med innkjøpspersonell og revisor har fått innsyn i selskapets metode for 

lagring av dokumentasjon og mappestruktur for lagring av dokumenter innen offentlig 

anskaffelse. Videre har revisor innhentet redigert rutine «for offentlige anskaffelser og en 

juridisk begrunnelse for at de selskapene i Iris-konsernet som er unntatt fra regelverket om 

offentlige anskaffelser kan være det.» 

 

 



 

Revisors funn og vurderinger: 
 

Anskaffelsesprotokoll: Malen for protokoll er forbedret, og det er ført protokoll i de 

undersøkte sakene. 

 

Anskaffelsesverdi: Denne fremgår i alle anskaffelsesprotokollene, men i kun tre av seks saker 

foreligger en beskrivelse av hvordan anskaffelsesverdi er beregnet. Revisor viser til at 

resultatet på dette området er mye bedre enn ved forrige revisjon. 

 

Skatteattest: Det var krav om dette i fire av seks saker, men manglet slik attest i to av de fire. I 

en av de to sakene hvor det manglet attest forelå det imidlertid skatteattest for riktig periode i 

en annen anskaffelse.  

 

Egenerklæring og dokumentasjonsbevis: Disse forelå i tre av de fire aktuelle anskaffelsene. 

«Dette er også blitt bedre enn det var ved forrige revisjon.» 

 

Begrunnelse for unntak fra regelverk om offentlig anskaffelse: En av anskaffelsene var ikke 

konkurranseutsatt i henhold til regelverket. Protokollen for denne anskaffelsen dokumenterer 

at det foreligger en begrunnelse for unntaket fra regelverket. «Dette manglet i samtlige saker 

ved forrige revisjon.» 

 

Lagring av dokumentasjon per anskaffelse: «Sakene var ryddig satt opp og lagret etter en 

relativt fast struktur slik at det var forholdsvis lett å få oversikt over sakene.» 

 

Gjennomgang av intern rutine for OA: «Virksomhetenes innkjøpsrutine var gjennomgått og 

forbedret på alle områdene vi påpekte i forrige revisjon.» 

 

Formell juridisk begrunnelse for unntatte selskaper: Iris Salten har innhentet en ekstern 

juridisk vurdering av om datterselskapene i Iris Salten-konsernet er omfattet av 

anskaffelsesregelverket. Vurderingen konkluderer med at følgende datterselskaper er unntatt 

fra regelverket for offentlig anskaffelse: Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Mivanor AS, 

Labora AS og HT-Safe AS. 

 

 

Revisors konklusjon og anbefaling: 
Sett i forhold til problemstilling 1 (oppfølgning av anbefalinger fra forrige rapport) 

konkluderer revisor som følger: 

  

Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer 

innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.  

 

Sett i forhold til problemstilling 2 (tilrettelegging for og samarbeid med revisjonen) 

konkluderer revisor som følger: 

 

 Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med revisjonen. 

 

Revisor har på bakgrunn av rapporten gitt 1 anbefaling: 

 



1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelsesmappene 

komplette i henhold til lov og forskrift. 

 

 

Konserndirektørens kommentar:  
Rapporten har vært til uttalelse hos konserndirektør. Denne er i sin helhet tatt med i rapporten. 

 

 

Andre opplysninger til saken: 
Kontrollutvalget i samtlige eierkommuner har bestilt samme oppfølgningsrapport. Ved 

bestillingen var det lagt til grunn en ressursbruk på 100 timer og at rapporten skulle 

ferdigstilles sommer / høst 2020. Ved avleggelse er det fra revisors side rapportert en 

ressursbruk på 100 timer. Forbruk av medgåtte ressurser fordeles likt mellom kommunene 

som bestilte rapporten. 

 

 

Vurdering: 

Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en undersøkelse og utarbeidet en rapport i 

samsvar med det oppdrag de ble gitt av kontrollutvalget. Videre er revisjonen utført i samsvar 

med kravene i Standard for forvaltningsrevisjon. Godt samarbeid har gitt god fremdrift, slik at 

rapporten leveres innenfor stipulert ramme for tid og ressursbruk.   

 

 

 

 

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og 

Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

 

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling. 

 

3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor 

grad er fulgt opp av selskapet.  

 

 

 

 

  

Inndyr, 3. september 2020 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

For kommunene:  
Beiarn, Bodø, Fauske,  
Gildeskål, Hamarøy, Meløy,                                                         
Saltdal, Steigen og Sørfold.   
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Forord 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy. 

Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen 

Evjen - statsviter, Kai André Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med 

bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet 

med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001).  

Denne oppfølgingen av tidligere forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS er gjennomført av 

forvaltningsrevisor Kai André Blix og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard 

Gamst. 

 

Bodø 04.06.2020 

 

 

 

 _________________         _______________________ 

    Kai André Blix     Bjørn Vegard Gamst 

 Forvaltningsrevisor    Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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Sammendrag 

 

Salten Kommunerevisjon IKS har i denne oppfølgingen gått gjennom virksomhetens 

behandling av områdene selvkost og offentlig anskaffelse. Formålet har vært å undersøke om 

Iris Salten med sine døtre har fulgt opp anbefalingene fra forvaltningsrevisjons rapporten fra 

2019 om selvkost og offentlig anskaffelse. 

Iris Salten har etter revisjonens vurdering gjort betydelige tiltak for å følge opp anbefalingene 

fra 2019. Dette har også resultert i betydelige forbedringer på de fleste av de aktuelle 

områdene. 

Problemstillingene som rapporten bygger på med konklusjoner: 

1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor 

selvkost og offentlig anskaffelse? 

o Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om 

forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.  

 

2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen? 

o Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med 

revisjonen. 

 

Anbefaling: 

1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene 

komplette i henhold til lov og forskrift. 
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1 Innledning 

 

Rapporten er en oppfølgingsrapport og bygger på rapporten Iris Salten IKS Selvkost og 

offentlige anskaffelser fra 14.02.2019. 

 

Dette betyr at formålet med rapporten er å følge opp at virksomheten har gjort nødvendige 

tiltak på bakgrunn av de anbefalingene som revisjonen gav i hovedrapporten. 

 

Dette betyr videre at rapporten er mer kortfattet og rett på sak og bygger på de samme 

utskrevne revisjonskriteriene som hovedrapporten. Disse fremgår dermed ikke i denne 

rapporten. Revisor har heller ikke gjort andre vurderinger enn å følge opp anbefalingene fra 

2019. 

 

 

1.1 Problemstillinger 

Vi har satt opp følgende problemstillinger for denne revisjonen: 

 

1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor 

selvkost og offentlig anskaffelse? 

2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen? 

 

 

 

1.2 Metode 

 

Selvkost: 

Revisjonen har fått tilsendt selvkostregnskap, resultatregnskaper fra Iris Service og Iris Salten 

og vedlegg tilhørende selvkostregnskapet. Vi har foretatt stikkprøver fra selvkostregnskapet 



Oppfølgingsrapport – Iris Salten IKS – Selvkost og offentlig anskaffelser 

   Salten kommunerevisjon 2020  6 

 

opp imot resultatregnskapet. Revisjonen har også fått en tilbakemelding på hvordan de 

praktiserer selvkostområdet i dag. 

 

Offentlige anskaffelser: 

Vi har i denne undersøkelsen plukket ut seks anskaffelsessaker fra Iris Salten og Iris Service 

sine innkjøp i 2019-20. Utplukket er gjort strategisk ut fra en liste vi fikk etter forespørsel til 

Iris Salten. 

 

Vi har også gjennomført møte med innkjøpspersonell i virksomhetene og fått fremvist 

metoden for lagring av dokumentasjon og mappestruktur som de benytter for lagring av 

dokumenter innen offentlig anskaffelse. 

 

I tillegg har vi bedt om og fått tilsendt redigert rutine for offentlige anskaffelser og en juridisk 

begrunnelse for at de selskapene i Iris-konsernet som er unntatt fra regelverket om offentlige 

anskaffelser kan være det. 

 

Iris Salten og Iris Service har i perioden ingen anskaffelser som faller inn under forskriftens 

del tre (anskaffelser over EØS-terskelverdi). Og skal følge det strengeste regimet for 

utlysning. På bakgrunn av det systemet som er framvist og vår gjennomgang av dokumenter 

mener vi dette i liten grad utgjør noen utfordring for å besvare den oppsatte problemstillingen. 

Vi mener etter dette at de innsamlede fakta er tilstrekkelige til å svare ut problemstillingen vi 

har satt opp. 

 

1.3 Revisjonskriterier 

Vi har for denne oppfølgingsrevisjonen tatt utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt i 

revisjonen fra 2019 som denne revisjonen bygger på. 

 

For de fullstendige utskrevne revisjonskriteriene viser vi til rapporten fra 2019. 

 

Vi har satt opp følgende kriterier. 

 



Oppfølgingsrapport – Iris Salten IKS – Selvkost og offentlig anskaffelser 

   Salten kommunerevisjon 2020  7 

 

1. Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i 

selvkostregnskapet hvert år. 

2. Iris Salten og Iris Service må sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften. 

3. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått 

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften. 

4. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere skatteattest før 

kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften. 

5. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og 

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften. 

6. Iris Salten og Iris Servise bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle 

unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse. 

7. Iris Salten og Iris Servise bør lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. anskaffelse. 

8. Iris Salten bør sørge for en gjennomgang og ajourføring av den interne rutinen slik at 

den blir et godt verktøy for alle selskapene den omfatter. 

9. Iris Salten bør få på plass en formell juridisk begrunnelse for at Iris Produksjon, 

Retura Iris og Mivanor er unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse. 
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2 Selvkost – Fakta og vurderinger 

2.1 Revisors vurdering 

I revisjonsrapporten fra 2019 gav revisor én formell anbefaling til Iris Salten på 

selvkostområdet. Anbefalingen som Iris Salten fikk i revisjonsrapporten, var: 

«Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i 

selvkostregnskapet hvert år». 

 

Dette omhandlet spesifiseringen av kontoer som beskrev de aktuelle kostnadene og inntektene 

da disse var mangelfulle. Det forekom kontonummer som ikke var bruk og kontonummer som 

ikke var tatt med. Dette hang sammen med at selvkostregnskapet var sammenhengende Excel 

ark med regnskap over flere år, og at disse kontoene i enkelte år var med og i andre år ikke 

var med. Dette bidro til en mer utfordrende selvkostkontroll og var ikke i samsvar med norsk 

regnskapsstandard (NRS). Revisjonen fant det da hensiktsmessig at kontoene i 

selvkostregnskapet burde oppdateres med riktige kontoer hvert år. 

Kontohenvisningene som ble påpekt ved forrige revisjon er nå spesifiserte og lett 

kontrollerbare opp imot resultatregnskapet. 

Iris salten har foretatt en omstrukturering av forskjellige inntekt- og kostnadsområder knyttet 

opp imot selvkostområdet. Slik selvkostregnskapet fremgår i dag, blir det laget to 

selvkostregnskap som blir slått sammen til ett. Ett for Iris Service og ett for Iris Salten. 

Revisjonens vurdering er etter dette at anbefalingen er fulgt opp og forholdet er godt ivaretatt 

etter endringene. 

 

  



For å illustrere hvordan kontohenvisning var før og nå: 

Før: 

 

 

 

 

 

 

 

Nå: 

 

  

KONTO KONTONAVN REGNSKAPSTALL FRA VISMA SELVKOSTBRØK 2018 SELVKOST FORRETNING Vedlegg/kommentar

INNTEKTER ISE

3006 Salg gulsekker 693 311-                                                  0 -                   693 311-              Salg gulsekker er næring

3010 MT Restavfall 10 556 263-                                             0,746 7 874 972-          2 681 291-           Vedlegg 1

3011 MT Trevirke 434 081-                                                  0,746 323 825-            110 257-              Vedlegg 1

3012 MT Sortert avfall / landbruksplast 352 810-                                                  0,746 263 196-            89 614-                Vedlegg 1

3013 MT Matavfall 3 365-                                                     0,746 2 510-                855-                    Vedlegg 1

3014 MT Farlig avfall 381 088-                                                  0,746 284 292-            96 796-                Vedlegg 1

3015 MT Papp og papir 59 685-                                                   0,746 44 525-              15 160-                Vedlegg 1

3016 MT Uorganisk (tegl,flis,båter etc. 308 914-                                                  0,746 230 450-            78 464-                Vedlegg 1

3017 MT Salg kompost 150-                                                        0 -                   150-                    Salg er næring

3018 MT salg EE-avfall 22 548-                                                   0,746 16 821-              5 727-                  Vedlegg 1

INNTEKTER ISA

3000 Inntekter (underground) 865 000-                                                  0,43 371 950-            493 050-              Vedlegg 1

3002 Salg kantine 315 829-                                                  0,452 142 755-            173 074-              Vedlegg 2

SUM INNTEKTER ISA OG ISE 215 306 326-                                           23                              187 406 869-      27 899 456-          

VAREKOSTNADER ISE

4015 Innsamling entreprise 1 732 625                                               1 1 732 625          -                     Innsamling av Retur AS i jan og febr. Det Retur kjører for RI faktureres direkte dit, uten behandlingskostnadene.

4060 Behandling restavfall 14 670 301                                             0,9109 13 363 177        1 307 124           Vedlegg 2 Hush -  næring MT (Retura ikke)

4061 Behandling papp/papir 903 285                                                  0,9109 822 803            80 483                Vedlegg 2 Hush -  næring MT (Retura ikke)

Vedlegg 5 lønnsandel VAREKOSTNADER ISA

4015 Innsamling entreprise 12 184 693                                             1kr                             12 184 693        -                     Inngår i selvkost fra ISE

4016 Innsamling Internfakt. 19023004 1 19 023 004        0 Inngår i selvkost fra ISE

SUM VAREKOSTNADER ISE OG ISA 116 929 823                                           23                              110 448 149      4 008 818           
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3 Offentlig anskaffelser – Fakta og vurderinger 

13. juni 2019 i sak nr. 19/45 ble det gjort følgende konklusjon og vedtak i styret i Iris Salten 

IKS: 

 

Kommunerevisjonens gjennomgang har avdekket avvik og at det er behov for å skjerpe inn 

følgende: 

 - Oppdatering av egen rutine slik at den er i henhold til regelverket. 

 - Bruk av anbudsprotokoll med angivelse av anslått verdi for alle anskaffelser. 

 - Systematisk lagring av alle anskaffelser.    

 

Som en oppfølging av kommunerevisjonen gjennomgang er det innhentet juridisk vurdering 

som konkluderer med at det kun er Iris Service og Iris Salten som er underlagt regelverket 

om offentlig anskaffelser.  De øvrige selskapene er ikke underlagt regelverket, men skal følge 

konsernets rutine.      

  

Forslag til Vedtak: 

Styret i Iris Salten IKS tar saken om kommunerevisjonens gjennomgang av innkjøp og tiltak 

som iverksettes til etterretning. 

3.1 Revisors vurdering  

Anskaffelsesprotokoll 

I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med at bruk av «anbudsprotokoll» skulle skjerpes 

inn. Siden det ikke er gitt anbefalinger om med bruken av anbudsprotokoll legger vi til grunn 

at det her var ment anskaffelsesprotokoll.  

 

Malen for å føre anskaffelsesprotokoll er utbedret fra forrige revisjon. Det viste seg nå å være 

ført protokoll i alle de seks sakene vi undersøkte. Protokollenes innhold er i stor grad 

proporsjonal med anskaffelsens størrelse. 
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Anskaffelsesverdi 

Anskaffelsens verdi framgår for alle sakene i anskaffelsesprotokollene. Det er imidlertid bare 

i tre av sakene det foreligger en beskrivelse av hvordan denne beregningen er gjort. 

 

Dette er mye bedre enn ved forrige revisjon. Revisjonen legger etter dette til grunn at det er 

gjort forbedringer også på bakgrunn av denne anbefalingen. 

 

Skatteattest 

To av de seks sakene fra utplukket er under kr 500.000, -. Det er dermed krav til skatteattest i 

bare fire av de seks sakene. 

 

I to av disse fire saker mangler skatteattest. For den ene av disse sakene (Renhold mm.) 

foreligger det skatteattest for virksomheten for riktig periode i en annen sak (Kantinedrift 

Vikan). Denne er imidlertid ikke lagt inn i denne saken. Til tross for at det forekommer 

mangler på dette området, gir det nye systemet inntrykk av at de arbeider med å forbedre 

også dette. Dette bør etter revisjonens vurdering heller ikke kreve så mye få på plass. 

 

Egenerklæring og dokumentasjonsbevis 

Her som for skatteattest gjelder kriteriet bare i fire av de utplukkede sakene. 

Egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis var bare å finne i tre av fire saker. Dette er 

også blitt bedre enn det var ved forrige revisjon, og også dette bør det være en smal sak å få 

på plass i mappene.  

 

Begrunnelse for unntak fra OA 

I utplukket var det en sak som ikke var konkurranseutsatt etter regelverket om offentlige 

anskaffelser. I protokollen til denne saken var det dokumentert en begrunnelse for unntaket 

fra regelverket. Dette manglet i samtlige saker ved forrige revisjon. At det er på plass i en sak 

etter tilfeldig utplukk gir en forståelse av forbedring også på dette området. 
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Lagring pr. anskaffelse 

I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med innskjerping med tanke på Systematisk lagring 

av alle anskaffelser. 

 

Revisor har gjennomført møte på teams med innkjøpspersonell for virksomhetene. I møtet 

viste de fram anskaffelsesarkivet og mappestrukturen de benyttet. De forklarte også at noen 

av sakene er lagret både i eget arkiv og i Aksess. 

 

Sakene var ryddig satt opp og lagret etter en relativt fast struktur slik at det var forholdsvis 

lett å få oversikt over sakene. 

Dette viste seg også ved at det tok svært kort tid å få tilsendt sakene etter å ha gjort utplukket. 

 

Nedenfor har vi tatt med to figurer som viser den gjennomgående lagringsstrukturen. 

 

Figur 1 (Lagring på server Vikan) 
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Figur 2 (Lagring i Aksess) 

 

  

Dette viser at de har gjennomført endringer i tråd med anbefalingene som ble gitt i 2019. 

 

Gjennomgang av intern rutine for OA 

Virksomhetenes innkjøpsrutine var gjennomgått og forbedret på alle områdene vi påpekte i 

forrige revisjon. Denne framstår nå som et mye bedre verktøy. Det er nå også laget egen 

rutine for de av selskapene som ikke ligger under regelverket for OA. 

 

Anbefalingen må etter dette anses å være fulgt opp. 
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Formell juridisk begrunnelse for unntatte selskaper 

Iris Salten har bestilt en juridisk vurdering fra Deloitte Legal 5. mars 2019. I dokumentet gis 

det en vurdering av hvorvidt datterselskapene i Iris Salten-konsernet er omfattet av 

anskaffelsesregelverket. 

 

Vurderingen konkluderer med at Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Mivanor AS, Labora AS 

og HT-Safe AS er unntatt fra regelverket for OA. 

 

Gjennomgang av dokumentasjon i utplukkede saker 

Saker over kr 100.000, -. 

 

1. Prosjektledelse Vensmoen 

Anskaffelsen gjelder administrasjon av prosjekt, prosjekterende og entreprenører, herunder 

planlegge, styre, rapportere og følge opp prosjektet, med hensyn til avtalte mål, omfang, tid 

og kostnader med oppføring av nytt bygg på Vensmoen. 

 

Av anskaffelsesprotokollen går det fram at anskaffelsens verdi er satt til mellom kr 220.000, - 

og kr 300.000, -. I kontrakten er taket satt til kr 250.000, -. Det fremgår ikke hvordan beløpet 

er beregnet. 

Det er ført anskaffelsesprotokoll i henhold til de krav som stilles. 

 

2. Matavfallscontainere 

Det er gjort unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser ved denne anskaffelsen. Dette 

er begrunnet i mappen. Årsaken er oppgitt til å være at det bare finnes en produsent av disse 

containerne. 

Det foreligger ikke noen verdiberegning i mappen, men anskaffelsesverdien på to containere 

er satt til kr 300.000, - 

Etter forespørsel til tilbyder viste prisen seg å bli kr 308.290, -. 

Det er ført anskaffelsesprotokoll hvor unntaket fra regelverket om offentlige anskaffelser er 

begrunnet. 
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3. Fiber infrastruktur 

Anskaffelsen gjelder å utvide IT-infrastruktur til samtlige lokasjoner i IRIS 

konsernet. Fibernettverket skal være tilpasset informasjonsbehovet til lokasjonene. 

Anskaffelsens verdi er i henhold til anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.090.000, -. 

Beregningen er dokumentert. Det er ført anskaffelsesprotokoll. 

Det foreligger ikke skatteattest eller egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis i mappen 

revisor har mottatt. 

 

4. Driftsleverandør IKT 

Anskaffelsen gjelder IKT driftstjenester for IRIS Salten konsern og datterselskaper. 

Kontrakten inkluderer ikke kjøp av maskinvare, programvare eller lisenser. 

Utviklingsprosjekter og anskaffelse av materiell følger egne anskaffelsesprosesser. 

 

Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.200.000, -. Beregningen er 

dokumentert. 

Det er ført anskaffelsesprotokoll. 

Skatteattest egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis er dokumentert. 

 

Saker over nasjonal terskelverdi 

 

6. Kantinedrift Vikan 

Anskaffelsen gjelder personell til kantinedriften ved hovedkontor Vikan. 

 

Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.600.000, -. Det foreligger ingen 

dokumentert beregning av anskaffelsens verdi i saken. 

 

Det er ført anskaffelsesprotokoll. 

 

Det foreligger skatteattest og egenerklæring og dokumentasjonsbevis. 
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7. Renhold mm. 

Anskaffelsen gjelder renholdstjenester m/rekvisita, vask av arbeidsklær og posttjenester 

for Iris Salten med datterselskaper. 

 

Anskaffelsen er beregnet til kr 1.796.000, - i anskaffelsesprotokollen. Det foreligger en noe 

tynn dokumentasjon av beregningen. Det foreligger imidlertid en detaljert timeberegning av 

alle områdene som skal inngå i avtalen. 

 

Det er ført anskaffelsesprotokoll. 

 

Det foreligger ikke skatteattest i saksmappen revisor har fått for denne anskaffelsen. 

Skatteattest fra virksomheten foreligger imidlertid i mappen for Kantinedrift. Egenerklæring 

og dokumentasjonsbevis foreligger. 
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Figur 3 (Oversikt over dokumentasjon) 

 

Gjennomgangen viser at virksomheten har tatt tak i anbefalingene fra forrige revisjon og 

utbedret systemet på alle områder. Når det gjelder å dokumentere beregningen av 

anskaffelsesverdien og sørge for å dokumentere skatteattest, egenerklæringsskjema og 

dokumentasjonsbevis har de fortsatt litt å gå på. Forbedringen fra forrige revisjon er likevel 

formidabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tegnforklaring 
 
M    =  Mangler 
I      =  Ikke aktuelt 
OK  = Dokumentert 
Anskaffelsesverdien er 
oppgitt i tusen kr. 

Skal 
anslå 
anskaffelsens 
verdi og 
dokumentere 
vurderingen 

Skal  
føre 
anskaffelses 
protokoll 
over  
kr 100.000, -. 

Skal  
kreve 
skatteattest 
for skatt og 
mva. fra 
leverandører 
for ansk. over  
kr 500.000, - 

Skal 
dokumentere 
egenerklæringss
kjema og 
dokumentasjons
bevis i henhold 
til anskaffelses 
forskriften 

Bør 
begrunne 
alle unntak 
fra 
regelverket 
om 
offentlige 
anskaffelser 

Over kr 100.000, -         
1.Prosjektledelse Vensmoen  250/ M  OK  I I I 
2.Matavfallscontainere   300/ M  OK  I I OK 
3.Fiberinfrastruktur  1.090/ OK  OK  M M I 
4. Driftsleverandør IKT   1.200/ OK  OK  OK OK I 

Over nasjonal terskel      
5.Kantinedrift Vikan 1.600/ M OK OK OK I 
6.Renhold mm. 1.796/ OK OK M OK I 
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3.2 Revisjonens samarbeid med Iris Salten IKS 

 

Problemstilling 2:  

 I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med 

revisjonen? 

 

På bakgrunn av de utfordringene som dukket opp på dette området i de to foregående 

revisjonene ønsket kontrollutvalgene at revisjonen skulle sette opp noen kriterier for å 

vurdere virksomheten på dette området. 

 

Revisjonen satte opp følgende kriterier for imøtekommenhet og tilgang til 

dokumentasjon: 

1. Holder de avtaler inngått med revisor  
2. Er de tilgjengelige for revisor 
3. Kommuniserer de godt med revisor 
4. Holder de seg innenfor rimelige frister satt av revisor 
5. Søker de å unngå unødig tidsspille for revisor 
6. Er de imøtekommende for å finne tid for møter med revisor 
7. Settes revisor i kontakt med de riktige personene i virksomheten 
8. Får revisor alle dokumenter og opplysninger som er viktige for revisjonen med en 

gang.  
- Dukker det opp dokumenter etter hvert som virksomheten måtte vite ville vært 

av stor nytte for revisor fra begynnelsen. 
 

Slik revisor ser det er det ikke nødvendig å gå gjennom disse kriteriene punkt for punkt. 

 

Revisor har i denne revisjonen ikke hatt utfordringer på dette området. Virksomheten har 

vært lett å kontakte og rask med å svare, brakt til veie alle dokumenter revisor har hatt behov 

for, vært behjelpelig med å sette opp teams møte og generelt gjort det mulig for revisor å 

gjennomføre revisjonen på svært kort tid. 

 

Revisor legger etter dette til grunn at vi ikke har noe å utsette på dette området. 
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4 Konklusjon 

 

1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer 

innenfor selvkost og offentlig anskaffelse? 

✓ Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om 

forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.  

2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med 

revisjonen? 

✓ Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med 

revisjonen. 

 

Anbefaling: 

1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene 

komplette i henhold til lov og forskrift. 
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5 Konserndirektørens kommentar 

 

Konserndirektøren gav sin uttalelse til rapporten 04.06.2020. Han legger til grunn at 

samarbeidet har vært langt bedre ved denne revisjonen.  

Videre tar han med at revisjonen har gitt dem ytterligere forbedringspunkter. 

Konserndirektøren har også bedt om å få ferdig rapport tilsendt når den er behandlet i 

eierkommunenes kontrollutvalg. 

 

Konserndirektørens kommentar: 

Både Iris Salten og Kommunerevisjonen var godt forberedt til denne revisjonen.    

Kommunikasjonen var langt bedre enn ved sist gjennomgang.     

Det er gjort tydelige innskjerpinger i dokumentering av innkjøp, og vi er godt fornøyde med 

at dette har gitt tydelige forbedringer. Denne gjennomgangen har i tillegg gitt oss ytterligere 

noen få forbedringspunkter.     



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/10351     
 Arkiv sakID.: 20/1558 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
096/20 Formannskap 23.09.2020 
097/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Stortings- og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdag 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes det i Fauske kommune valg 
mandag 13. september 2021. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes det i Fauske kommune valg 
mandag 13. september 2021. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 096/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes det i Fauske kommune valg 
mandag 13. september 2021. 

 
Sammendrag: 
Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er i statsråd 6. mars 2020 fastsatt til mandag 13. 
september 2021.  
 
Etter valglovens § 9-2 kan kommunestyret selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal 
holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med 
budsjettet for det året valget skal holdes. 
 
Fra valget i 2005 har valglokalene i Fauske kun holdt åpent på mandag. Tidligere hadde vi praksis å holde 
åpent søndag i kretsene Fauske, Sulitjelma og Strømsnes. De andre tre kretsene hadde åpent kun 
valgdagen. 
 
I evalueringen etter valget 2005 var stemmestyrelederne positive til 1 dagers valg.  Fra valget i 2007 ble 
også stemmetidene på valgdagen økt. Forhåndsstemmegivningen har gått greit med økt åpningstid 
enkelte dager. 
 
Med henvisningen til evalueringen etter valg 2005 og praksis vil rådmannen foreslå at kommunestyret 
vedtar å avholde valg i alle kretser kun en dag. 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12547     
 Arkiv sakID.: 19/3130 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
095/20 Formannskap 23.09.2020 
098/20 Kommunestyre 01.10.2020 

 
 
Valg av medlemmer til Indre Salten forliksråd eventuelt til Fauske forliksråd for 
perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Hvis kommunestyrene i Beiarn, Fauske, Saltdal og Sørfold fatter likelydende vedtak om felles 
forliksråd fattes følgende vedtak og valg: 
 
Som medlem og varamedlem til Indre Salten forliksråd velges: 
Medlem: …………………… 
Varamedlem: ……………… 
 
Som forslag til formann velges: ……………….. 
 
 
Hvis kommunestyrene i Saltdal og/eller Sørfold ikke fatter likelydende vedtak om felles forliksråd 
som Beiarn og Fauske fattes følgende vedtak og valg: 
 
Som forliksråd for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges:  
Medlemmer:  
1. ..........  
2. ..........  
3. ..........  
 
Varamedlemmer:  
1. ..........  
2. ..........  
3. ..........  
 
Som formann velges:  
................................... 

 
 
Formannskap 23.09.2020: 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



FOR- 095/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
Vedlegg: 
22.06.2020 Anmodning om etablering av felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, 

Sørfold og Fauske 
1443326 

03.07.2020 Valg av forliksrådsmedlemmer for 2021 - 2025 1446973 

15.09.2020 Valg av forliksråd for perioden 1. januar 2017 TIL 31. desember 2020 1451183 

24.09.2020 Felles forliksråd - Behandling etter Sørfold kommunes behandling 1453711 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i domstolens § 27 og 57, skal kommunestyret velge forliksråd.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 62/20 å opprette et felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold 
og Fauske. Indre Salten forliksråd skulle tre i kraft fra 01.01.2021. 
 
Saksopplysninger: 
Etter § 57 skal valget foregå innen 15. oktober og tre i kraft 1. januar det påfølgende år.  
 
Beiarn kommune har behandlet felles forliksråd og fattet likelydende vedtak som Fauske. 
 
Saltdal kommunestyre skal behandle saken 24. september. 
 
Saken har vært behandlet i Sørfold, men følgende utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt: 

Sørfold Arbeiderparti ønsker å utsette saken.  Saken bes belyst nærmere. 
1. Hvor møtene avholdes som gjelder befolkning/saker i Sørfold kommune. 
2. Det opprettes dialog om å endre punkt på hvem som skal være leder. 

 
Sørfold kommunestyre skal behandle saken på nytt 16. september. 
 
Hvis ikke Saltdal og Sørfold fatter likelydende vedtak som Beiarn og Fauske, må kommunestyret velge 
eget forliksråd for Fauske. Ettersom fristen for å foreta valget er 15. oktober etter hvert 
kommunestyrevalg, må eventuelt kommunestyret velge to ulike forliksråd etter hva vedtakene i Saltdal 
og Sørfold blir. 
 
Et felles forliksråd kan etter domstolloven § 27 opprettes uavhengig av funksjonstiden etter § 57. 
 
Hvis det blir opprettet et felles forliksråd skal Fauske kommunestyre velge ett medlem og et 
varamedlem, et av hvert kjønn.  
 
Hvis det skal velges eget forliksråd for Fauske, skal kommunestyre velge 3 medlemmer med like mange 
varamedlemmer. Det velges en formann blant medlemmene. Hvis forfall fra formann, skal den som er 
nevnt først i oppnevnelsen blant medlemmene gjøre tjeneste i dennes fravær.  
 
Valget holdes som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det, jf. § 7-4, ellers som avtalevalg, jf. 
kommuneloven § 7-7. 
 
For begge valgene gjelder de samme regler. For å velges må vedkommende være fylt 25 år, norsk 
statsborger som er vederheftig og som er ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 
Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start og beherske norsk skriftlig og muntlig godt.  
 
Vedkommende må heller ikke ha stilling som:  



· Stortingsrepresentanter og –vararepresentanter  
· statsrådets medlemmer, statssekretær, statsrådens personlige rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor  
· fylkesmenn og assisterende fylkesmenn  
· utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene  
· ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet  
· ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre  
· ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen  
· praktiserende advokater og advokatfullmektiger  
· kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  

 
I tidligere redegjørelse fra Justis- og beredskapsdepartementet bemerkes:  

“Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettsgangsordning har en viktig og krevende 
oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som 
forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. (...). 
Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at 
en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos den som blir valgt. Videre 
er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å 
skifte ut hele forliksrådet på en gang.”  

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 20/8035     

 Arkiv sakID.: 20/1134 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

068/20 Formannskap 09.06.2020 

062/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 

Anmodning om etablering av felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, 
Sørfold og Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, som trer i 
kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter følgende 
prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, som trer i 
kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter følgende 



prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 

Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Borge ble enstemmig erklært habil. 
 
Per-Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende forslag: 
Fauske viderefører Forliksrådet i egen kommune som før i hht. domstolloven § 27 første ledd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer avgitt for 
R's forslag. 
 
FOR- 068/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, som trer i 
kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter følgende 
prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 

 



Kommunestyre 18.06.2020: 
 
Behandling: 

Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Borge ble enstemmig erklært habil. 
 
Per-Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende forslag: 
Fauske viderefører Forliksrådet i egen kommune som før i hht. domstolloven § 27 første ledd. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 (3FRP, 5H, 1KRF, 4SP) mot 12 (9 AP, 1R, 2SV) stemmer 
avgitt for R's forslag. 
 
KOM- 062/20 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, som trer i 

kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter følgende 
prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 

 
Vedlegg: 

18.05.2020 Vedlegg 1 - Anmodning om etablering av felles forliksråd for kommunene 
Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske 

1441978 

18.05.2020 Vedlegg 2 - Tvisteloven kapitell 6 1441980 

18.05.2020 Vedlegg 3 - Domstolloven 1441981 

18.05.2020 Vedlegg 4 - Politidirektoratets brev av 06.05.10 1441982 

18.05.2020 Vedlegg 5 - Justis- og beredskapsdepartementets brev av 21.12.15 1441983 

18.05.2020 Vedlegg 5 - Valg av forliksrådsmedlemmer 1441984 

 

Fakta: 
 
Forliksrådet er en "meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet", jf. domstolloven §  
1.  
 
Forliksrådenes oppgaver og myndighet er angitt i tvisteloven kapittel 6. Selve organiseringen av 
forliksrådene herunder oppnevning av forliksrådets medlemmer er regulert i domstolloven § 27 og § 28. 
Det vises til vedlegg 2 og vedlegg 3.  



 
I hver kommune skal det være et forliksråd, jf. domstolloven § 27, første ledd.  
 
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Forliksrådets medlemmer og 
varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert 
kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år, jf. domstolloven § 57.  
 
Departementet fremhever at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og krevende oppgaver. 
For at de skal kunne løse oppgaven, er det nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges 
personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. Departementet understreker at valt til forliksråd 
ikke er valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og 
egenskaper hos den som blir valgt.  
Det vises til brev inntatt i vedlegg 5.  
 
Fylkesmannen har en tilsynsfunksjon ved valget av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, og 
foretar oppnevning av medlemmene og varamedlemmene. Valget av forliksrådsmedlemmer innberettes 
derfor til fylkesmannen. Dersom fylkesmannen finner valget lovlig, utferdiger han oppnevnelsen for de 
valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Fylkesmannen foretar formell oppnevning av de 
enkelte medlemmer og varamedlemmer.  
Forliksrådene skal holde møte en gang i måneden og oftere dersom saksmengden krever det. 
Forliksrådet kan unnlate å holde møte i juli. Forliksrådet kan også unnlate å holde møte en måned 
dersom det til møte ikke foreligger saker til behandling. 
  
Forliksrådene betjenes av et sekretariat. Sekretariatsfunksjonen er tillagt politiet. I namsfogdsdistrikt er 
namsfogden sekretariat. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I 
politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonen sekretariat, jf. domstolloven § 27, 
6 ledd.  
 
Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn kan med 
tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom 
kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal 
velge, og om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det 
skal sikres at både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn, jf. domstolloven § 27. 
7. ledd.  
 
Per i dag har Beiarn kommune, Saltdal kommune, Sørfold kommune og Fauske kommune hvert sitt råd.  
 
Fauske lensmannskontor utfører sekretariatsfunksjonen for alle kommunene. 
  
Leder av sivil rettspleie i Nordland politidistrikt har foreslått at det opprettes ett felles forliksråd for 
Beiarn kommune, Saltdal kommune, Sørfold kommune og Fauske kommune 1.1.2021.  
 
Politidirektoratet oppfordret allerede i 2010 politidistriktene om å ta opp spørsmålet om felles forliksråd 
med kommunene. Direktoratet henviser til positive effekter som høyere kompetanse og lavere 
kostnader. Brev av 06.05.10 er inntatt i vedlegg 4.  
 
Leder for sivil rettspleie i Nordland politidistrikt begrunner sitt forslag med at en sammenslåing av de 
fire forliksrådene vil medføre økt kvalitet, bedre rettsikkerhet og mer effektiv drift av 
sekretariatsfunksjonen. Disse fordeler veier opp for de ulemper lengre reisevei vil utgjøre for noen 
dommere og publikum.  
 
Kommunestyrene i de fire kommunene bes nå om å ta stilling til om det skal opprettes ett felles 



forliksråd. 
 
 
Vurdering: 
Ettersom Beiarn kommune, Saltdal kommune, Sørfold kommune og Fauske kommune ligger i samme 
domssogn og har samme sekretariat for forliksrådet, har de fire kommunestyrene myndighet til å 
beslutte å ha felles forliksråd.  
 
Det fremgår av tvisteloven § 6-1 at formålet med behandlingen i forliksrådet er å bidra til enkel, effektiv 
og rimelig tvisteløsning gjennom megling eller domsavsigelse.  
 
Opprettelse av ett felles forliksråd for de fire kommuner synes å bidra til dette formål. Det vises for så 
vidt til redegjørelsen fra leder av sivil rettspleie i Nordland politidistrikt i vedlegg 1.  
 
Det viktigste argumentet for en sammenslåing er økt kvalitet og dermed økt rettsikkerhet for partene. 
De aktuelle medlemmene vil få større saksportefølje. Dette vil gi dem mer erfaring og dermed bredere 
kunnskap og forståelse. Med slik økt kompetanse, vil både partenes rettsikkerhet bedres og kaviteten på 
dommene som fattes bedres. Videre øker graden av likebehandling av sammenlignbare saker. Det antas 
også å bli enklere å rekruttere kvalifiserte og engasjerte medlemmer.  
 
Opprettelse av ett felles forliksråd vil mest sannsynlig også medføre en raskere og enklere saksavvikling 
ettersom det vil avholdes hyppigere møter selv om det antakelig totalt sett blir færre møter, og at 
møteplanlegging blir enklere ved at sekretariatet skal kommuniserer med færre medlemmer.  
 
Videre fremstår ett forliksråd som en mer kostnadseffektiv løsning både ved at det antakelig vil avholdes 
færre møter, at sekretariatets arbeid med godtgjørelse også vil forenkles ved at det blir færre 
medlemmer å forholde seg til, og at ett råd vil operere mer effektivt ettersom kompetansen blant 
medlemmene vil heves. Selv om ett felles forliksråd nødvendigvis vil medføre noe lengre reisevei for 
flere brukere av forliksrådet og antakelig også for noen dommere, synes løsningen totalt sett mer 
kostnadseffektiv enn dagens ordning.  
 
Hvert av de fire kommunestyrene må i så fall vedta å opprette ett felles forliksråd med tilslutning fra 2/3 
av kommunestyrets representanter.  
 
En forutsetning for å opprette ett felles forliksråd der at de fire kommunene er enige hvor mange 
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det blant 
medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn.  
 
Det fremmes likelydende sak i Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske. Opprettelsen av ett felles forliksråd er 
avhengig av at det fattes vedtak om dette i alle fire kommunestyrer. Etter at det foreligger en 
prinsippavgjørelse i saken, fremme en sak for de fire kommunestyrer vedrørende valg av 
forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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VALG  AV  FORLIKSRÅDSMEDLEMMER  FOR 2021 TIL  2025

MELDING  OM  VEDTAk:

1. Det opprettes et felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske. Det nye
rådet trer  i  kraft 1 .  januar 2021.

2. Det nye forliksrådet får navnet Indre Salten Forliksråd.

3. Det fremmes særskilt sak om  valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer.

Til slik sak utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter
følgende prinsipper.

-Ett medlem og ett varamedlem fra Beiarn kommune, annen hver periode kvinne og mann
-Ett medlem og ett varamedlem fra Sørfold kommune, annen hver periode kvinne og mann
-Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn
-  Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn

— Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet
-  Den kommune som har innehar ledervervet, har 3. varamedlem

-  Beiarn og Sørfold veksler på å ha 1. varamedlem

Med vennlig hilsen

Beiarn  kommune

Ole Petter  Nybakk

Rådmann

Kopi til:

Saltdal  Kommune, Kirkegata 23, 8250 ROGNAN

Sørfold Kommune, Rådhuset, 8226 STRAUMEN

Fauske  Kommune, Postboks  93, 8201 FAUSKE

Beiarn kommune Nedre  Beiarveien 906, 8110 Moldjord  Telefon 755 69 000

mad: post@beiarn.kommune.no web: beiarn.kommune.no
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 124/16 KOMMUNESTYRE  19.05.2016 
 
 
 
VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 
   
 
Vedlegg: 1. K-sak 110/12 – Valg av forliksråd for perioden 1. mai 2013 – 31. desember 2016 

2. Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 11.01.2016 
3. Redegjørelse fra Justis- og beredskapsdepartementet om reglene ved valg av 

forliksrådsmedlemmer datert 21.12.2015 
 

Sammendrag: 
 
Med hjemmel i domstolens § 27 og 57, skal kommunestyret velge forliksråd. 
Det skal velges 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Det velges en formann blant 
medlemmene. Hvis forfall fra formann, skal den som er nevnt først i oppnevnelsen blant 
medlemmene gjøre tjeneste i dennes fravær. 
 
Valget skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. 
 
For å velges må vedkommende være fylt 25 år, norsk statsborger som er vederheftig og som er 
ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Vedkommende må være under 70 år ved 
valgperiodens start og beherske norsk skriftlig og muntlig godt.  
 
I vedtak fra K-sak 110/12 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved 
valgperiodens start. 
 
Vedkommende må heller ikke ha stilling som: 

 Stortingsrepresentanter og –vararepresentanter 
 statsrådets medlemmer, statssekretær, statsrådens personlige rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor 
 fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 
 utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 
 ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet 
 ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 
 ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 
 praktiserende advokater og advokatfullmektiger 
 kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte 

del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 
 



I redegjørelsen fra Justis- og beredskapsdepartementet bemerkes: 
“Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettsgangsordning har en viktig og 

krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det 
som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for 
vervet. (...). Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk 
råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper 
hos den som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. 
Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.” 

 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer samt formann 
til forliksrådet for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020. 
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 
Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges: 
 
Medlemmer: 
1. .......... 
2. .......... 
3. .......... 
 
Varamedlemmer: 
1. .......... 
2. .......... 
3. .......... 
 
Som formann velges: 
................................... 

 

 
FOR-092/16 VEDTAK-  03.05.2016 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag: 
Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges: 
 
Medlemmer: 
1. Sverre Hagen 
2. Beate Setså Borge 
3. Gro Anita Olsen 
 
Varamedlemmer: 
1. Lise Karbøl Bakkegård 
2. Vigdis Kristensen 
3. Lisbeth Kvæl 
 
Som formann velges: 
Sverre Hagen 
 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 



Det må sees på kjønnsbalansen til kommunestyrets behandling. 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 
Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges: 
 
Medlemmer: 
1. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske 
2. Beate Setså Borge, Kirkeveien 43B, 8207 Fauske 
3. Gro Anita Olsen, Oppigardsveien 8, 8200 Fauske 
 
Varamedlemmer: 
1. Lise Karbøl Bakkegård, Trivselsveien 179, 8215 Valnesfjord 
2. Vigdis Kristensen, Hegreveien 3, 8207 Fauske 
3. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 
 
Som formann velges: 
Sverre Hagen 

 

 
KOM-124/16 VEDTAK-  19.05.2016 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag: 
Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges: 
 
Medlemmer: 
1. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske 
2. Beate Setså Borge, Kirkeveien 43B, 8207 Fauske 
3. Gro Anita Olsen, Oppigardsveien 8, 8200 Fauske 
 
Varamedlemmer: 
1. Lise Karbøl Bakkegård, Trivselsveien 179, 8215 Valnesfjord 
2. Finn Utheim 
3. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 
 
Som formann velges: 
Sverre Hagen 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges: 
 
Medlemmer: 
1. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske 
2. Beate Setså Borge, Kirkeveien 43B, 8207 Fauske 
3. Gro Anita Olsen, Oppigardsveien 8, 8200 Fauske 
 
Varamedlemmer: 
1. Lise Karbøl Bakkegård, Trivselsveien 179, 8215 Valnesfjord 
2. Finn Utheim, Geitbergveien 11, 8200 Fauske 



3. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 
 
Som formann velges: 
Sverre Hagen 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
Utskrift sendes:     
Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 BODØ 
 
 
 



Fra: Ronny Borge <ronny.borge@politiet.no> 
Sendt: søndag 20. september 2020 23:50 
Til: Geir Mikkelsen; Marlen Rendall Berg 
Emne: Forliksråd 
 
Hei 

 

Fauske skal velge medlemmer til felles- eller fortsatt eget forliksråd kommende uke i 

FOR, og endelig i K-styret 1.oktober.  

 

Fauske og Beiarn har tidligere vedtatt å være med på ordningen om felles forliksråd for 

kommunene i Indre Salten.  

 

Denne uka vedtok Sørfold kommune å ikke være med i en ordning med felles råd. Etter 

det jeg erfarer skal Saltdal behandle saken kommende uke.  

 

Kan sak som skal opp på Fauske gjøres om til et spørsmål om Fauske skal være med i en 

ordning med felles råd for Beiarn, Saltdal og Fauske, og at det velges medlemmer til 

dette rådet. Alternativt velges det medlemmer til eget råd for Fauske.  

 

 
 
Mvh Ronny Borge 
Lensmann 
 
Fauske lensmannskontor 
Indre salten lensmannsdistrikt 
Nordland politidistrikt 
 
Telefon 971 12595 / 755 89251 
E-post: ronny.borge@politiet.no 
 

mailto:ronny.borge@politiet.no
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Interpellasjon til kommunestyremøtet 1. oktober 2020 - Om barn sendt til utlandet 
mot sin vilje 
 
 
 
 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
Behandling: 
 
 
KOM- 071/20 Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Vedlegg: 
03.06.2020 Interpellasjon til kommunestyremøtet 1. oktober 2020 - Om barn sendt til 

utlandet mot sin vilje 
1443193 

 
Sammendrag: 
 

Det vises til interpellasjon fra representanten Kassandra B. Petsas (FRP). 
 
I reglement for kommunestyre og formannskap heter det: 
 
§ 23.          Interpellasjoner. 

En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  
Interpellasjonen må være meldt til ordfører i god tid før møtet – senest 10  
dager. Den skal være skriftlig og sendes ut sammen med sakspapirene. 
 
Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og  
svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.  
Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas opp til votering.  
Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordfører eller 1/3 av de tilstedeværende 
medlemmene motsetter seg dette. 

 
 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com 
Sendt: fredag 29. mai 2020 21:00 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Interpellasjon - reply 2424102 
Vedlegg: reply20200529205954.xml 
 
Oppfølgingsflagg: FollowUp 
Status for flagg: Flagget 
 

Skriv interpellasjon til neste kommunestyremøte 

Fornavn 

/Etternavn 

Kassandra Petsa 

Hvilket parti 

tilhører du? 

Fremskrittspartiet 

Mobil 98460927 

E-postadresse kassandrapetsas@hotmail.com  

Tittel på 

interpellasjon/ 

overskrift 

Interpellasjon til Fauske kommune om barn sendt til utlandet mot sin 

vilje 

Skriv selve 

interpellasjonen 

Mandag 25.05 fikk regjeringen overlevert «ikke bare en ferie» som er 

en rapport om barn som blir sendt til utlandet mot sin vilje. I rapporten 

kom det frem sjokkerende historier fra enkeltmennesker ? barn som har 

blitt sendt til utlandet mot sin vilje og blitt utsatt for sterk sosial 

kontroll, vold, tortur og innlåsing. Forholdene som beskrives av barna 

selv er uverdig og ikke slikt et barn skal oppleve. Bakgrunnen for at de 

har blitt sendt kan være alt fra rus, småkriminalitet, at man har fått «for 

mye» vestlige verdier og forlater religionen. Og mange har blitt sendt til 

koranskoler som noen av barna beskriver som 

"oppdragelsesinstitusjon". Uavhengig av grunner foreldrene måtte ha 

for å svikte sine egne barn ved å la de oppleve slike ting, er det ikke 

sånn vi skal ha det i Norge. 

 

Det mest graverende i rapporten som kom frem var opplysninger om at 

barnevernet støttet og betalte flybilletter for barna til utlandet. Da de så 

på det som en bedre løsning grunnet en lengre periode med 

ungdomskriminalitet osv. For Fremskrittspartiet er ikke koranskoler og 

fysisk avstraffelse løsningen på barn som har falt litt utenfor. De skal 

hjelpes for å komme på rett kjøl med profesjonell hjelp ? i Norge. 

 

- Kan ordfører garantere for at barnevernstjenesten i Fauske kommune 

ikke har betalt for at barn sendes på koranskoler? 

 

- Hvordan jobber kommunen for å avdekke og hindre negativ sosial 

kontroll? 

- Hvis kommunen og dens tjenester mistenker eller avdekker at foreldre 

skal sende eller har sendt barna til utlandet, vil ordfører sikre at 

mailto:kassandrapetsas@hotmail.com


kommunen gjør det de kan for å hindre og anmelde slike forhold til 

politiet? 

Interpellasjonen 

vedlagt 
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