
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 02.02.2021 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Teams-møte 
 
 
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 økonomi status, sykefravær og utviklingsprosjektet. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2021 
Sak nr. Sakstittel  
004/21 Godkjenning av møtebok  
005/21 Delegerte saker i perioden  
006/21 Referatsaker i perioden  
007/21 Omstillingsprosjekt - Orientering til referansegruppe 

v/formannskap - Feb. 2021 
 

008/21 Statusrapport 2020  - Ny by-Ny E6 - Fra bru til bru  
009/21 Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 

2021 
 

010/21 Salten kontrollutvalgservice - Omdanning til Kommunalt 
oppgavefelleskap og tilslutning fra Rødøy kommune 

 

011/21 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2020  
 
 
 
Fauske, 26.01.21 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/19297     
 Arkiv sakID.: 20/2728 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
004/21 Formannskap 02.02.2021 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 11/2020, 12/2020, 1/2021 og 2/2021 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
11.12.2020 Protokoll - Formannskap - 11.12.2020 1461627 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 11.12.2020 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 12/2020 Til kl. 09:00 Møtested: Valnesfjord flerbrukshall 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Geir Olsen AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ketil Skår H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
 
Varamedlemmer Parti 
Kathrine Moan Larsen AP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Helge Delphin Akerhaugen 
 
 
 
 
Møtenotater: 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 11.12.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
144/20 Tilsetting  kommunedirektør Personalsak 

ansettelse 
 
 
  



Side 3 
 

144/20: Tilsetting  kommunedirektør 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

1. Ellen Beate Lundberg tilbys stillingen som kommunedirektør i Fauske kommune. 
2. Stillingen avlønnes med en årslønn på kr 1. 200 000 
3. Det vil bli utarbeidet lederavtale. 

 
 
 
Formannskap 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken tas til orientering. 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 144/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/1327     
 Arkiv sakID.: 20/2728 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
005/21 Formannskap 02.02.2021 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
001/21, Annonsering i Røde Kors-avisa - 1. utgivelse 2021 
VEDTAK: 

 
Røde Kors-avisa tildeles kr. 4.437,50 i annonsestøtte for 1. utgivelse 2021.  

 

Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 
 
 
 

Dato:  20.01.2021 
Vår ref.: 21/1020 

Deres ref.:  
Saksb.: Marlen Rendall Berg 

Ordfører 
 
 
 

 
Postboks 93  Tlf: 75 60 40 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021 
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Røde Kors-avisa 
Bell Media AS 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
001/21 Formannskap 

 
 
Annonsering i Røde Kors-avisa - 1. utgivelse 2021 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om støtte til annonsering i Røde Kors-avisa 1. utgivelse 2021. 
 
 
 Fauske kommune v/ordfører ønsker å støtte tiltaket med et beløp på kr. 4.437,50. 
 
 
 
VEDTAK: 
 

Røde Kors-avisa tildeles kr. 4.437,50 i annonsestøtte for 1. utgivelse 2021.  
 
Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001. 
 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/1328     
 Arkiv sakID.: 20/2728 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
006/21 Formannskap 02.02.2021 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Barnevernstjenesten - Månedsrapport oktober 2020 
 
 
2, Barnevernstjenesten - Månedsrapport november 2020 
 
 
3, Handlingsplan for Helse- og miljøtilsyn Salten 2021 
 
 
4, Skoleskyss ved rødt nivå for ungdomsskolene i Nordland - anmodning om strakstiltak 
 
 
5, Svar til Salten Regionråd vedrørende skoleskyss ved rødt nivå på ungdomsskolene 
 
 
6, Lovlighetskontroll - Budsjett 2021 - Fauske kommune 
 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 

 

 

 
Kommentar: 
Vakanse i stillinger medfører stor arbeidsbelastning for resten av tjenesten, og vi går mot 
flere fristbrudd. 
I smittevernhensyn har vi delt tjenesten i 2 kohorter, med den ene på hjemmekontor annen 
hver uke. Dette for å unngå at alle blir satt i karantene ved eventuell positiv prøve. 
Tjensteproduksjonen opprettholdes, all klient- og møtevirksomhet gjennomføres.  
Antall meldinger ligger ca på fjorårets nivå. 

 

 

Ulf Flønes 

Barnevernleder, FAUSKE KOMMUNE 
 

 

FAUSKE 

KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
OKTOBER 2020 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

   11     20 Hittil i år: 124 121 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

     4 
 

     1 

3 
 
8 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

38 
 

29 

38 
 
 
53 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

     5 13 Hittil i år:  86 91 

Undersøkelser sluttført: 
 

     7 3 Hittil i år: 82 81 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

     6 3 Hittil i år: 77 81 

Status pr 31.10      

Venter på undersøkelse: 
 

     4 6   

Under undersøkelse:     23 23   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 

 
      2 

 
2 
 

  

   

 
Tiltak totalt for Fauske kommune 

 

 Pr d.d Samme tid i fjor 

Barn plassert i fosterhjem:                24 23 

Barn plassert i institusjon:  2 1 

Barn hjelpetiltak 0 - 18 år : 37 47 

Tiltak ettervern over 18 år:                 9      8  



 

 

 

 
Kommentar:  

Samme situasjon som de 2 siste månedene, 2 vakante stilinger i påvente av budsjett + nesten 

ei stilling ute i sykemeldinger. Etterslep begynner å vokse, og jeg frykter arbeidsrelaterte 

sykemeldinger dersom vi ikke får ansatte inn i stillingene. 

 

 

Ulf Flønes 

Barnevernleder, FAUSKE KOMMUNE 
 

 

FAUSKE 

KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
NOVEMBER 2020 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

   22     21 Hittil i år: 146 142 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

     0 
 

-  

5 
 
2 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

38 
 

29 

43 
 
 
55 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

     14 16 Hittil i år: 100  107 

Undersøkelser sluttført: 
 

     6 7 Hittil i år: 88 88 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

     6 7 Hittil i år: 83 88 

Status pr 30.11      

Venter på undersøkelse: 
 

     3 6   

Under undersøkelse:     26 31   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 

 
      0 

 
0 
 

  

   

 
Tiltak totalt for Fauske kommune 

 

 Pr d.d Samme tid i fjor 

Barn plassert i fosterhjem:     24           23 

Barn plassert i institusjon:       2         1 

Barn hjelpetiltak 0 - 18 år :     37    53 

Tiltak ettervern over 18 år:       9       9  



Helse-og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25, 8008 Bodø

Tlf. 40 00 77 77 e-post: post@hmts.no Org.nr. 986 504907 www.hmts.no
Saksbehandlere-post: kn@hmts.no

Eierkommunene i HMTS
Kopi til: Rådmann/kommunedirektør, kommuneoverlege

Handlingsplan for HMTS 2021

Det tas forbehold om løpende oppdatering bla knyttet til Covid 19

1. Faglige basistjenester for eierkommunene

1.1 Tilsyn og godkjenninger av virksomheter
(tilsynsfrekvens er normalt hvert 4. år–jf egen tilsynsplan)

- Plan-og driftsgodkjenning av barnehager, skoler og tatoveringsvirksomheter
- Tematilsyn barnehager og skoler: Innenfor hygiene, smittevern, renhold, toalettforhold
- Oppfølging tidligere tilsyn
- Tilsyn hygiene, smittevern, renhold alle campingplasser
- Tematilsyn tatoveringsvirksomheter
- Tematilsyn badeanlegg, solarier etter tilsynsplan

1.2 Robuste barn i gode relasjoner i barnehage og skole –tilsyn og veiledning
Vurdere oppgavene i forhold til ny barnehagelov og ny forskrift mrhv barnehagerog skoler:

- Aktiv samarbeidspartner/medlem i ressursgruppa for inkluderende barnehage-og skolemiljø i Bodø
- Tematilsyn (skoler/barnehager) og refleksjonsmøterbarnehager i de andre eierkommunene

1.3 Behandle klagesaker etter folkehelseloven med forskrifter
- Løpende oppfølging av klagesaker. Samarbeid med andre etater og kommuneoverlege
- Klagesaker vedrørende Covid 19-forskrift på virksomheter som inngår i basis

1.4 Uttalelser til og bidrag i ulike planer og fora
- Gjennomgang og ev uttalelse i medhold av folkehelseloven til kommunale planer på høring
-Inneklimaforum i Bodø. Vurdere behov for lignende samarbeidsfora/nettverk
- Delta i Folkehelsealliansen i Nordland

1.5 Øvrige faste oppgaver
- Samarbeid med kommuneoverlegene
- Kommuneoverlegeforum: Mnd møter (ca 10) –utvides ved behov
- Hygienesertifikat skip i Bodø og Sørfold (ekstern fakturering)
- Samarbeid med folkehelsekoordinator
- Faglig kompetansesenter for kommuneadministrasjon og publikum, informasjon og veiledning
- Legionella-møter med kommunene
- Presentasjon i eierkommunenes politiske organ
- Løpende møter med administrasjonen i eierkommunene
- Ny forskrift mrhv barnehagerog skoler: Sette oss inn i den og vurdere tilsyn, veiledninger, samarbeid

med kommunene, etc.

Dato: ........................................................05.01.2021
Saksbehandler: ......................................Katalin Nagy
Telefon direkte: .......................................98 22 39 33
Deres ref: ...................................................................
Løpenr.: ..........................................................5/2021
Saksnr/vår ref: ...............................................2018/90
Arkivkode: ............................................................J00

mailto:post@hmts.no
http://www.hmts.no/
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2. Faglige tjenester utover basistjenestene for eierkommunene (faktureres) 
- Oppfølging Covid 19-forskriften i virksomheter utover basis: Bla sjekklister, oppdatering i hht    

endring lovverk, retningslinjer, tilsyn virksomheter (butikker, serveringssteder, bensinstasjoner, mm) 
- Tilsyn, veiledning, klagesaker, oppfølging og møter utover oppsatt tilsynsplan 
- Kurs etter avtale for eksempel legionella, smittevern, hygiene, internkontroll og psykososialt miljø 
- Bidrag i arbeidsgrupper, prosjektgrupper i utarbeidelse av planer, etc 
- Ny barnehagelov: Se på kommunenes behov for bistand i forhold til tilsyn   
- Annet 
 

3. Faglige tjenester for andre kunder (faktureres) 

3.1 Markedsføring 
- Salg av tjenester 

3.2 Tilsyn av virksomheter omfattet av folkehelseloven med forskrifter, mm 
- Avtaler med kommuner, andre 
- Gjennomføre tematilsyn fysisk miljø (bygg/renhold/vedlikehold/lyd, toalett skoler, mm) og/eller 

godkjenningsprosess på skoler og barnehager  
- Gjennomføre tematilsyn på andre virksomheter (badeanlegg, campingplasser, asylmottak, solarier, 

sykehjem, mm) 
- Annet 

3.3 Saksbehandling etter folkehelseloven med forskrifter 
- Behandle klagesaker  
- Uttalelser til og bidrag i ulike planer 

3.4 Veiledning og kursing innenfor ulike tema 
- Kurs om Legionellaforebygging  
- Andre kurs etter avtale for eksempel smittevern, hygiene, internkontroll, psykososialt miljø 
 

 
 
 
 



Fra: Katalin Nagy <kn@hmts.no> 
Sendt: tirsdag 5. januar 2021 15.22 
Til: 'post@beiarn. kommune. no '; 'post@hamaroy. kommune. no '; 

'post@sorfold. kommune. no '; ROST Postkasse; Postmottak Bodø 
Kommune; Postmottak; 'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 
'postmottak@meloy. kommune. no'; 'postmottak@saltdal. kommune. no'; 
'postmottak@steigen. kommune. no'; 'postmottak@varoy. kommune. no ' 

Kopi: adelheid.kristiansen; Anna Margrethe Welle; Eirik Hopland; Geir 
Mikkelsen; Helge Akerhaugen; Kay Meløysund; Ole Petter Nybakk; Rolf 
Kåre Jensen; Ronny.Seljeseth; Siw Bankerud; stig.holtedahl; Tordis Sofie 
Langseth; Berit Årnes Jørstad ; Elisabeth Richter; Francis Odeh; Gregory 
Hautois; Grisananthan Paramsothy; Gunnbjørg Olufsen; 'Hege Kristin Aune 
Jørgensen '; Hilde Christine Sørensen; Ingar Strand; Jim André Dahl; Kai 
Brynjar Hagen; Kathrine Andresen; 'Kjell Gunnar Skodvin'; 'kommunelege 
Værøy'; Rost Kommunelege; Nina Ihle Hadland ; Raymond Dokmo; Stefan 
Kjelling; Stian Wik Rasmussen; Tor Claudi 

Emne: Handlingsplan for Helse- og miljøtilsyn Salten 2021 
Vedlegg: Handlingsplan HMTS 2021.pdf 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Katalin Nagy 
Daglig leder 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 
Tlf 98223933    kn@hmts.no    

  
  
 Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kwnDm-0008Ma-40&i=57e1b682&c=k0jJZ0meNAZabjs_8CCYAm-jFy5mZWaIOe23YxhiEWJYrvXQ8clyhzRXySlxHYDYWR9eg_gHPHFl9SneTwMx7i929H5QbkJdduZThBWwgfXO6LGJUFAVN3BIqUnW7vlD3740tVBe_kQWlJN0op9SMsllMMrEH56n9fok1wFVWcMCaK5scAQkc9ApA6WS3PV5MMIBJUuDDjhgwcgAkvfSG3acNEuZnnWAa9wnCfc6h6c
mailto:kn@hmts.no


Nordland fylkeskommune

Att: Fylkesråd Bent-Joacim Bentsen og fylkesdirektør Odd Inge Bardal

Bodø, 6. januar 2021

Skoleskyss ved «rødt nivå» for ungdomskolene i Nordland –
anmodning om strakstiltak

Etter gjeldende nasjonale regler skal ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet oppfylle
krav til rødt nivå i «trafikklyssystemet» for smittevern i to uker fram til 18. januar. Samtidig skal
barneskolene oppfylle krav til drift på gult nivå. Regjeringen har utarbeidd veiledere for
smitteverntiltak på ulike nivå under Covid 19-utbruddet (trafikklysmodellen). Her omtales også krav
til smittevern på skoleskyss.

Kommunene i Salten har lagt planer for drift av både barne- og ungdomsskolene på gult og rødt nivå.
Etter nyttår har vi nå iverksatt drift på rødt nivå i ungdomsskolen. For flere av kommunene i Salten
er situasjonen nå at skoleskyssen ikke ivaretar krav til smittevern på henholdsvis gult og rødt nivå.
Elevene blir sittende for tett i bussene. Dette er ei utfordring som kommunene og fylkeskommunen
må arbeide sammen om for å løse. Vi minner om at veilederne for smittevern i både barneskole og
ungdomsskole ved gult/rødt nivå inneholder bestemmelser om skoleskyss også; og vi kan ikke se at
fylkeskommunen har tatt dette inn over seg (bla gjennom brev til kommunene datert 4. januar d.å.).

De praktiske utfordringene varierer fra kommune til kommune. Det kan være for små busser, for få
busser, for få sjåfører. Noen steder kan løsningen være å kjøre flere turer, å utsette skolestart, å
bruke munnbind, eller å ha tilsyn på bussene. Det kan også bli aktuelt å kjøre ulike busser for
barneskole (gult nivå) og ungdomsskole (rødt nivå), for å øke kapasiteten og dermed oppfylle
avstandskrav. Enkelte ruter vil få større utfordringer når videregående-elever også skal benytte
skoleskyss i neste uke.

Det er videre ei utfordring at skoleskyssen mange steder er eneste buss-tilbud. Det er gjør det svært
vanskelig i praksis å henvise andre reisende til «neste buss», for å prioritere skoleelevene. Kontakt
med buss-sjåfører i Salten i dag, avdekker at de ikke har fått noen informasjon om endra smittevern-
krav etter at ungdomsskoler og videregående skoler ble lagt over til rødt nivå. Dette bekymrer oss. Vi



er også kjent med at for eksempel Nordlandsbuss har flere 10-talls busser som ikke er i drift; slik at 

det skulle være enkelt å få tilgang til materiell i den kritiske perioden.  

Vi vil minne om at kommunene etter smittevernloven har et særskilt ansvar for å iverksette tiltak 

dersom det er nødvendig for å forebygge en almennfarlig smittsom sykdom. Det vil derfor kunne 

være et aktuelt grep å eksempelvis påby at det tilbys sitteplasser i offentlige kommunikasjonsmidler, 

men vi håper at utfordringen kan løses gjennom dialog heller en forskriftskrav.  

Kommunene i Salten ønsker et nært samarbeid med samferdselsmyndigheten for å løse utfordringa 

med skoleskyss. Vi ber derfor om at Nordland Fylkeskommune umiddelbart oppretter direkte 

kontakt med den enkelte kommune for å få til en dialog om praktiske muligheter og løsninger, slik 

at også skoleskyssen kan oppfylle nasjonale krav til drift på henholdsvis gult og rødt nivå.  

 

Med vennlig hilsen 

ordførerne i Salten Regionråd 

 

Ida M. Pinnerød (sign.)  Rune Berg (sign.)           

leder / ordfører Bodø nestleder/ ordfører Saltdal  

 

Britt Kristoffersen (sign.)  Aase Refsnes (sign.) 

ordfører Hábmer-Hamarøy ordfører Steigen 

    

Gisle Erik Hansen (sign.)           Marlen Rendall Berg (sign.) 

ordfører Sørfold ordfører Fauske   

 

André Kristoffersen (sign.)  Bjørn Magne Pedersen (sign.)  

ordfører Beiarn ordfører Gildeskål 

   

Sigurd Stormo (sign.)  Bjørn Pedersen (sign.) 

ordfører Meløy ordfører Rødøy  
  

Kopi: 

Kommunene i Salten 

Arkiv: styret/2021  

Dokument: br20210106 til nordlandfylkeskommune vedrørende skoleskyss 



Fra: Helge Akerhaugen
Sendt: onsdag 6. januar 2021 14:44
Til: Berit Vestvann Johnsen
Emne: VS: Brev fra ordførerne i Salten vedrørende skoleskyss
Vedlegg: Br20210106 til Nordlandfylkeskommune vedrørende skoleskyss.pdf

Orienteringssak til et passende FSK møte

/HelgeA

Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: onsdag 6. januar 2021 14:24
Til: ordforer <ordforer@steigen.kommune.no>; André Kristoffersen
<andre.kristoffersen@beiarn.kommune.no>; Bjørn Magne Pedersen
<pedbjo@gildeskal.kommune.no>; Britt Kristoffersen <britt.kristoffersen@hamaroy.kommune.no>;
Gisle Erik Hansen <ordforer@sorfold.kommune.no>; Ida Maria Pinnerød
<ida.maria.pinnerod@bodo.kommune.no>; Marlen Rendall Berg
<marlen.berg@fauske.kommune.no>; Rune Berg <rune.berg@saltdal.kommune.no>; Sigurd Stormo
<sigurd.stormo@meloy.kommune.no>; adelheid.kristiansen
<adelheid.kristiansen@meloy.kommune.no>; Eirik Andre Hopland
<eirik.hopland@hamaroy.kommune.no>; Geir Mikkelsen <mikgei@gildeskal.kommune.no>; Helge
Akerhaugen <helge.akerhaugen@fauske.kommune.no>; Kitt Grønningsæter
<kg@rodoy.kommune.no>; Ole Petter Nybakk <ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no>; Rolf Kåre
Jensen <Rolf.Kare.Jensen@bodo.kommune.no>; Ronny.Seljeseth
<Ronny.Seljeseth@saltdal.kommune.no>; stig.holtedahl <stig.holtedahl@sorfold.kommune.no>;
Tordis S. Langseth <tordis.sofie.langseth@steigen.kommune.no>;
bjorn.pedersen@rodoy.kommune.no; Inger Monsen <inger.monsen@rodoy.kommune.no>
Kopi: Ida Maria Pinnerød <ida.maria.pinnerod@bodo.kommune.no>; Rolf Kåre Jensen
<Rolf.Kare.Jensen@bodo.kommune.no>; Berit Skaug <Berit.Skaug@bodo.kommune.no>
Emne: VS: Brev fra ordførerne i Salten vedrørende skoleskyss

Hei,

Denne ble oversendt Nordland fylkeskommune i dag. Dette til orientering.

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: Berit Skaug <Berit.Skaug@bodo.kommune.no>
Sendt: onsdag 6. januar 2021 14:15
Til: benben03@nfk.no; Odd Inge Bardal <oddbar@nfk.no>; post@nfk.no
Kopi: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>; Ida Maria Pinnerød
<ida.maria.pinnerod@bodo.kommune.no>; Rolf Kåre Jensen
<Rolf.Kare.Jensen@bodo.kommune.no>
Emne: Brev fra ordførerne i Salten vedrørende skoleskyss

På vegne av ordførerne i Salten oversendes vedlagte brev vedrørende skoleskyss.

Beste hilsen

Berit Skaug
Leder politisk sekretariat/
Formannskapssekretær

Telefon: 75 55 50 15/ 99 25 36 25
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Svar til Salten Regionråd vedrørende skoleskyss ved rødt nivå på 
ungdomsskolene  

Vi viser til deres brev datert 6. januar angående skoleskyss ved rødt nivå for ungdomsskolene i 
Nordland. 

Nordland fylkeskommune og busselskapene i fylket forholder seg til Nasjonal veileder for 
smittevern i kollektivtrafikken, som også gjelder skoleskyss. Denne har ikke endret seg selv om 
skolene er satt til rødt nivå. Ettersom skoleskyss er et viktig oppdrag innenfor kollektivtrafikken, 
følger vi også veileder for smittevern i skolene. Denne er inndelt i en trafikklysmodell og 
ungdomsskole og videregående skole er nå satt til rødt nivå. Skoleskyss er omtalt i eget kulepunkt, 
men ordlyden om skoleskyss er lik ved gult og rødt nivå. Ved gult og rødt nivå står det blant annet 
at selv om bruk av offentlig transport bør begrenses, kan elever som er avhengig av skyss ta buss 
for å komme seg til og fra skolen. Elever fra samme husholdning eller samme skolekohort kan sitte 
sammen. Dette ble også poengtert i vårt brev av 4. januar. I den nasjonale veileder for smittevern i 
kollektivtrafikken, som det henvises til både på gult og rødt nivå i skoleveilederen, står det blant 
annet at den generelle anbefalingen om en meter avstand kan fravikes på reiser som varer under 
en time, med mindre det er gitt egne anbefalinger om avstand. Slike anbefalinger kan gis av 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i situasjoner med økt smitterisiko. Kommuner kan også 
gjøre lokale vedtak om forsterkede smitteverntiltak. 

I vårt brev datert 4. januar til kommunene i Nordland, anmoder vi kommunene og skolene om å 
kontakte fylkeskommunen dersom det er en opplevelse av at skoleskyssen ikke gjennomføres i 
henhold til kollektivveilederen. Det er om lag 200 grunnskoler og et tyvetalls videregående skoler 
og avdelinger i Nordland. De ulike skolene gjennomfører skoledagen på rødt nivå svært ulikt. Noen 
har tilstrekkelig kapasitet i skolebyggene til å gjennomføre en tilnærmet normal dag, mens andre 
har hjemmeundervisning for noen klasser og andre igjen har differensiert åpningstid. Dette gir ulike 
behov, og det er ikke mulig for Nordland fylkeskommune å holde oversikt over behovene og mulige 
løsninger for den enkelte skole. 

Nordland fylkeskommune har satt inn tiltak i skole- og kollektivtrafikken i våre tettest befolkede 
områder, der passasjertettheten normalt er størst og i kommuner med økt smitterisiko. Når vi 
registrerer økt smitte i en kommune, tar vi kontakt med kommunen for å avklare situasjonen, behov 
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og løsninger. I romjulen tok vi slik kontakt med Hamarøy kommune og vi har siden opprettet 
kontakt med Rødøy kommune, Fauske kommune og Vestvågøy kommune, etter at de har opplevd 
økt smitte. I tillegg har vi løpende kontakt med fylkeslegen og smittevernoverlegen i Bodø for å 
koordinere behov og tiltak, samt deltar ukentlig i fylkesberedskapsrådets møter. Dersom noen 
kommuner mener at vi ikke utfører skoleskyss i henhold til nevnte veiledere, ber vi kommunene ta 
kontakt med oss om de konkrete forholdene.

Som vi poengterte i vårt brev 4. januar er det ikke tilstrekkelig tilgjengelig materiell til å forsterke 
tilbudet over hele fylket. Allerede innførte tiltak med økt kapasitet i de største byene videreføres. I 
tillegg har vi forsterket og satt inn ekstra materiell der det har vært lokale oppblomstringer. Dette 
ble i et møte 5. januar presentert for smittevernoverlege i Bodø kommune og assisterende 
fylkeslege, og vi mottok anerkjennende tilbakemeldinger på vurderingene som er gjort. 

Nordland fylkeskommune har satt inn om lag 20 ekstra busser som smittereduserende tiltak. 
Busser og sjåfører er hentet fra hele landet, siden det har vært utfordrende å finne forutsigbare, 
langvarige forsterkninger i Nordland. Det er imidlertid riktig at det står en del busser blant annet 
hos Nordlandsbuss i Bodø. Vi har tidligere forhørt oss om disse, og en del av de var mulig å 
benytte. Den største utfordringen er imidlertid at det er lite tilgjengelige sjåfører, da mange av de 
som tidligere kjørte hos Nordlandsbuss nå kjører for Boreal i Bodø. Vi har selvfølgelig dialog med 
de aktørene som kan tenkes å kunne bistå, men som vi poengterte i vårt brev 4. januar, ønsker vi 
også å ha noe kapasitet i reserve, for tiltak ved lokale utbrudd som krever enda strengere tiltak enn 
de som nå er iverksatt. 

Nordland fylkeskommune bidrar aktivt til at smitten i fylket fortsatt holder seg på et lavt nivå. 
Kollektivtransport samler mange mennesker på et lite område og representerer i så måte en risiko 
som vi selvsagt er kjent med. Helsemyndighetene anbefaler munnbind i situasjoner der det er 
vanskelig å overholde avstandsanbefalingene. Enkelte kommuner i Nordland har fulgt opp dette 
med egne råd eller pålegg. Blant annet har Hamarøy kommune anbefaling om bruk av munnbind 
på all offentlig kommunikasjon og Vefsn kommune har innført påbud om bruk av munnbind på 
skolebuss for elever i ungdomsskole og videregående skole. Det er krevende for kollektivtrafikken 
som krysser kommunegrensene å forholde seg til ulike lokale bestemmelser, men så langt 
håndterer vi dette. Det er imidlertid ikke mulig for Nordland fylkeskommune å overvåke alle 
kommuner og mulige lokale bestemmelser som vedtas. Fylkesmannen i Nordland vil i løpet av kort 
tid sende ut informasjon om hvor melding om lokale smittevernsvedtak skal sendes. 

Vi håper ovennevnte klargjør både bestemmelsene som gjelder for skoleskyss og kollektivtrafikk, 
hvilke smittevernstiltak Nordland fylkeskommune har iverksatt og prioriteringer vi må gjøre for 
framtidige smitteverntiltak. Som sagt ber vi kommunene ta kontakt dersom de opplever konkrete 
forhold som ikke er i henhold til gjeldende smittevernveiledere eller ved spesielle behov. 
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Med vennlig hilsen

Odd Inge Bardal
Fylkesdirektør for transport og infrastruktur

Jens Morten Nystad
Faggruppeleder rutetilbud og drift

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Andre Kristoffersen
Berit Skaug
Bjørn Pedersen
Ordføreren i Bodø 
kommune

Ida Marie 
Pinnerød

Ordføreren i 
Gildeskål 
kommune

Bjørn Magne 
Pedersen

Ordføreren i 
Hamarøy 
kommune

Britt 
Kristoffersen

Ordføreren i Meløy 
kommune

Sigurd 
Stormo

Ordføreren i 
Saltdal kommune

Rune Berg

Ordføreren i 
Steigen kommune

Aase 
Refsnes

Ordføreren i 
Sørfold kommune

Gisle 
Hansen



       
       
E-postadresse: 
sfnopost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Fridtjof Nansens vei 11, 
8003 Bodø 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.statsforvalteren.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  20.01.2021  2021/186 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  05.01.2021  21/100 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Monica Antonsen,  
  
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
Att. Kariann Sørdahl 
 

  

 

Lovlighetskontroll - Budsjett 2021 - Fauske kommune 

Det vises til oversendelse 05.01.2021 
 
________________________________________________________________________________________________________  
 
Statsforvalteren har gjennomført lovlighetskontroll av Fauske kommune sitt 
budsjettvedtak for 2021, K-sak 106/20. 
 
Kommunelovens § 14-4 fjerde ledd sier at økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp 
i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. 
 
Lovlighetskontrollen avdekker at kommunen har vedtatt årsbudsjettet med et 
merforbruk på 68,9 mill. kr. Budsjett for 2021 er vedtatt i ubalanse og dermed i strid 
med kommuneloven § 14-4 fjerde ledd.  
 
Etter en konkret vurdering anses kommunens budsjettvedtak 2021 ulovlig og 
oppheves derfor. 
 
________________________________________________________________________________________________________  
 
I henhold til kommuneloven (koml.) §28-3 skal departementet føre lovlighetskontroll av 
kommunenes årsbudsjett dersom de oppfyller ett eller flere av kriteriene i koml. § 28-1 
bokstav a – g.  
Statsforvalteren er delegert denne myndigheten i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets brev av 2. september 2019, rundskriv H-8/01, H-6/95 og H-
25/92 med senere endringer.  
 
Fauske kommune ble omfattet av ordningen om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) i 
henhold til koml. § 28-1 c i 2020, ved at regnskapsmessig merforbruk fra 2018 ikke ble 
inndekket i budsjett 2020. 
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Fauske kommune har opplyst at forventet driftsresultat for 2020 antas å være ca. 44 mill. 
kr. Akkumulert merforbruket vil da være ca. 120 mill. kr. Dette innebærer at det 
akkumulerte merforbruket fortsatt øker og utgjør 13,6 % av kommunens samlede 
driftsinntekter, noe som igjen utgjør over 12 000 kroner per innbygger.  
 
Statsforvalteren vil bemerke at Fauske kommune sin økonomiske situasjon anses som 
svært kritisk og derfor påpekes det enda en gang kommunestyrets ansvar. Kommunestyret 
må vedta tiltak for å bringe kommunens økonomi i balanse. 
 
Det er bare de forvaltning- og offentligrettslige sider ved en avgjørelse som er gjenstand for 
lovlighetskontroll, ikke de rent privatrettslige sider. Statsforvalteren har ikke myndighet til å 
overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn. Verken kommunens politiske 
vurderinger eller hensiktsmessigheten av en avgjørelse er gjenstand for Statsforvalteren sin 
kontroll. 
 
Statsforvalterens vurdering  
 
Den automatiske lovlighetskontrollen etter koml. § 28 er innholdsmessig den samme som 
lovlighetskontrollen i koml. § 27. Etter koml. § 27 er departementet gitt myndighet til å 
kontrollere vedtak fattet av folkevalgt organ og kommunal eller fylkeskommunal 
administrasjon.  
Kontrollen skal omfatte prøving om vedtaket har et lovlig innhold, om avgjørelsen er truffet 
av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak og om vedtaket er blitt til på lovlig 
måte.  
 
Kommunestyrets budsjettvedtak er i utgangspunktet endelig og bindende. Departementets 
eller Statsforvalterens lovlighetskontroll er ingen godkjenningsprosess som må være 
fullført før budsjettvedtaket kan settes ut i livet.  

 
1. Om avgjørelsen er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt 

vedtak.  
 
Vedtaket om årsbudsjett 2021 er truffet av Fauske kommunestyre. Dette er i tråd med 
bestemmelsene i koml. § 14-2 der kommunestyret er tillagt denne plikten.  
 

2. Om vedtaket er blitt til på lovlig måte  
 
Formannskapet vedtok sin innstilling til budsjett i møte 27.11.2020. Statsforvalteren legger 
til grunn at formannskapets innstilling til budsjett med alle forslag til vedtak har vært 
offentliggjort i minst 14 dager, jf. koml. § 14-3. Kommunestyret gjorde sitt vedtak 
11.12.2020. Kommunens vedtak om årsbudsjett 2021 er blitt til og behandlet i 
overensstemmelse med koml. §§ 14-2 og 14-3.  
 

3. Om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig  
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3.1 – Generelt  
 
Lovlighetskontrollen er en undersøkelse av om budsjettets innhold er i samsvar med 
gjeldende lovfestede og ulovfestede rettsregler. I det påfølgende vil Statsforvalteren ta 
stilling til lovligheten av disponeringer i budsjettet. Uten at det har betydning for 
lovlighetskontrollen av budsjettet, blir også økonomiplan og tiltaksplan (tidligere 
forpliktende plan) vurdert på grunn av de nære sammenhengene som er mellom disse tre 
plandokumentene.  
 
Fauske kommune har gjennomført en rullering av økonomiplan og har innlemmet 
tiltaksplanen i dokumentet på en ryddig måte.  
 
Kapittel 14 i kommuneloven tar for seg økonomibestemmelsene og herunder 
formalkravene til årsbudsjett og økonomiplan.  
 
En lovlighetskontroll av budsjett og økonomiplan er forutsatt å understøtte balansekravet 
til økonomiplanen og årsbudsjettet, jfr. koml. § 14-10 første til femte ledd. Dette innebærer 
at kommunen planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag.  
 
Lovlighetskontrollen av budsjett- og økonomiplanens utgiftsside er særlig knyttet til avdrag 
på lån, pliktig inndekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i 
investeringsregnskapet etter reglene i koml. §§ 14-11 og 14-12. 
 
Det er i forbindelse med årsbudsjettet vedtatt økonomiske handlingsregler, noe som er i 
tråd med de plikter som kommunestyret har etter koml. §14-2 c.  

 
3.2 - Driftsbudsjettets inntekter, utgifter og driftsresultat  

 
En sentral forutsetning for at en kommunes økonomi skal utvikle seg tilfredsstillende, er 
balanse mellom utgifts- og inntektsvekst samtidig som en klarer å opprettholde et netto 
driftsresultat (handlefrihet) av en viss størrelse.  
 
Kommunestyret skal etter kapittel 14 i kommuneloven, sørge for at kommunens økonomi 
forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Koml. § 14-4 fjerde ledd 
sier at økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, 
fullstendige og oversiktlige.  
 
Kommunestyret som budsjettmyndighet har en plikt til å prioritere og fastsette 
bevilgninger slik at budsjettet fremstår realistisk og er i balanse. Kommunens budsjettering 
av driftsutgifter skal bygge på skjønn og anslag som kommunen mener er realistiske.  
 
Fauske kommunestyre har vedtatt årsbudsjett 2021 med et merforbruk på 68,9 mill. kr, og 
det er dette Statsforvalteren legger til grunn i sin vurdering.  
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Årsbudsjettet 2021 oppfyller dermed ikke balansekriteriet i koml. § 14-4 fjerde ledd. Videre 
er det ikke for 2021 budsjettert med noe inndekning av tidligere års regnskapsmessig 
merforbruk, jfr. Koml. § 14-10 tredje ledd.  
 
Handlefriheten er det overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger, 
herunder også avsetning til inndekning av tidligere års merforbruk. Så lenge Fauske 
kommune har underskudd som skal dekkes opp, har kommunen reelt ingen handlefrihet.  
 
Anslaget på de frie inntektene for Fauske kommune, det vil si rammetilskudd og inntekt av 
skatt på formue og inntekt, er omtrent på samme nivå som det siste versjon av 
prognosemodellens anslag på de frie inntektene viser.  
 
Når det gjelder kommunens budsjettering av driftsutgifter, forutsetter Statsforvalteren at 
disse er både realistiske og bygger på best mulig skjønn. 
 
 

3.3 – Låneopptak  
 
Kommunen har vedtatt et investeringsbudsjett for 2021 på ca. 115 mill. kr. Fauske 
kommune kan ikke regne med å få godkjent nye låneopptak til andre formål enn 
investeringer innen selvkostområdene, investeringer grunnet pålegg eller at kommunen 
kan dokumentere at investeringstiltak gir varige driftsmessige besparelser.  
 
Fauske kommune har en lånegjeld på 1,58 mrd. kr (regnskap 2019), noe som tilsvarer en 
gjeldsgrad på 174,5% av brutto driftsinntekter. Dette er over dobbelt så høyt som nasjonale 
anbefalinger. Dette vil Statsforvalteren ta i betraktning ved godkjenning av lånesøknader. 
 

3.4 - Tiltaksplan og inndekning av tidligere års underskudd  
 
Tiltaksplan omfattes ikke av lovlighetskontrollen, men innholdet kan være avgjørende i 
forhold til vurderingen av budsjettet og tas derfor med her. Statsforvalteren skal påse at 
kommuner som står i ROBEK utarbeider og følger en plan for å bringe økonomien i 
balanse. Tilsvarende skal Statsforvalteren gripe inn ved behandling av årsbudsjett og 
låneopptak dersom kommunen ikke følger en slik plan.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for skjønnsmidler sier at 
skjønnsmidler til ROBEK- kommuner skal knyttes opp til en tiltaksplan for å komme i 
økonomisk balanse. I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette 
økonomisk balanse. Kommuner som ikke iverksetter tiltak for å gjenopprette økonomisk 
balanse, kan ikke tildeles skjønnsmidler. Statsforvalteren skal i henhold til retningslinjene 
for skjønn, holde tilbake skjønnsmidler eller gradvis utbetale dersom en kommune ikke 
følger vedtatt forpliktende plan.  
 
Kommunestyret i Fauske har innlemmet tiltaksplanen i økonomiplandokumentet. Det skal 
gjennomføres en omstillingsprosess som innebærer en gjennomgang av hele 
tjenesteleveransen til kommunen og kommunen har fått skjønnsmidler fra Statsforvalteren 



  Side: 5/6 

til å gjennomføre et 2-årig omstillingsprosjekt. Det er ansatt en prosjektleder for å lede 
omstillingsprosjektet. Arbeidet antas å bringe driften i balanse ved utgangen av 
økonomiplanperioden og kunne gi kommunen tilbake den økonomiske handlefriheten 
innen 2031. Det forutsettes at Fauske kommune søker departementet om forlenget 
periode for inndekning av tidligere års merforbruk innen utgangen av 2021.  
 
Statsforvalteren vil påpeke at dersom ikke tiltakene i tiltaksplanen gir den ønskede effekt, 
må kommunestyret vedta kompenserende tiltak som skal iverksettes, slik at kommunen 
klarer å gjenvinne den økonomiske handlefriheten. Det forutsettes at Fauske kommune 
rapporterer framgang i omstillingsprosjektet til Statsforvalteren.   
 
Konklusjon 
 
Statsforvalteren har foretatt lovlighetskontroll av Fauske kommunes budsjettvedtak for 
2021, jfr. Koml. § 28-3 og Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 2. 
september 2019, rundskriv H-8/01, H-6/95 og H-25/92  med senere endringer. 
 
Fauske kommunes budsjettvedtak i K-sak 106/20 anses etter en konkret vurdering som 
ulovlig. 
Vedtaket oppheves derfor. 
 
Fauske kommune må derfor snarest utforme og vedta: 

 Et årsbudsjett for 2021 i balanse 
 Kvartals-/tertialrapporter som viser at tiltaksplan og årsbudsjett følges og disse skal 

oversendes Statsforvalteren så snart de foreligger 
 Budsjettreguleringer skal oversendes Statsforvalteren til orientering 

 
Brevets innhold bes gjort kjent for kommunestyrets medlemmer og kommunens 
administrative ledelse. 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
Statsforvalter 

  
 
Monica Antonsen 
seniorrådgiver 
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Omstillingsprosjekt - Orientering til referansegruppe v/formannskap - Feb. 2021 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
          Tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
26.01.2021 Styringsdokument Omstillingsprosjektet v.2.0 1465080 

26.01.2021 Kompetanse- og resultatstige 1465081 

26.01.2021 Ny administrativ struktur Fauske kommune per 1. feb. 2021 1465082 

22.01.2021 Administrativ struktur Fauske kommune 1464816 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune er inne i en aktiv omstillings- og utviklingsprosess. Hovedfokuset er å utvikle tjenester 
i tråd med den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet og tilpasse driften i tråd med kommunens 
økonomiske forutsetninger. 
 
Fra høsten 2020 er det ansatt kontroller og frå 1.1.2021 er det ansatt prosjektleder.  
 
Prosjektet har som formål å koordinere og kvalitetssikre omstillingsarbeidet i Fauske kommune. 
Inndekning av merforbruk over driftsbudsjettet gjennom flere år står sentralt i omstillingsarbeidet. 
 
Prosjektet skal sikre god samordning mellom samhandlingsområdene og være aktiv pådriver for å få 
realisert og iverksatt nødvendige tiltak i hele organisasjonen. God organisering, kontinuitet og lang 
horisont er en forutsetning og skal gi ansatte, politikere, innbyggere og næringsliv forutsigbarhet og 
gode beslutningsgrunnlag for utviklingsinitiativ. 
 
Omstillingsprosjektet vil jevnlig gi orientering om arbeidet i prosjektet. Iht etablert styringsstruktur er 
referansegruppe v/Ordfører Fauske kommunes formannskap. Iht overordnet tidsplan er prosjektet i en 
strategi- og forankringsfase hvor etablering av ny administrativ struktur og styringstruktur representert 
ved eget styringsdokument i versjon 2.0, gjennomført og foreligger til orientering. Arbeidet er 
gjennomført i tett dialog med tillitsvalgte og uten merknader. 
 
 
Saksopplysninger: 
Ny administrativ struktur er et arbeid som har pågått siden PL oppstart 4. januar 2021 og sammen med 
Kommunedirektør og hans ledergruppe er det gjort vurderinger basert på følgende kriterier: 

· Redusere faste kostnader 
· Se på kommunedirektørens stab med hensyn til effektivisering og bedre ressursutnyttelse 



· Samhandling på tvers av samhandlingsområdene 
· En struktur som kan håndtere dagens utfordringer om store innsparinger men samtidig 

bærekraftig over tid med fokus på kostnadseffektiv forvaltning og utvikling; en struktur for 
fremtiden 

 
Det er samtidig ferdigstilt en første versjon av styringsdokument for prosjektet som spesielt 
setter fokus på styringsstruktur med klart definerte roller og ansvar i prosjektet. 
Styringsdokumentet er fortsatt under utvikling og vil legges frem for ny orientering ved 
større endringer. 
 
En klar definerte styringsstrukturer er avgjørende for å kunne håndtere en stor portefølje av 
tiltak og prosjekter. Styringsstruktur henger tett sammen med ny administrativ struktur og 
det er naturlig å orientere om dette samlet. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Administrativ struktur og etableringen av styringsstruktur for prosjektet har foregått i et høyt tempo; 
dette er gjort med overlegg. Med en tidshorisont på to år er det viktig at omstillingsprosjektet kommer 
raskt i gang med gjennomføringsfasen og at strategi- og forankringsfasen gjennomføres i løpet av 
vinter/vår 2021.  
 
Høyt tempo kan medføre frustrasjon omkring informasjon i en organisasjon men må balanseres med å 
unngå frustrasjon ved for trege prosesser. Fauske kommune har stått i omstilling i mange år og viser en 
modenhet omkring temaet som gjør at høyt tempo kan forsvares. 
 
I tillegg er endringene basert på fakta og beste praksis både med tanke på administrativ struktur men 
også styringsstruktur. 
 
Ny administrativ struktur og en styringsstruktur som beskrevet i vedlegg vil kunne opprettholde et 
fortsatt høyt tempo men samtidig balansere daglig drift og utvikling på en god måte. Ytterligere små 
justeringer på administrativ struktur vertikalt i samhandlingsområdene vil skje over tid. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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1 Bakgrunn 

Fauske kommune er inne i en aktiv omstillings- og utviklingsprosess. Hovedfokuset er å utvikle 
tjenester i tråd med den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet og tilpasse driften i tråd med 
kommunens økonomiske forutsetninger. 

I den forbindelse har Fylkesmannen i Nordland bevilget kommunen øremerkede skjønnsmidler som 
skal gå til å finansiere et nødvendig omstillingsprosjekt. Prosjektet vil i første omgang vare i 2 år, 
men det kan være mulighet for forlengelse. 

2 Formål og virkeområde 

Prosjektet har som formål å koordinere og kvalitetssikre omstillingsarbeidet i Fauske kommune. 
Inndekning av merforbruk over driftsbudsjettet gjennom flere år står sentralt i omstillingsarbeidet.  

Prosjektet skal sikre god samordning mellom samhandlingsområdene og være aktiv pådriver for å få 
realisert og iverksatt nødvendige tiltak i hele organisasjonen. God organisering, kontinuitet og lang 
horisont er en forutsetning og skal gi ansatte, politikere, innbygger og næringsliv forutsigbarhet og 
gode beslutningsgrunnlag for utviklingsinitiativ. 

Prosjektet handler blant annet om: 

 Finne de riktige og nødvendige initiativene/prosjektene for fremtidige tjenster slik at 
kommunen leverer på riktig tjenestenivå. 

 Bistå ledere og samhandlingsområdene i planlegging og gjennomføring samt opplæring av 
nøkkelressurser. 

 Prosjektet skal drives av strategiske valg og ikke av løsrevne enkeltideer. Dette gjøres for å 
unngå et for snevert fokus og for raske valg. 

 Prosjektet tar utgangspunkt i fremtid (5-10 år frem i tid) og jobber seg tilbake til nåtid.  

 Prosjektet skal ha langsiktig fokus men skal samtidig gi kortsiktig gevinster. 

 Prosjektet skal baseres på kunnskap (empiri, fakta, teoretiske modeller m.m.). 

 Prosjektet skal jobbe både horisontalt og vertikalt i samhandlingsområdene. 

 Prosjektet skal bruke prinsipper i fra Tjenestedesign 
o Mennesker i sentrum 
o Samskaping 
o Helhetlig tilnærming 
o Visualisering 
o Test tidlig og ofte 

 Fauske kommunes toppledergruppe bestående av kommunedirektør og kommunalsjefer er 
tilrettelegger (styringsgruppe for omstillingsprosjektet) og organisasjonen er utførende 
(styringsgruppe for samhandlingsområdene). 

 På et overordnet samfunnsmessig plan eies omstilling og utvikling i Fauske kommune av 
administrasjonen (ansatte), politikere, innbyggere og næringsliv. 

3 Styringsstruktur og plassering av ansvar 

Så lenge omstilling som en strategisk endringsprosess organiseres som et prosjekt påvirkes den 
helhetlig tilnærming til styring, planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring. God styring og 
styringsstruktur med klart definerte roller med ansvar og myndighet er viktig for å sikre at 



endringsprosessen understøtter overordnede målsettinger, samt at gevinstene av endringene
realiseres.

Styringsstrukturen for omstillingsprosjektet er skissert i Figur 1: Styringsstruktur.

Figur 1: Styringsstruktur1

Prosjekteier og leder av stryingsgruppe er kommunedirektør og styringsgruppemedlemmer er
kommunalsjefer for de fire samhandlingområdene. Det er verdt å merke seg at virksomhetens
ledelse er den samme gruppe personer, altså kommunedirektør og de fire kommunalsjefene. Det vil
si at de har et styringsansvar i tillegg til et ansvar for mottak av prosjekter i linjen i form av ledelse av
samhandlingsområdene.

Referansegruppe er per defininisjon kommunens formannskap representert ved Ordfører.
Prosjekteier representert ved Kommunedirektør vil ha jevnlig dialog med Ordfører som representant
for Formannskap for forankring, tidlig dialog og diskusjon og avklaringer med politikken på planlagte
tiltak/prosjekt som kommer til politisk behandling. Formell prosjektrapportering skjer fra
prosjektleder.

Prosjekter er de til en hver tid prosjekter som ligger i omstillingsprosess. Disse prosjektene
representerer porteføljen av initiativ/tiltak/prosjekter som skal føre til endring i organisasjonen. På
grunn av kompleksiteten til enkelte prosjekter er det i tillegg etablert et mottaksapparat som
representerer linjeledelsens (Enhetsnivå og under) egne prosjekter for å løse kapasitetsutfordringer

1 Kilde: Stensaker og Haueng, Omstilling – Den utforutsigbare gjennomføringsfasen, Fagbokforlaget, 2016.



omstillingsprosjektene vil utløse. Mottaksapparat for prosjekter håndteres av styringsgruppene for
samhandlingsområdene.

Det er etablert en styringsgruppe per samhandlingsområde med ansvar vertikalt for både omstilling-
og utviklingsprosjekter samt porteføljestyring i eget samhandlingsområde.

3.1 Organisering, roller og ansvar

Prosjektet skal virke både vertikalt og horisontalt i organisasjonen samtidig som innbygger,
næringsliv og regionale perspektiver skal ivaretas.

3.1.1 Styringsgruppe omstillingsprosjektet

Kommunedirektørens ledergruppe representert ved samhandlingsområdenes
kommunalsjefer er styringsgruppe for omstillingsprosjektet. Kommunedirektør
har det overordnede ansvaret for omstilling som prosjekteier.

Ansvar:

Styringsgruppen har ansvaret for å legge til rette for at omstilling, utvikling og endring skjer i Fauske
kommune, herunder:

Styringsgruppen er porteføljestyre for omstillingsprosjekter og dermed overordnet ansvarlig
for god porteføljestyring i hele organisasjonen. Porteføljestyring på dette nivået likestilles
med virksomhetsstyring (balanse mellom forvaltning, drift og utvikling).
Sikre strategisk fokus og utvikling i tråd med kommunale planer og styringsdokument.
Ansvarlig for å justere kurs hvis nødvendig.
Sikre god balanse mellom daglig drift og omstilling/utvikling gjennom fokus på forvaltning
og effektive tjenester, og samtidig legge til rette for at omstilling og utvikling planlegges og
gjennomføres i tråd med omstillingsprosjektets formål.
Sikre god samhandling på tvers av samhandlingsområdene.

3.1.2 Omstillingsstyre (styringsgruppe) per samhandlingsområde

For å motivere og utstyre deltakere i omstillings- og utviklingsprosesser og sikre felles
språk, erkjennelse om endring, kompetanse og deltakelse er det etablert et
omstillingsstyre per samhandlingsområde. For enkelte samhandlingsområder blir
eksisterende styringsgruppe omstillingsstyre.

Ansvar:

Styringsgruppen vil ha ansvaret for å utvikle samhandlingsområdet sin evne til omstilling og påse at
omstillingstakten opprettholdes2. Det er viktig å identifisere både ønsket atferd samt etablere riktig
tiltak og prosjekter til beste for Fauske kommune. Styringsgruppen er porteføljestyre for
samhandlingsområdet.

2 Les kompetansestige/resultatstige i kap. 7 vedlegg hvor det vises til en skisse over de forskjellige stegene
som må tas for å øke omstillings- og utviklingstakten.



Roller: 

Leder av styringsgruppe Leder er til en hver tid kommunalsjef for samhandlingsområdet. 
Oppgaver kan delegeres innenfor styringsgruppen. 

Leder har et selvstendig ansvar for at styringsgruppen fungerer 
etter intensjonen og oppfyller sitt ansvar som beskrevet. 

Dette innebærer: 

 Årlig gjennomgang av overordnede planer for 
samhandlingsområdet for forankring og evt. justeringer. 

 Porteføljestyring av til enhver tid gjeldende tiltak og 
prosjekter i samhandlingsområdet. 

 Sikre riktig deltakelse i prosjektaktiviteter og sørge for 
opplæring der dette er nødvendig. 

 Ansvar for saksliste, gjennomføring av møter og sikre 
oppfølging av vedtak. 

 Sikre gjennomføring av oppgaver i tråd med års-hjul i figur 
nnn. 

Medlemmer av 
styringsgruppe 

Består av medlemmer fra samhandlingsområdets ledergruppe samt 
utvalgte nøkkelpersoner i respektive enheter.  

I noen tilfeller rekrutteres inn nøkkelpersoner fra andre 
samhandlingsområder for å sikre horisontal tilstedeværelse. 

Det forventes at alle medlemmer av styringsgruppen deltar i møter 
og er aktive bidragsytere. 
 

PL omstillingsprosjektet Prosjektleder omstillingsprosjektet bistår som rådgiver og 
diskusjonspartner for styringsgruppe men har ikke stemmerett ved 
vedtak som omhandler styringsgruppens ansvar og oppgaver. 

I tillegg til samhandlingsområdets styringsgruppe identifiserer styringsgruppen et utvalg av personer 
i eget samhandlingsområde som kan være «kulturelle ambassadører» for utvikling, omstilling og 
endring.  

3.1.3 Prosjektleder omstillingsprosjektet 

Ansvar: 

Prosjektleder for omstillingsprosjektet har et selvstendig ansvar for å utvikle og iverksette en plan i 
samarbeid med strategisk ledergruppe (styringsgruppe for prosjektet, dvs. toppledergruppe i Fauske 
kommune) og enhetene i organisasjonen. Dette innebærer følgende: 

- Utarbeide planer med tilhørende dokumentasjon (styrende dokumenter) med klare og 
presise gjennomførbare målsettinger. 

- Som rådgiver bistå ledere, på alle ledernivåer, i gjennomføringen av omstilling. 



- Opplæringsaktivitet knyttet til nøkkelpersoner i samhandlingsområdene og spesielt knyttet
til omstilling, utvikling og endring.

I tillegg vil det pålegges omstillingsprosjektet ved prosjektleder prosjekter og områder som krever
enten utredning, prosjektledelse eller rådgivning som er relevant for omstillingsarbeidet i Fauske
kommune. Dette kan f.eks. være digitalisering, organisasjonsstruktur/endringer, opplæring, større
anskaffelser m.m.

Roller:

I det daglige rapporterer prosjektleder omstillingsprosjektet til kommunedirektør og deltar i
kommunedirektørens ledergruppe.

I saker som gjelder styringsgruppe for omstillingsprosjektet fungerer prosjektleder
omstillingsprosjektet i rollen som prosjektleder med ansvar for å rapportere og legge frem planer,
fremdrift m.m. for styringsgruppen.

3.2 Utviklingsprosess

Det er etablert en prosess for å drive frem omstillings- og utviklingstiltak/prosjekter. Prosessen skal
bidra til å oppnå ønskede resultater samt maksimere læring gjennom praktisk arbeid med omstilling,
utvikling og endring.

Drivere av prosessen er styringsgruppene i hvert samhandlingområde sammen med identifiserte
nøkkelpersoner (kulturelle ambassadører).

Omstillingsprosessen vil på overordnet nivå ha tre steg det styres etter. Eget verktøy for styring av
tiltak/prosjekt etableres som en del av omstillingsprosjektet. En sentral del av en definert prosess vil
være behovet for god styring av porteføljen til omstillingsprosjektet. God porteføljestyring handler
om god balanse mellom daglig drift og utvikling og vil være en sentral del av arbeidet som gjøres i
omstillingsprosjektet.

Figur 2: Utviklingsprosess



4 Kommunikasjon og samhandling 

Omstillingsprosjektet i samarbeid med planlagt ny rolle i 
kommunedirektørens stab (kommunikasjon, informasjon og 
beredskap) skal utarbeidet en egen kommunikasjonsplan 
som skal sørge for riktig informasjon og involvering i hele 
organisasjonen. 

I det daglige arbeidet har Fauske kommune tatt i bruk 
Microsoft 365 Teams som samhandlingsverktøy. Teams er 
ennå ikke forankret i organisasjonen med unntak av 
samhandlingsområde Oppvekst og kultur som har vært 
tidlige ute å ta tjenestene i bruk. 

For omstillingsprosjektet vil Teams være fortrukket 
samhandlingsarena. Det er etablert en struktur i Teams som 
tilsvarer styringsstruktur. Hvert samhandlingsområder vil ha 
samme struktur i Teams som vist i figur Struktur i Teams. 

Styringsgruppe for omstillingsprosjektet organiseres som 
privat kanal under omstillingsprosjektet. 

Det avholdes styringsgruppemøter en gang per måned som 
hovedregel. I disse møtene spilles saker inn som gjelder 
omstillingsprosjektet og styringsgruppe blir omstillingstyre. 
Det er ledergruppen i hvert samhandlingsområde som styrer 
hyppigheten av styringsgruppemøter. 

Prosjektleder for omstillingsprosjektet kan varsle møte i 
styringsgruppen når prosjektet har behov for dette utenom 
fastlagt møtekalender. 

5 Økonomi og finansiering 

Fauske kommune har fått skjønnsmidler fra Statsforvalteren til å gjennomføre et 2-årig 
omstillingsprosjekt. Et vilkår for å få støtte fra Statsforvalteren er at kommunens økonomikapasitet 
styrkes permanent, og det vilkåret ble oppfylt gjennom ansettelsen av kontroller i fast stilling i 
august 2020.  

Prosjektleder er ansatt i en 2-årig prosjektstilling fra 1. januar 2021. Ytterligere ekstern kompetanse 
må påregnes innleid ved gjennomføring av prosjektet.  

I budsjett 2021 er det satt av midler til lønn prosjektleder og kontroller, samt kr 600 000,– til øvrige 
utgifter som f.eks. reiseutgifter og konsulentbistand. For prosjektperioden som strekker seg over to 
år er det søkt om 2,6 mill. kr i skjønnsmidler. Ved tildelingen for 2020 fikk Fauske kommune kr 
700 000,– til omstillingsprosjektet som omsøkt. For 2021 og 2022 er det søkt om hhv. kr 1 250 000,– 
og kr 650 000,–.  

Figur 3: Struktur i Teams 



6 Tidslinje

Styringsdokumentasjon vil ikke inneholde en detaljert tidsplan men på overordnet nivå skissere
sentrale aktiviteter og steg i omstillingsprosjektet.

Figur 4: Overordnet tidsplan

7 Hvordan sikre etterlevelse av styringsdokumentet

Beskrives senere

8 Vedlegg (under utarbeidelse)

Det blir gitt en kort beskrivelse av vedleggene under.

8.1 Kompetanse- og resultatstigen

Vedlegget er laget i pptx og har en slide med en figur som beskriver stegene for å nå økt evne og takt
på omstilling og utvikling. Det er en guide for utførende enheter hvor viktigheten av å belyse
kompetanse som grunnleggende for økt evne og takt.

8.2 Skisse ny adminstrativ struktur per 1. feb. 2021

Styringsdokumentasjonen tar innover seg de strukturelle endringene som er gjort i administrativ
struktur. Vedlagt er skisse i pptx som viser gammel og ny struktur.



• Aktørene trenger 
kompetanse slik at de 
selv kan vite hva de vil 
iverksette, hvem de 
trenger hjelp fra og 
hvordan de skal gå fram

Kompetansestige for:
- de som arbeider i kommunen
- Støttespillere (lokalt, regionalt 

og nasjonalt)
- næringsliv
- politikere
- våre talenterKOMPETANSESTIGEN

RESULTATSTIGEN

Økt 
utviklings-

aktivitet

Den totale verdien av utvikling
(økt verdi av utvikling)

Økt utviklingstakt

Økt utviklingsevne

Økt utviklingskompetanse

Erkjennelse og forståelse

Oppmerksomhet og motivasjon



NY ADMINISTRATIV 
STURKTUR (OVERORDNET)

1

Gjeldende per 1. feb. 2021



STRUKTUR PER 1.1.2021



Kommunedirektør

(Helge Akerhaugen)

Samhandlingsområdet

Oppvekst og kultur

(Terje Valla)

Samhandlingsområdet

Helse og omsorg
(Torill Mørkhagen)

Enhet

Pleie og omsorg

(Sharon T Karlsen)

Enhet

Helse
(Hilde C Sørensen)

Enhet

NAV

(Morten Pedersen)

Kommunedirektørens stab

- Politisk sekretariat

- Kommunikasjon/Informasjon

Samhandlingsområdet
Eiendom, plan og
samfunnsutvikling
(Trond Heimtun)

Enhet
Fauske kommunale

eiendommer
(Per Håkon Hanssen)

Enhet
Plan og utvikling
(Rune Reisænen)

Enhet
VVA

(Frank Zahl)

Samhandlingsområdet

Administrasjon og Styring

(Kariann Sørdahl)

Enhet
Næring, utvikling og

landbruk
(Kristian Amundsen)

Enhet
Økonomi

(Mariann Monsen)

Enhet
Adm/Fellestj.
(Tom Seljeås)

Enhet

Skole og integrering
(Inger Lise Hansen)

Enhet

Kultur og idrett

(Ketil Hugaas)

Enhet

Barn og familie
(Erik Alvestad -

barnehage)

STRU KTU R P E R 1 .2.2021



FAUSKE KOMMUNE  

KOMMUNEDIREKTØR 

 

 
NOTAT 

 
 
Til:  
Helge Delphin Akerhaugen Konstituert kommunedirektør 

 
 
 
JournalpostID: 21/1151  Dato: 26.01.2021 
    
 
 
Administrativ struktur Fauske kommune  
Gjennomført og fremtidig arbeid med administrativ struktur 
 
* 
Gjennom vedtak i kommunestyremøte i desember i Kommunedirektørens forslag til 
Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021-2024 kap. 1.3. som omhandler omstilling ble 
administrativ struktur fremhevet fra politikere som en prioritert oppgave.  
 
Undertegnede tiltrådde i stilling som PL omstilling 1. januar og har sammen med 
kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe umiddelbart satt i gang arbeidet 
med å se på administrativ struktur med hensikt om: 
 

- Redusering av faste kostnader. 
- Organisering av kommunens samhandlingsområder og spesielt kommunedirektørens 

stab for bedre ressursutnyttelse og effektivisering. 
- En administrativ struktur som svarer på dagens utfordringer om store innsparinger 

men samtidig er bærekraftig over tid med fokus på en kostnadseffektiv forvaltning og 
utvikling; En struktur for fremtiden. 
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Samhandlingsområdene og kommunedirektørens stab har hatt og har forskjellig fremdrift på 
omstilling. For bedre å styre det videre omstillings- og utviklingsarbeidet i Fauske kommune 
er arbeidet med administrativ struktur fokusert nettopp med tanke på dette. Dagens struktur 
er gjengitt i figur under. 
 



Figur 1: Adm struktur 1.1.2021

Kommunedirektøren har foreslått å kutte en leder i kommunedirektørens ledergruppe.
Samtidig har kommunedirektøren tro på at kommunedirektørens stab har stort
effektiviseringspotensiale ved en samordning av både mennesker og funksjoner.
Kommunedirektørens stab leverer i dag støttefunksjoner til de andre samhandlingsområdene
og er sentral i både planarbeid og utviklingsarbeid for en mer effektiv administrasjon.

Kommunedirektøren samler derfor store deler av stabsfunksjonen slik den er organisert i dag
i et eget samhandlingsområde. Kommunedirektøren får da fire samhandlingsområder noe
som vil lette det videre arbeidet med omstilling og utvikling.

I den nye strukturen vil den største endringen komme i det nye samhandlingsområde
Administrasjon og styring. Der er det opprettet to enheter som skal inneholde Økonomi,
regnskap, lønn, fakturering, servicetorg, IT m.m. Personal og Kontroller organiseres direkte
under leder for samhandlingsområdet.

Ved en slik struktur ønsker kommunedirektøren å oppnå synergier ved at sentrale
administrative oppgaver er samlet. Ambisjonen er å effektivisere og se på nye løsninger
innen det nye samhandlingsområde samtidig som det skal bidra til enhetlige prosesser,
rutiner og prosedyrer for administrativt arbeid også på tvers av samhandlingsområdene.

Arbeidet med å omstille området økonomi, administrasjon og fellestjenester vil fortsette ved å
bygge samhandlingsområdet Administrasjon og styring vertikalt.

Under samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling så er Fauna KF tegnet inn
som en stippled boks. Fremtidig stuktur av Fauna KF er ikke utredet men kommer som egen
sak. I fremtidig administrativ struktur er også denne stipplet i påvente av politisk behandling.

Ny administrativ struktur slanker kommunedirektørens stab betraktelig. For å styrke
kommunikasjon, informasjon og evt. beredskap foreslås det å se på en ny rolle i
kommunedirektørens stab med spesielt ansvar for kommunikasjon. Dette kommer
kommunedirektøren tilbake til.
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Figur 2: Adm struktur fra 1. feb. 2021

Ny administrativ struktur gir Fauske kommune fire samhandlingsområder hvor leder for hvert
område er kommunedirektørens ledergruppe. Kommunedirektøren ser dette som en styrking
av kommunes strategiske fokus og en del av en helhetlig forbedret administrativ struktur som
også vil styrke omstillings- og utviklingsarbeidet på kort og lang sikt.

Fra 1. februar 2021 vil det arbeides med forankring av enhetsnivåene i det nye
samhandlingsområdet administrasjon og styring slik at økonomi og administrasjon og
fellestjenester så raskt som mulig kan bli operative med tanke på omstilling og utvikling på
samme nivå som de andre samhandlingsområdene. Det nye samhandlingsområdet vil
dessuten bli styrende i omstillingen med nye rutiner og prosesser for videre effektivisering av
administrasjon innen de andre samhandlingsområdene.

Småe justeringer av vertikal organisering innen samhandlingsområdene vil kunne
forekomme i det videre arbeidet men dette er først og fremst på avdelingsnivå. Avdelingsnivå
vises ikke i administrativ struktur som vist i figur 2.

Ny administrativ struktur speiles i praktisk administrativt arbeid i omstillingsprosjektet og vil
være førende for justeringer av pågående planarbeid og justeringer på budsjett.

Tillitsvalgte har deltatt og vært informert underveis i prosess om ny administrativ struktur,
uten merknader.

Ytterligere informasjon om ny administrativ struktur rettes til kommunedirektør.

Erik Holm Melby
Prosjektleder for omstilling
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Statusrapport 2020  - Ny by-Ny E6 - Fra bru til bru 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunestyre vedtar formelt prosjektet «Fra bru til Bru». 
2. Fauske kommunestyre gjør et prinsippvedtak om å bompengefinansiere omlegging av E6 og 

RV 80 ut av Fauske sentrum. 
3. Fauske kommunestyre vedtar å igangsette en mulighetsstudie for bompengefinansiering av 

overnevnte strekninger. 
4. Kommunestyret tar saken orienteringen. 
 

 
Samferdsel/samfunn og infrastruktur 
Fauske er en av få steder i landet hvor man fortsatt har hoved ferdselsåren E6 gjennom sentrum. Dette 
er hovedferdselsåren for biltrafikken i regionen og hele Nordland. Traséen gjennom Fauske har vært 
uforandret siden den ble bygget i ca. 1960. Fauske er og vil for all fremtid være et trafikknutepunkt, ikke 
bare for byen Fauske, men et trafikalt møtepunkt for all veitrafikk fra vest, sør og nord. Fauske er porten 
til fylkeshovedstaden, og et naturlig transittsted for store mengder gods og persontransport i Nordland 
fylke. Dette gjelder transport både langs bane og vei.   
   
Infrastruktur og veiløsningene rundt Fauske er ikke bare en lokal utfordring. Fylkeshovedstadens 
vekstambisjoner og regionalt sentrum vil utfordre Fauske. Fauske vil alltid være den trafikale porten for 
Bodøs regionale tilbud til alle innbyggerne i Salten (lufttrafikk, spesialisthelsetjenester, og øvrige 
regionale tilbud). Veiløsningene ved Fauske er og vil i sterkere grad bli trafikk knutepunkt for en økende 
industriproduksjon i Nordland (spesielt på havbrukssiden). Nye trafikale løsninger sør for oss, Saltdal, 
Tjernfjellet, og økt satsing på mellomriksveien fra Sverige, vil utvilsomt medføre mer trafikk langs vei. 
Nord for av Fauske vil de planlagte oppgraderinger Sørfold tunnelene bidra til en mer effektiv 
trafikkavvikling i begge retninger langs E6. Dette vil på sikt gi et prekært behov for mer robuste, og 
moderne trafikkløsninger i tilknytning til Fauske.   
  
Sekundært vil dette selvsagt også gi positive lokale ringvirkninger. Fauskes innbyggere har behov for en 
forsvarlig og effektiv trafikkavvikling i sitt nærområde, - både ut fra trafikksikkerhetshensyn, 
miljøutfordringer, og de begrensinger dagens trase legger på muligheten for en moderne og 
fremtidsretta sentrumsutvikling.    
 
Allerede på 90-tallet ble det klart at de trafikale problemene i Fauske sentrum var så store at det var 
nødvendig å flytte E6 ut av sentrum. Fauske kommune startet da arbeidet med å få flyttet E6 ut av 
sentrum, noe som førte til at flytting ble lagt inn i den tids samferdselsplaner. Dette arbeidet ble ikke 
fulgt opp av kommunen, og flyttingen av E6 falt ut av planverket. Rv80 mellom Fauske og Klungset var 
på tur inn i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2019, men på grunn av kraftig kostnadsøkning med 
bakgrunn i funn av kvikk leire i området ble den ikke prioritert. 



 
I starten av 2000-tallet skiftet kommunen, sammen med statens vegvesen fokus fra å flytte E6 ut av 
sentrum, til å omgjøre Storgata til en miljøgate. I mai 2004 ble lyskrysset fjernet å arbeide med å 
etablere 3 rundkjøringer, og ny hovedgate med lavere fartsgrense startet. Miljøgata sto ferdig i 2007.  
AN skrev det 2. mars 2014; «Da storgata i Fauske ble Miljøgate i 2007, haglet det med lovord. Det skulle 
gå rett til himmels.  Optimismen boblet.»  
 
Det viste seg etter hvert som trafikken, og spesielt tungtrafikken økte gjennom sentrum, at det ikke var 
nok å etablere en miljøgate. Flere og flere butikker la ned i Storgata. 
 
Etter hvert som gårdeiere mistet leietagere, startet forfall av flere bygninger. Flere hevdet at Storgata 
var blitt en spøkelsesgate. Etter hvert innså man at den eneste løsningen for sentrum var at E6 og RV80 
ble lagt utenom sentrum. 
  
Parallelt med dette arbeidet så en nødvendigheten av å fornye sentrum til et moderne attraktivt 
sentrum, med moderne og fremtidsrettet næringsliv. Et sentrum som ble brukt av befolkningen. Som en 
del av dette ser en for seg en utvikling med utbygging av leiligheter i sentrum, med småindustri og 
butikker. 
 
I 2017 vedtok derfor kommunestyret i sak 29/17 å opprette en stilling dedikert til dette arbeide.  
Målsetting er et moderne og attraktivt sentrum, og at omleggingen av E6/RV 80 skal komme inn i 
Nasjonal transportplan 2022-2033. Prosjektleder ble ansatt fra 1.1.2018. 
 
 
Status. 
2018 ble blitt brukt til å fastslå hvor omlegging av E6 og RV80 stod i forhold til veimyndigheter og 
beslutningstagere.   
 
For å få prioritert prosjektet i NTP er det særdeles viktig å ha gode samarbeidspartnere. Dette vil spesielt 
være nabokommuner, og aktører som har god nytt av et forbedret veinett gjennom Fauske, enten dette 
er sørover, nordover eller til fra Bodø. Det ble arbeidet kontinuerlig med å få flest mulig med på laget. 
Både Bodø, Sørfold, Saltdal og Gildeskål ble sterke støttespillere. 
 
Parallelt med dette arbeide ble det innhentet nye trafikktall, og utarbeidet rapport om fremtidig 
trafikkvekst. Det har vært viktig for prosjektet å få avklart hvilke formelle krav som må være oppfylt for 
at prosjektet skal komme med i vurderingene i NTP. Det ble avklart at prosjektet oppfyller de krav som 
er nødvendig.   
 
Det ble kartlagt punkter som vil ha spesiell innvirkning for en trafikkøkning:    

· Åpning av Tjernfjellet inn mot Sverige. 
· Stortinget har også besluttet å bygge ny E6 gjennom Sørfold, noe som vil gjøre veien fra 

Lofoten, Vesterålen og Narvik både kortere og bedre.                              
· Både Stortinget og regjeringen har ambisjon om at Norge skal øke sin sjømatproduksjon 

betydelig fremover. 
· Et nytt stort lakseslakteri er åpnet i Steigen kommune. 
· Økning av turisme, med stadig mer bruk av store bobiler.                                                     
· Ny E6 gjennom Helgeland.                                                                                                           
· Forbedring av E6 sør for Helgeland.  

  
Fauske kommune engasjerte konsulentbyrået Rambøll for å utarbeidet en trafikkanalyse frem mot 2040, 
og rapporten viser at en kan regne med en trafikkvekst på opp mot 80 pst. frem mot 2040 (Rapporten er 
vedlagt). Den største økningen vil komme i form av tungtransport.  



 
Det har vært avholdt flere møter med Statens vegvesen, både med Strategiledelsen og teamet som 
arbeider med NTP rulleringen. Denne dialogen har foregått fortløpende. Vegvesenet har vist stor 
forståelse for utfordringene Fauske står ovenfor.  
 
Det ble utarbeidet en presentasjon av prosjektet (som er vedlagt). Den ble presentert første gang under 
Samferdselskonferansen på Fauske, og ble godt mottatt. Den er også presentert for alle gruppeledere i 
fylkestinget. Den er også presentert for deler av Nordlandsbenken på Stortinget, og Stortingets 
Transportkomite.   
 
I desember ble fremdriftsplan for Stortingets behandling av NTP lagt frem av 
Samferdselsdepartementet, samt en presisering at fagetatene ikke lengere skulle komme med en 
anbefaling av prosjektene, men kun en beskrivelse. Fremdriftsplanen er som følger:  

· Desember 2018: Retningslinjer for planarbeidet fra SD. 
· Desember 2019: Felles grunnlagsdokument fra virksomhetene. Dokumentet sendes 

samtidig til uttalelse til fylkeskommune og de største byene. 
· April 2020: Frist for uttalelsene til grunnlagsdokumentene. 
· Høsten 2020/vinteren 2021; Fremlegging av Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 

2022-2033 
· Behandling i Stortinget juni 2021.  

  
2019 ble et viktig år for prosjektet. Etter initiativ fra ordfører og rådmann på Fauske, ble det arrangert et 
møte med ordføreren og rådmannen i Bodø. Utgangspunktet for dette møtet var å få frem et felles 
prosjekt for strekningen mellom Fauske og Bodø. Bakgrunnen for dette var flere, det viktigste var å få en 
helhetlig løsning på problemstrekningene mellom de to byene. Det gjelder strekningen Sagelva - 
Sandvika som tidligere var en del av NTP, de to jernbaneundergangene ved Vågan og Naurstadhøgda, 
Naurstadhøgda og trafikken gjennom Løding sentrum. En annen viktig grunn er at i den vedtatte NTP 
2018 – 2029 ønsker en mer strekningsvise utbygninger. En annen og viktig grunn er at man anså at 
prosjektet stod sterkere hvis Bodø var med i prosjektet. 
 
Dette ble presentert for prosjektets styringsgruppe (Formannskapet), som ikke hadde noen 
innvendinger. Det ble dog ikke formelt laget en sak med et vedtak. Men rådmannen oppfattet at 
prosjektet kunne gå videre slik det ble presentert. 
 
Dette førte til at prosjektleder fikk tilgang til Bodø kommunes kommunikasjonsavdeling, som har vært 
av uvurderlig hjelp for prosjektets fremdrift. 
 
Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av prosjektleder Kenneth Svendsen, kommunikasjonssjef 
Tord Bertinussen og Svein Larsen fra vegvesenet. Arbeidsgruppen utarbeidet prosjektet «Fra bru til bru» 
som tar opp i seg de problemområdene mellom Finneid bru og Tverlandsbrua. Det ble også utarbeidet 
en animasjonsfilm. Dette prosjektet er presentert for kommunestyret og formannskapet tidligere. Det er 
viktig å presisere at traseene som er vist for E6 utenfor sentrum kun er laget for å vise et mulighetsrom, 
ikke hvordan det faktisk blir. 
 
Presentasjonen ble etter ferdigstillelse presentert for Salten Regionråd, som prioriterte prosjektet som 
nr. 3, etter E6 tunnelene i Sørfold og ny E6 tunnel gjennom Ulsvågskaret. 
Presentasjonen ble brukt som informasjon mot Stortingspolitikere, fylkestingspolitikere og 
kommunepolitikere i nærområdet. Presentasjonen er blitt godt mottatt. 
 
Prosjektet ble også presentert for NHO Nordland, og BRUS som begge har støttet prosjektet. 
2020 startet med innsalg mot fylkestinget som gjorde sin innstilling på fylkestingets samling på Mo i 
Rana den 25. februar. Ordfører og prosjektleder hadde møte med alle partigruppene, hvor vi 



presenterte prosjektet. Prosjektet ble prioritert som nr. 5 av fylkeskommunen. Som alle vet ble 2020, 
annerledesåret hvor fysiske møter ble byttet ut med Teams og andre digitale plattformer. Det var 
planlagt å tilbringe mye på Stortinget for å sikre at prosjektet var godt kjent, og forankret på en god 
måte. Slik gikk det som kjent ikke. Likevel er det gjennomført både ordinære og digitale møter med alle 
fraksjonsledere, og andre medlemmer i Stortingets transportkomité, hvor prosjektet er presentert. Det 
er også avholdt digitalt møte med Samferdselsdepartementet, hvor statssekretær Ingelin Noresjø og en 
administrativt ansatte møtte fra departementet. Fra Fauske kommune møtte ordfører, varaordfører 
Ronny Borge, Ketil Skår, Audun Jonassen, Trond Heimtun, Kristian Amundsen, Fauna, og prosjektleder 
deltok. 
 
Kommunedirektøren vil også vise til at det har vært en nært og godt samarbeide med partienes 
gruppeledere i kommunestyret får å få avtaler med de forskjellig partigruppene på Stortinget og 
fylkestinget. 
 
 
Veien videre 
2021 vil være avgjørende for om prosjektet kommer med som en del av NTP. 
Samferdselsdepartementet vil legge frem sin innstilling til Stortinget i løpet av mars. NTP vil så 
behandles i Stortinget medio juni. 
 
Som de fleste vet er det ikke en flertallsregjering i Norge. Det betyr at behandlingen i Stortinget vil være 
avgjørende for prosjektet. Fremover vil være en hektisk fase med stor møteaktivitet både på teams og 
etter hvert på Stortinget. Prosjektleder har hatt god hjelp fra lokale politikere for å kunne organisere 
møter med de politiske partiene på Stortinget, noe som har hjulpet oss godt på vei. Både Regionrådet og 
Fylkeskommunen vil være en viktig aktør fremover mot det endelige vedtaket. Informasjon inn mot alle 
disse vil være av største betydning. Det betyr at kommunestyrets medlemmer vil være en viktig ressurs 
for både å påvirke eget parti, og for å åpne dører slik at prosjektleder for presentere nye momenter i 
prosjektet, og ikke minst for å holde trykket oppe frem mot endelig vedtak. 
 
 
Bompenger 
I forbindelse med møte med samferdselsdepartementet tok Noresjø opp spørsmålet om 
bompengefinansiering, og om kommunen har tatt stilling til det. 
 
Kommunestyret har som kjent ikke tatt stilling til bruk av bompenger. Det legges derfor opp til et 
prinsippvedtak i denne saken. 
 
Prosedyrene for dette arbeide er beskrevet veilederen for bompenger som ligger i Auto pass. 
 
Aktør Ansvar Kommune / Fylkeskommune 

· Utarbeide lokalpolitisk prinsippvedtak 
· Foreta lokalpolitisk behandling, herunder utrede muligheten for finansiering av 

bompengeprosjektet. 
 
Oppdragsgiver  

· Planlegge og organisere arbeidet  
· Utarbeide faglig grunnlag for bompengesak 
· Vurdere konsekvenser av lokale vedtak 
· Utarbeide innspill til proposisjonstekst 

  
Regionalt bompengeselskap 

· Høres/rådgiver om bomplassering 



 
Vegdirektoratet  

· Kvalitetssikring av proposisjonstekst uavhengig av oppdragsgiver, før oversendelse til 
Samferdselsdepartementet. 

  
Samferdselsdepartementet 

· Utarbeide endelig forslag til proposisjonstekst 
· Regjeringen legger saken fram saken for Stortinget 
· Vedtar bompengeproposisjon 

 
 
Krav om nytte. 
Kravet om sammenheng mellom nytte og betaling er et viktig prinsipp som skal ligge til grunn for 
bompengeinnkreving. Det innebærer at de som betaler skal ha nytte av prosjektet bompengene 
finansierer. På samme måte må de som har nytte av prosjektet være med å betale. Dette blir likevel 
tolket slik at også de som får indirekte nytte av tiltaket, for eksempel gjennom bedre framkommelighet 
på det øvrige vegnettet i området, kan pålegges å betale bompenger. 
 
Det stilles ikke samme direkte krav til sammenheng mellom nytte og betaling når det gjelder bomringer. 
I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-2029 er det innført begrepet «utvidet 
nytteprinsipp». Nytteprinsippet skal her forstås i vid forstand ved at også tiltak for gange, sykkel og 
kollektivtrafikk kan finansieres med bompenger dersom de gir nytte for betaler. Dette prinsippet skal 
også ligge til grunn dersom gjennomgangstrafikk skal betale bompenger. bompengepakker består av 
flere prosjekter som har innvirkning på hele transportinfrastrukturen i et avgrenset område, og som til 
sammen bidrar til økt framkommelighet. Bruk av bompenger for å styrke kollektivtrafikken avlaster 
vegnettet og kommer bilistene til gode gjennom økt framkommelighet. Etablering av bomstasjoner på 
en strekning kan medføre trafikklekkasje over på sidevegnettet. Dette kan være uheldig både av hensyn 
til miljø og sikkerhet, og svekker i tillegg finansieringsgrunnlaget for det aktuelle prosjektet. 
Bompengeinnkreving på sidevegnettet kan bidra til å redusere ulempene, men gir samtidig mindre grad 
av samsvar mellom nytte og betaling for trafikantene. Det bør derfor kun unntaksvis åpnes for å kreve 
inn bompenger på sidevegnettet. Dersom den nye vegen fører til vesentlig redusert trafikk på 
sidevegen, blir det større grad av nytte for trafikantene i form av bedre trafikksikkerhet og bedre miljø. 
Graden av avlastning bør derfor inngå i vurderingen. For å redusere trafikksikkerhets- og miljøproblemer 
på det øvrige vegnettet, bør det legges til rette for at flest mulig benytter den nye vegen. 
 
 
Forhåndsvurdering/mulighetsstudie 
Det skal være lokalpolitisk tilslutning til bompengeprosjekter som fremmes for behandling i Stortinget. 
Initiativ til et bompengeprosjekt kan komme fra lokalt hold. Vegeier kan stimulere slike initiativ hvis det 
aktuelle prosjektet vil bidra til utvikling av et godt transportsystem, vil ha god samfunnsøkonomisk 
nytte, og vil være mulig å finansiere helt eller delvis med bompenger. For å få grunnlag for å vurdere om 
det er realistisk å foreslå at et prosjekt kan gjennomføres som et bompengeprosjekt bør det foretas en 
forhåndsvurdering/ mulighetsstudie. Dersom mulighetsstudien tilsier at et bompengeprosjekt er 
gjennomførbart, bør studien framlegges til behandling i berørte kommuner og fylkeskommuner med 
sikte på å få lokalpolitiske prinsippvedtak om å utrede en bompengeordning. Berørte kommuner og 
fylkeskommuner, eventuelt også private interessegrupper, kan bidra økonomisk til å få gjennomført 
forhåndsvurderinger. Kostnader ved dette kan ikke dekkes med eventuelle senere bompenger. 
Utredningen bør ikke bli for detaljert på dette stadiet. Siktemålet skal være å få klarlagt om det er 
grunnlag for å gå videre med prosjektet og hvordan dette eventuelt kan skje. Spesielt er det viktig å få 
kartlagt hvor stort bompengebidraget kan ventes å bli i forhold til antatte utbyggingskostnader. 
Mulighetsstudien bør inneholde en finansieringsanalyse som inkluderer  

· Antatte utbyggingskostnader  



· Antatte statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale bevilgninger 
· Utbyggings- og bevilgningstidspunkt  
· Vurdering av bomstasjonsplasseringer 
· Vurdering av trafikkgrunnlaget 
· Forslag til takst- og rabattsystem 
· Antatt lånerente (beregningsteknisk rente fastsatt av Samferdselsdepartementet)  
· Antatte innkrevingskostnader 

 
Som regel vil det foreligge en operativ versjon av Regional transportmodell (RTM) for det aktuelle 
området. I så fall skal denne benyttes til å beregne trafikkgrunnlaget for bompengeinnkrevingen. Statens 
vegvesen har oversikt over hvilken versjon av RTM som vil være aktuell og hvem som kan operere 
denne. Resultatet fra modellen må ikke benyttes ukritisk, men må sees i sammenheng med andre 
faglige vurderinger som for eksempel data fra trafikktellinger, reisetidsmålinger og 
reisevaneundersøkelser. Vanligvis vil det foreligge trafikktall for en eksisterende veg som 
utbyggingsprosjektet skal erstatte. Trafikken på denne vegen sammen med generelle prognoser for 
trafikkvekst i innkrevingsperioden, som regel utarbeidet i forbindelse med Nasjonal Transportplan for 
riksveger, kan benyttes som et utgangspunkt for å anslå trafikken gjennom bomstasjonene. I tillegg må 
det tas hensyn til eventuell trafikkvekst som følge av et vesentlig bedre tilbud og avvisning av trafikk på 
grunn av bompengeavgiften.  Det vil alltid være stor usikkerhet knyttet til trafikkprognoser. Utviklingen i 
trafikkarbeidet har tradisjonelt gjenspeilet den økonomiske situasjonen i landet, slik at trafikkveksten 
har vært stor i høykonjunkturperioder og lav eller negativ i perioder med lavkonjunktur. 
Bompengeprosjekter vil vanligvis ha en nedbetalingstid på 15 år, noe som kan innebære at det går 20 år 
fra et prosjekt blir vedtatt til det er nedbetalt. 
 
 
Attraktive Fauske – Sentrumsutvikling, Bo- og byrommene 
I august 2019 kom 6 studenter og to lærere til Fauske fra NTNU i forbindelse med prosjektet «Urban 
Trigger Fauske». Bakgrunnen var å etablere et fremtidsbilde (målbilde og visjon) for fremtidige Fauske – 
grunnlaget for dette arbeidet er kommuneplanens samfunnsdel og øvrig etablert planverk p.t. I tillegg vil 
arbeidet i denne fasen bygge på gjennomførte aktiviteter i prosjektet i 2018. Et viktig bidrag vil være 
arbeidet arkitektur og design studentene fra NTNU gjennomførte på vegne av oss høsten 2019, by og 
byroms seminaret høsten 2019, og øvrig inkludering (folkemøter) og dialog med referansegruppene. I 
sum dannet dette prosjektets anbefaling til visjon og målbilde for den fremtidig byutvikling. Arbeidet vil 
inneholdt visjoner både for by- og byroms utvikling i Fauske - som kan skje før E6 og riksvei 80 er lagt 
utenfor sentrum, og etter omleggingen. Konklusjonen i ble lagt frem for kommunestyret 5. februar 
2020. Prosjektet var da sterkt forsinket på grunn av alvorlig sykdom hos ansvarlig leder for prosjektet 
ved NTNU.  
 
Planen var at Fauske kommunes planverk skulle sees i lys av konklusjonene av dette arbeide. 
Kvalitetssikre om planverket understøtter de ambisjoner og visjoner vi har for den fremtidige by og 
byroms utviklingen. Bearbeide eksisterende planverk. Etablere nye planer vi måtte ha behov for. 
Innarbeide dette i den fremtidige planstrategien for Fauske kommune.  
Prosjektleder gjorde avtale med kursleder Jørgen Skatland om å komme til Fauske hvor prosjektet skulle 
presenteres som en del av en konferanse, og gjennom et seminar med planavdelingen for å 
implementer de funn som ble gjort. Planen var å avholde konferansen/seminaret i mai. Dette viste seg 
dessverre ikke å være mulig på grunn av Covid 19. 
 
Dette har satt hele dette arbeide på vent, men vil bli tatt opp når dette er mulig.   
Det vil i fasen etter at konferanse/seminar er gjennomført, bli gjort utprøving av ulike ideer som er mulig 
å gjennomføre innenfor de til enhver tids gjeldende rammer. Det tenkes her på utprøve ulike konsepter 
for å skape et mer visuelt innbydende sentrum, og for å øke attraktivitet og derigjennom øke 
aktivitetsnivået i sentrum.   



 
Selv om pandemien på mange måter har satt prosjektet på vent, er flere prosjektideer blitt luftet, eller 
forsøkt kartlagt.   

· Et slikt prosjekt er forskjønnelse av strandpromenaden ved at plasserer ut ulike former for 
marmorskulpturer. Tanken er at man kan følge strandpromenaden frem til kulturlandskap 
Nordland ved bygdetunet. På grunn av kommunens økonomi er det sett på, og testet ut 
andre finansieringskilder. Bidragsytere kan være større bedrifter, organisasjoner som har 
tilknytting eller bruker Fauske marmor. Det kan også være kunstsamlere som plaserer ut 
sin kunst. Mulighetsrommet for dette er testet ut på enkelte bedrifter på Fauske med 
positiv respons.  

· Et annet slikt prosjekt er sammen med huseiere å se på muligheten til å bruke noen av de 
tomme lokalene i sentrum til å fremme næringsvirksomhet. Dette fordrer et økonomisk 
bidrag fra kommunen, noe som har vært vanskelig. Dette prosjektet vil gå videre. 

· Et slikt prosjekt kan være å se på muligheten til å etablere et marmorsenter for å fortelle 
marmorens historie på Fauske.  Dette prosjektet kan sees opp mot et fremtidig kulturhus, 
men er foreløpig satt på vent. 

· Våren 2019 arrangert prosjektet sammen med bedriftene i Amfi et arbeidsmøte for å 
kartlegge hvilket mulighetsrom bedriftene så for seg for å utvikle sentrum, og spesielt 
Sjøgata fremover. Svært mange etterspurte et mer bilfritt miljø i sentrum, og da Sjøgata 
spesielt. På denne bakgrunn ble det enighet om å se på hvilke muligheter det vil være for å 
skape en forsøk med en sommergågate i Sjøgata. En sommergågate vil åpne muligheten 
for butikker å flytte ut i «gata» på gode dager, og for å bruke byrommet mer aktivt i 
handel og for skape aktivitet. Det vil også åpne for at lokale produsenter lettere når ut 
med sine produkter. Kommunen bestemte seg for å gjennomføre prosjektet, men 
bedriftene ville vente til i 2020. Tidlig i 2020 ble bedriftene i Sjøgata som tok initiativ til 
dette prosjektet tilbudt sommerstengning sommeren 2020. Det var ikke interesse for 
dette lengere.  

 
 
Vekstkraft og innovasjon – næringsutvikling og nye og moderne arbeidsplasser. 
En fornyelse, og fortetning av sentrum vil åpne nye muligheter for næringslivet. En 
målsetning for prosjektet er at befolkningen skal bruke sentrum mer, noe som vil føre til 
mer aktivitet. Dette vil legge til rette for forskjellige næringsaktører. Det ble på høsten 2019, 
og tidlig i 2020 arrangert møter med flere utbyggere og entreprenører for å kartlegge deres 
interesser og vilje til å satse på sentrumsutvikling. Spesielt med tanke på Sjøgata. Det videre 
arbeide stoppet opp etter hvert som samfunnet ble stengt ned. Dette arbeide vil bli tatt opp 
når mulighetene åpner seg igjen. 
 
Næringsforum inviterte høsten/vinteren 2020 til et seminar/idedugnad rundt temaet 
«byutvikling –ny vei utenfor sentrum», hvor prosjektet skulle presenteres. Det var et høyt 
antall påmeldte.  Dessverre måtte seminaret/idedugnaden avlyses på grunn av nye 
begrensninger på antallet som kunne delta, men vil bli tatt opp så snart det er mulig.   
Fauna KF er sentral i dette arbeidet. Det har vært avholdt flere digitale møter i forbindelse 
med prosjektet i samarbeide med Fauna i deres lokaler. Samarbeide med Fauna KF har vært 
fruktbart for kunne nå de mål som ligger i prosjektet, og de har tatt opp i seg mange av de 
tema som er berørt i prosjektet og spesielt området som gjelder fremtidsrettet næringsliv. 
Et fremtidig nært og godt samarbeide med kommunenes næringsselskap er helt avgjørende 
for å kunne lykkes. 
 
 

Finansiering av prosjektet. 
For 2020 var det ingen ekstern finansiering. Grunnen til dette er at Nordland fylkeskommune av 



budsjettmessige årsaker har avviklet ordningen «Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland». Vi har 
vært i dialog med Fylkesrådet for Næring, og det er nå åpnet for at vi kan levere en ny søknad. Når det 
gjelder tilskudd fra Iris fondet var dette en engangstilskudd. I budsjettet er det lagt inn et tilskudd fra Iris 
fondet til kjøp av mulighetsstudie, søknad vil bli levert i henhold til tidsfristen. 
 
 
 
 
 
Budsjett 2021 
 

Lønn sosiale utgifter prosjektleder 630.000 kroner 
Lønn og sosiale utgifter gruppemedlemmer 800.000 kroner 
Reiseutgifter 100.000 kroner 
Kjøp av mulighetsstudie bomfinansiering 
E6 – RV80                                                      

700.000 kroner 

Totale utgifter 2.230.000 kroner 
 
 
Finansiering 
 

Nordland Fylkeskommune 500.000 kroner 
Fauske kommune – Næringsfondet 500.000 kroner 
Fauske kommune – egeninnsats 800.000 kroner 
Iris fondet 400.000 kroner 
Sum finansiering 2.230.000 kroner 

 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2021 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2021: 
 

 
 
Fra 1. juli 2021 bortfaller kommunalt driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger). 

 
Vedlegg: 
26.11.2020 A/L Erikstadtunet borettslag - Søknad om kompensasjonstilskudd 1460070 

26.11.2020 Buveien borettslag - Søknad om kompensasjonstilskudd 1460069 

26.11.2020 Radioskogen borettslag - Søknad om kompensasjonstilskudd 1460068 

26.11.2020 Helsetunet borettslag - Søknad om kompensasjonstilskudd 1460067 

26.11.2020 Strømsnes borettslag - Søknad om kompensasjonstilskudd 1460065 

26.11.2020 Strømsnes brl - Søknad komp.tilskudd 2021 1460066 
 
Sammendrag: 
 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at ca 50 % av kompensasjonstilskuddet som kommunen mottar fra 
Husbanken skal benyttes som driftstilskudd til borettslag/omsorgsboliger. Formålet har vært å 
subsidiere husleien. Dette gjelder Helsetunet omsorgsboliger, Strømsnes omsorgsboliger, Erikstadtunet 
omsorgsboliger og Buveien omsorgsboliger. I tillegg kommer Torggata 16 omsorgsboliger som er 
kommunalt eid. 
 
I budsjett 2021 er det vedtatt at denne subsidieringen av husleien i borettslagene videreføres fram til 
30.06.2021. Dette medfører at kommunen utbetaler 25 % av budsjettert tilskudd fra Husbanken i 2021 
til borettslagene. Tilskudd til borettslag bortfaller deretter. Dette er begrunnet i kommunens svært 
vanskelige økonomiske situasjon. I økonomiplanperioden vil prinsippet om at bruker betaler bli et 
gjennomgående prinsipp, og subsidiering av husleie bør derfor ikke fortsette. Husbanken har bekreftet 
at kommunen ikke er pålagt å overføre andel av tilskuddet som kommunen mottar.   
 



For 2021 er kompensasjonstilskuddet budsjettert med 2,2 mill. kr, inkludert tilskudd til kommunens 
egne boliger. Utvikling i husleie i de boligene som omfattes av dette tilskuddet fremgår av tabellen 
nedenfor.  
 

 
 
Tidligere års tildelinger og omsøkte tilskudd 2021: 
 

 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



0  Indre Salten
ISBBL  Boligbyggelag

Org.nr. 959 507 104

Fauske kommune

Postboks 93

8201 FAUSKE

BUDSJETT 2021  — A/L  ERIKSTADTUNET BORETTSLAG

Vedlagt oversendes budsjett for A/L Erikstadtunet borettslag for 2021.

Som det fremkommer av budsjettet, er det budsjettert med et kompensasjonstilskudd på
Kr 139.000,- fra Fauske kommune.

Borettslaget ble stiftet  i  2006 og har vært i  drift  siden ferdigstillelse. Borettslaget har 7 boenheter, samt
fellesarealer og kommunal bemanning.

Bygget med beboere fungerer tilfredsstillende, men det er behov for nødvendig vedlikehold herunder
maling og ventilasjonssystem.

Det er lagt opp til økning i  felleskostnadene fra 01.01.2021 på kr. 300,- pr. andel pr. mnd.
Nåværende felleskostnader er kr. 6.640,— pr. andel. pr. mnd.

På vegne av A/L Erikstadtunet borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr 139.000; for 2021.

Vedlagt følger også kopi av regnskap og revisjonsberetning for året 2019.

Fauske, 23.11.2020

For A/ L  Erikstadtunet borettslag

Indre Salten Boligbyggelag

Kjell Rune Siggerud

Forvaltningskonsulent

Kopi: A/L Erikstadtunet borettslag v/stvreleder

Storgt.  56  Postboks  194 8201 Fauske Tlf.: 75 64 46 00  E-post: post@isbbl.no



Budsjett 2021

for
All. Erikstadtunet Borettslag

Nr. Kontonavn

Salgs- og difltslnntekt
3440 Driftstilskudd Fauske kommune -139 000
3600  Dekning felleskostnader -557 760
3600  Økning av felleskostnader 2021 -25 200

Sum salgs- og driftsinntekt -721 960

Lønnskastnad
5000 Lønn 0
5330 Styrehonurar 28 000
5092 Feriepenger 0
5400 Arbeldsgiveravgift 1  428
S405 Arbeidsgiveravgift påløpte fp 0

Sum Iønnskosimad 29 A28

Driftskosmader
6200 Elektrlsitet 31 000
6320 Renovasjon, vann, aviøp ol 66 100
6360 Renhold 37 000
6420 Leie vedlikeholdsprograrn 1 850
6600 Løpende  vedlikeh. bygninger 100 000
6601 Løpende vedlikehold vvs 25 000
6602 Løpende vedlikehold elektro JO 000
6603 Løpende vedlikehold uteareal 5  000
6605 Bmytlng/gressklipping 35 000
6700 Revlsjonshonorar 5 500
6715 Forvalmingshonorar 23 450
6800 Kontorrekvisita 0
6907 Datakommunikasjon/MinSide Duett 4  200
5940 Porto, dish. av informasjun 1000
7401 Medlemsavg boende,  ISBBL 1 050
7500 Forsikringspremie 68 200
7750 Eiendomskatt 15 200
7770 Bank— og kortgebyr 2 300
7790 Annen kostnad 1 500
7795 Tv—Iisens 0
7796 Avsetning vedlikeholdsfond 15 000

Sum driftskostnader 448 350

8151 Rentekostnad Husbanklån 66 500
8154 Renter/provisjon kassekreditt 10 000

Sum rentekostnader 66 500

Driftsoverskudd/underskudd før avdrag lån -177 682
Tall med minus foran er overskudd.

Avdrag Husbanklån 333 400
Avdrag kassekreditt 30 000
Sum avdrag 363 400

økning/reduksjon bankbeholdnlng 185 718
Tall  med minus foran er økningl bankbeholdnlng,
Tall uten mlnus faran er reduksjon i bankheholdning,

fu /3///”åo
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Årsrapport 2019

All Erikstadtunet Borettslag
Organisasjonsnr. 890 389 392

Innhold:

Årsregnskap
Resultatregnskap
Balanse

Noter

Revisjonsberetning



Resultatregnskap pr  31.12.

AIL  Erikstadtunet Borettslag

Driftsinntekter

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Lønnskostnad

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

FinanSposter

Annen finansinntekt

Annen finanskostnad

Netto finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad  på  ordinært resultat

Ordinært resultat

Ekstraordinære poster

Årsresultat

Overføringer  og disponeringer

Overført  annen  egenkapital

Sum overføringer og disponeringer

Regnskap Regnskap
2019 2018

686 340 782 740

686 340 782 740

22 432 17 865

288 640 237 716

311 072 255 581

375268 527 159

262

87 651 106 345

-87 389 -106 345

287 879 420 815

287 879 420 815

287 879 420 815

287 879 420 815

287 879 420 815



Balanse  pr  31.12.

AIL  Erikstadtunet Borettslag

Anleggsmidler

Tomter.  bygninger og annen fast  eiendom

Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Kundefordringer
Andre fordringer

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter  og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Note

2

Regnskap Regnskap
2019 2018

10 594 000 10 594 000

10 594 000 10 594 000

10 594 000 10 594 000

 

6  385 6  385
150 000 252 000

156 385 258 385
105398

105 398

261 783 258 385

10 855 783 10852 385



Balanse  pr  31.12.

AIL  Erikstadtunet Borettslag

Note Regnskap Regnskap

 

2019 2018

Egenkapital

Annen innskutt egenkapital 2 35 000 35 000

Sum  innskutt egenkapital 35 000 35 000
Annen egenkapital 2 941 507 2  643 587

Sum  opptjent  egenkapital 2 941 507 2  643 587

Sum egenkapital 2 976 507 2678 587

Gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 2 7 842 829 8  084 119

Sum Annen  Iangsiktig gjeld 7 842 829 8  084 119
Gjeld  til kredittinstitusjoner 2 57 284
Leverandørgjeld 8 574 8 513
Skyldige  offentlige  avgifter 9
Annen  kortsiktig gjeld 27 864 23 882

Sum kortsiktig gjeld 36 447 89 679

Sum  gjeld 7 879 276 8 173 798

Sum egenkapital og gjeld 10 855 783 10 852 385
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Noter  2019

A/L  Erikstadtunet Borettslag

Organisasjonsnr.  890 389 392

BEREGNING  AV  DISPONIBLE MIDLER

  

a—-. 2019 2018 "Budsjett 2019  Budsjett 2020 l
Qi—sponible midler 01.01. 168 708 -97 484  -  168 708 0 !
Årets resultat 287 879 420 815  ,  311 140 388 840 ____.j

Vediiiéholdsfond ”166211" """"""""""" — """""" '
Langsiktig lån 01.01. .. 7174 119 7  328 742 !
Langsiktig lån 31.12. 6 932 829 7 174 119 .
emslingsilsfise !å” "241 290 ‘154 523 '310 500 344._V.§99..._W..\

!

'Et‘drins disponib'e mid'er ! 55 ESL 255 192 m-. ål.,l 1,49. -..—...,---35523540 !

lDisponible midler 31.12. ! 225 3384 168 708 '  _  168 708 _ o

Omløpsmidler ' 261 783 258 385 !
Kortsiktig gjeld ..... l ~36__447 -89 679  i
Digponible midler ! _225 336 168 706

Note  1  -  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i  samsvar  med regnskapsloven, forskrift om årsregnskapet og årsberetning
for borettslag, samt  god regnskapsskikk.

Inntekter  inntektSføres i den periode de gjelder.

Kostnader  bokføres  i  den periode de er påløpt.

Omløpsmidler  og kortsiktig gjeld  omfatter poster  som forfaller til  betaling innen 1 år. Øvrige poster er
klassifisert  som  anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Fordringer  bokføres  til pålydende, med  fradrag for påregnelig tap.

Eiendommen  er  normalt  bokført til anskaffelseskost.



Note  2  —  Eiendom

Borettslaget  er eier av Gnr 104, Bnr 801  i  Fauske kommune.

Anskaffelseskost og anskaffelsesår År Kostnad

Bygninger 2006 9 894  000
Tomt 2006 700 000

Dette er  også  eiendommens bokførte verdi  i  årets regnskap. Boligeiendommer anses ikke  å  ha
begrenset levetid ved normalt vedlikehold. Bygningene er derfor ikke avskrevet.

Vedlikehold

Borettslaget har i regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

 

TJDE-n—de vedlikehold bygg _ 37 893
Løggndeuvedlikehol-d vvs % -- _ D
Eæn—dg—vedlikehold elektro — O
‘Lgpugnqivenehold utvendig _‘ _ _ 0
Eli! gammen 37 893

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av
bygningene.

Langsiktig gjeld

[.- lånegiver Oppäelig Restlån  I  Låneopptak  i—Åvdrag
gjeld 01.01.19 2019 i 2019

'Husbanken _  7  630 000 5 11199—1—9 [ 241 290
Fauske kommune; 2  052 200 2 062 200 l  _o__
LW .

&".lén—sasa _____ _  241 290

Restlån

31.12.19

4  870 529 -1
2  062 200 3'

s  932 829-

Pantstillelse  l

7  630  000

7  630 000  l

Husbanken: Opptaksår: 2007 Løpetid:  25  år Rentevilkår:  Fast  rente til  01.07.18 - 1,985  %. Flytende
rente  1,887  %

Gjeld som forfaller senere enn 5 år: 3 216  928

Borettsinnskudd 910 000 Pantstillelse

Eiendommen er  pantsatt  til fordel for lånegiver(e) og borettshavere.

910 000



Kortsiktig pantegjeld

%ssekre—dilt- * ; ASald—opr.—31.12:18 ': "  Pantstillelse

a....—

Borettslaget har 7 andelseiere.

Andelskapitalen er på 7 andeler  å  kr 5.000,- tilsammen kr 35.000,-

!

 

Leilighgtstwe Antall Kåstpris Opprinnelig

.. _ innskudd”?
2  roms 7 m1 513 {:29 130 000  ;

Total Gjeld —— _—_ —— ** F-

s  l'vtj'L/äfäåw

Note 3  -  Honorarer

Honorar til styret er kostnadsført med kr 19 500

i 0 322000

—Åndel  gjeld

31.12.19
990 404  _

%
; 6  932 829
å 12 5% COQ-

Borettslaget har ingen  fast ansatte.  Borettslaget er ikke pliktig til å opprette obligatorisk
tjenestepensjon. Ingen  ansatte  eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn og honorar.

Borettslaget trekker skatt på  honorar  til styret og andre ansatte  i  samsvar  med skattekort. Beløpet er
ikke innsatt  i  bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre  Salten  Boligbyggelag for avsetning av  skattetrekks
midler  i  forbindelse med drift av borettslag, til  sammen  kr 75.000,-.

Honorar inkl. mva ti? revisor er kostnadsført med kr 5 499
Honoraret er  i  sin helhet knyttet  t1'i revisjon.

Honorar  inkl. mva til forretningsfører er kostnadsført med kr 24 333

Note 4 —Tilskudd Fauske kommune

Tilskudd fra  Fauske  kommune for  2019  kr 150 000

.i
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Til generaiforsamllngen i A/L Erikstadtunet Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert A/ L Erikstadtunet Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 287  879.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember  2019, resultatregnskap og oppstilling over endring
av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder
et sammendrag av  viktige regnskapsprinsipper.

Etter  vår  mening er det medfølgende årsregnskapet  avgitt  i  samsvar  med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av  dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i  samsvar  med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikki Norge.

Grunnlag for  kanklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen  l  samsvar med  lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on  Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter  i  henhold til disse standardene er beskrevet  i  Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves  i  lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter  i samsvar  med  disse  kravene. Etter  vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for  vår  konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er  ansvarlig for  øvrig informasjon.  Øvrig informasjon  omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  Øvrig informasjon omfatter også
budsjettall som er presentert sammen med år'sregnskapet.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke  øvrig informasjon, og vi  attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I  forbindelse med revisjonen  av  årsregnskapet er det  vår  oppgave å lese  øvrig informasjon med det
formål å vurdere  hvorvidt  det foreligger vesentlig inkdnsistens mellom  øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller  hvorvidt  den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom  vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt  å  rapportere det. Vi har ingenting å rapportere  i  så
henseende.

Styrets  ansvarfor  årsregnskapet
Styret (ledelsen) er  ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet  i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde  i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk  i  Norge.
Ledelsen er også  ansvarlig for slik intern kontroll som den  firmer  nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge  av  misligheter eller
utilslktede fell.

Rognan Revi-y'on  AS
www.rognanrcuisjomna
flank R.  Beiermann  900 72 861
Elisabclh Aure Jans 911 44 143 Mads Kristensm 912 44 106
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn far årsregnskapet så lenge det Ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awlklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er  å  oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke Inneholder vesentlig
feillnformasjon, verken som følge av mlsligheter eller utilsiktede feil, og å  avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført  i  samsvar med lov, forskrift 0g god  revisjonsskikk  I Norge, herunder lSA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir  vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan fowentes  å  påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig ihenhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000  AttestasjonsOppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontro/I av historisk finansiell informasjon, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig 0g oversiktlig registrering og dokumentasjon av
borettslagets regnskapsopplysninger  i  samsvar  med kw og god bokføringssklkk  i  Norge.

Rognan, 06. april 2020

Rognan Revisjon AS

\.n .
FWL "Yi, [.)—= 3"m

Frank R. Beiermann
Registrert revisor

”...,—..... —....——....—...m ...-w.... .. -..,—. ... _
Rognan Revigon AS E—post:: finmpostéirognanrwiey'omnowww  rognanremlgamna
Frank  R. Beienmm: 900 72 86.:
Elisabeth  Aure Jansen 911 44 143 Mads  Kristensen 912 44 106



Indre Salten
Boligbyggelag

Org.nr. 959 507 104

 

Fauske kommune

Postboks 93

8201 FAUSKE

BUDSJETT 2021  — BUVEIEN  BORETTSLAG

Vedlagt oversendes budsjett for Buveien borettslag for 2021.

Som det fremkommer av budsjettet, er det budsjettert med et kompensasjonstilskudd på
Kr 126.000,— fra Fauske kommune.

Vedlikeholdsbehovet som står for tur i borettslaget er maling av ytterveggene, samt generelt
vedlikehold.

Det er lagt opp til Økning i felleskostnadene fra 01.01.2021 på 3 %. Nåværende felleskostnader er
kr. 7.983; pr. andel. pr. mnd.

På vegne av Buveien borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr 126.000; for 2021.

Vedlagt følger også kopi av regnskap og revisjonsberetning for året 2019.

Fauske, 23.11.2020

For Buveien borettslag

Indre Salten Boligbyggelag

Kjell  Rune Siggerud

Forvaltningskonsulent

Kopi: Buveien borettslag v/styreleder

Storgt. 56  Postboks  194  8201 Fauske  Tlf.: 75 64 46 00 E-post:  post@isbbl.no



Budsjett 2021
for

Buveien Borettslag
Nr.  Kontonavn

Salgs- og driftslnntekt
3440  Driftstilskudd Fauske kommune
3600  Dekning felleskostnader
3600 Økning av  felleskostnader 2021

Sum  salgs- og driftsinntekt

Lønnskostnad
5000  Lønn

5330  Stvrehonorar
5092  Feriepenger

5400  Arbeidsgiveravglft
5405  Arbeidsgiveravgift påløpte  fp

Sum  lønnskostnad

Driftskostnader
6200 Elektrisitet

6320  Renovasjon, vann, avløp o  I
6420 Leie vedllkeholdsprogram
6600  Løpende vedlikeh.  bygninger
6601  Løpende vedlikehold  ws
6602  Løpende vedlikehold elektro
6603  Løpende vedlikehold uteareal
6605  Bmyting/gressklipplng
6700  Revisjonshono'rar
6715  Forvaltningshonorar
6800  Kontorre kvisita
6907  Datakommunikasjon/MinSlde Duett
6940 Porto, disb. av  Informasjon
7401  Medlemsavg boende, ISBBL
7500  Forsikringspremle

7750  Eiendomskatt

7770 Bank— cg kortgebvr
7790 Annen kostnad

7795  Tv-lisens
7796  Avsetning vedlikeholdsfond

Sum  driftskostnader

8151  Rentekostnad Husbanklån
Sum  rentekostnader

Driftsoverskuddlunderskudd  før  avdrag lån
Tall  med  minus foran  er  overskudd.

Avdrag Husbanklån
Sum  avdrag

økning/reduksjon bankbeholdning
Tau med  minus foran  er økning i bankbeholdning.
Tall uten minus  foran er redu  ksjan i bankbeholdnlng.

M  1%? I , ao
Sted  og dato

') Signatur styret:

%:: TH}; 5) %ÅÅ, Wm“ kr

-126 000

—766 368

-22 991

-915  359

37 000

21 000

3  774

2 958

192

64 924

64 500

97 700

1 850

125 000

15 000

20 000

30 000

SO 000

26 800

0

4  200

1 300

1 200

20 800

10 400

2 700

2  000

O

15 000
488 450

45 300

45 300

-316 685

299 200

299 200

-17 485

4
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Årsrapport  2019

Buveien Borettslag
Organisasjonsnr. 986 394 389

lnnhold:

Årsregnskap
Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisjonsberetning



Resultatregnskap pr  31.12.

Buveien Borettslag

 

 

 

 

Regnskap Regnskap
"°” 2019 2018

Driftsinntekter

Annen driftsinntekt 879 000 844 000

Sum driftsinntekter 879 000 844 000

Driftskostnader

Lønnskostnad 3 50 499 42 883

Annen driftskostnad 2:3 318 940 318 907

Sum  driftskostnader 369 439 361 790

Driftsresultat 509 561 482 210

Finansposter

Annen finansinntekt 246 131

Annen  finanskostnad 57 809 59 787

Netto finansposter -57 564 -59 656

Ordinært  resultat før skattekostnad 451 998 422 554

Skattekostnad  på  ordinært resultat

Ordinært resultat 451 998 422 554

Ekstraordinære poster

Årsresultat 451 998 422 554

Overføringer  og disponeringer

Overført  annen  egenkapital 451 998 422 554

Sum overføringer og disponeringer 451 998 422 554



Balanse  pr 31.12.

Buveien  Borettslag

Note RegnSkaP Regnskap
2019 2018

Anleggsmidler
Tomter. bygninger og annen fast eiendom 2 10 104 053 9 980 800

Sum varige driftsmidler 10 104 053 9  980 800

Sum anleggsmidler 10 104 053 9  980 800

Omløpsmidler

Andre fordringer 135 000 100000

Sum fordringer 135 000 100 000
Bankinnskudd, kontanter  og lignende 263 380 239 004

Sum bankinnskudd. kontanter  og lignende 263 380 239 004

Sum omløpsmidler 398 380 339 004

Sum eiendeler 10502 432 10319 804 



Baianse pr  31.12.

Buveien Borettslag
flute Regnskap Regnskap

 

   

 
 

2019 201a
Egenkapitai
Annen innskutt egenkapital 2 BOD 800

Sum innskutt egenkapital 80C! 800Annen egenkapital 3  573 508 3  111 480
Sum opptjent egenkapital 3 573 508 3 1 1 1 480

Sum egenkapital 3 574 308 3  112 280

Gjeld
Øvrig langsiktig gjem 2 6 889 506 7 178 286

Sum Annen  langsiktig gield 6 889 506 7 178 286Leverandørgjeid 
17 810 10 404Skyldige offentlige avgifler 1  376 1 742Annen konsiktig gjeld 19 432 17 092-

Sum kortsncug gjem 38 618 d— 29 238

Sum gjeld 
6 928 124 7 207 524

Sum egenkapital og gjeld 10 502 432 10 319’ 304

“feudal 3/420
MK} Bweien Borettslag
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Organisasjonsnr.  986 394 389

BEREGNING  AV  DISPONIBLE  MIDLER

Bsponiblg fiié’iér 01.01.

Årets resultat

Asfaltering

Vedlikeholdsfond

Langsiktig lån 01.01.

[Langsiktig lån 31.12.

lAvdrag langsiktige lån

,Ena—g dispcggiEl—e mfifler

LD_isQonible midler 31.12.

”Omløpsmidler

Korgiktig gjeld

Disponible midler

 

Note 1 -  Regnskapsprinsipper

i
l

l

Noter  2019

Buveien Borettslag

 

2019 2018
309 766 172 470
451 998 422 554

123 252 ""—

4 498 286 4 783 s
4  209 506 4 498 286
-288 780 -285 258

49996 137 296

359 762 309 766

398—380 339 004
_  ~38 618  » -29 23_8_

359 762 309 766

 

ååä'jett 2019  Budsjett i020  K
309 766 359 7.52
293 600 289 065

E

-283 000 -285 000

10 600  i  4 065

_329 366  l  363 827

x

1
x
x

-.J

Årsregnskapet er  utarbeidet i samsvar  med regnskapsloven, forskrift  om  årsregnskapet  og årsberetning
for borettslag, samt  god regnskapsskikk.
Inntekter  inntektsføres  i  den periode de gjelder.
Kostnader bokføres i den periode de er påløpt.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld  omfatter  poster som forfaller fil betaling innen 1 år. Øvrige poster er
klassifisert  som  anleggsmidler/langsiktig gjeld.
Fordringer bokføres til pålydende, med  fradrag for påregnelig tap.
Eiendommen er  normalt  bokført til anskaffelseskost.



Note 2 — Eiendom

Borettslaget er eier av Gnr 103, Bnr 1516 i  Fauske kommune.

Anskaffelseskost  og anskaffelsesår År Kostnad

Bygninger 2005 9 180 800
Tomt 2005 800 000
Asfaltering 2019 123 253

Dette er også eiendommens bokførte verdi  i årets  regnskap. Boligeiendommer anses ikke å ha
begrenset levetid ved normalt vedlikehold. Bygningene er  derfor  ikke avskrevet.

Vedlikehold

Borettslaget  har i regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

  

tapende vedlikehold bygg ._ __ . 7 289 —__:_—i
Løpende vedlikehold vvs O
gggde vedlikehqld elektro ‘  o !
'Løpend-e vedlikehold. utv-e-räg- . i Q J
, Til sammgg __ l  __ 7 289 _"l

 

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av
bygningene.

Langsiktig gjeld

LåneEiCé-f Opprinnelig Resilån  Låneopptak Avdrag— Restlån
gjeld 01.01.19 2019 2019 31.12.19

Husbanken 6 500 000__ 3 698 2§6 288189 a_igogfle
:Fauske  kommune 800 000 800 000 800 000l -,..— __

WE.  gjeld 288 780  4  209 505 =

Husbanken: Opptaksår: 2005 Løpetid: 25 år Rentevilkår: 1,887  %

Gjeld som forfaller senere enn 5 år: 1 914130

Borettsinnskudd 2  680 000 Pantstillelse 2  680 000

Eiendommen er  pantsatt  til fordel for Iånegiver(e) og borettshavere.

Pantstillelse  '

6 500 000 J

J
6  500 000



Borettslaget  har  8  andelseiere.
Andelskapitalen er på 8  andeler  å kr  100,- tilsammen kr 800,-.

Leilighetstype Antall Kostpris Opprinnelig :  Andel gjeld

innskudd  V 31.12.19
r___j._2£:5n__s _- s 1_ 263 007 335_ooo .- 526 188 _fi
I Total  Gj—el—d _ e ..———, "  ___ _ i i 209 506 -., _

L TEAM_+__  _  m.,— __  .L.___m  _  ;  10—104E3 __,

Note 3  -  Honorarer

Honorar til styret er kostnadsført med kr 17 250

Borettslaget har ingen  fast  ansatte. Borettslaget er ikke pliktig til å  Opprette  obligatorisk
tjenestepensjon.  lngen  ansatte eller  tillitsvalgte  har noen  fordeler  utover  utbetalt  lønn og honorar.

Borettslaget  trekker skatt på honorar ti! styret og andre ansatte i samsvar  med skattekort. Beløpet er
ikke innsatt  i  bank. Det er stillet sikkerhet fra  Indre Salten  Boligbyggelag for avsetning av skattetrekks
midler iforbindelse  med  drift  av borettslag, til sammen kr 75.000,—.

Honorar inkl. mva til revisor er  kostnadsført  med kr 5 625
Honoraret er  i  sin helhet knyttet til revisjon.

Honorar  inkl. mva fil  forretningsfører  er  kostnadsført  med kr 27 736
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fil generalforsamlingen i Buveien Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Buveien Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 451 998. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og oppstilling over  endring av disponible
midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter tll årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen  i  samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikki Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen  i  samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on  Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter  i  henhold til disse standardene er beskrevet  i  Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er  uavhengige  av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter  i  samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjönsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvarfor  årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet  i  samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det glr et rettvisende bilde  i  samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i  Norge.
Ledelsen er også- ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig felllnformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede fell.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnska pet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awlklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betwggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført  i  samsvar med lov, forskrlft og god revisjonssklkk  i  Norge, herunder lSA—ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede fell. Fellinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rlmelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
httbsy-g'r—evisorforeninfen.no "revisjonsberetnin 'er.
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Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon  om  registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger  vi  har_ funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppd rag ISAE 3000  Attestasjonsoppdrag
som  ikke  er revisjon  eller forenklet revisorkantrofl  av  historisk  finansiell  informasjon, mener  vi at
Iedelsen har oppfylt sin plikt til å  sørge  for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
borettslagets regnskapsopplysninger i  samsvar med lov og god bokføringsskikk i  Norge.

Rognan, 06. april  2020

Rognan Revision AS

fr '.

L  ”"”—431 »? ?;?;;;n
Frank  Robert Belermann
Registrert revisor
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Fauske  kommune

Postboks 93

8201  FAUSKE

BUDSJETT 2021 — RADIOSKOGEN BORETTSLAG

Vedlagt  oversendes  budsjett for Radioskogen borettslag for 2021.

Som det fremkommer av budsjettet, er det budsjettert med et kompensasjonstilskudd på
Kr 41.200; fra Fauske kommune.

Borettslaget har pr.  i  dag torvtak. Det må  derfor  beregnes en utskifting av  diverse  materialer rundt dette da
det er modent for vedlikehold.

Det er  lagt  opp til økning i felleskostnadene fra 01.01.2021 på kr. 201,— pr. andel. pr. mnd.  Nåværende
felleskostnader er kr 6.448,- pr. andel. pr. mnd.

På  vegne  av Radioskogen  borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr  41.200; for 2021.

Vedlagt følger også kopi av regnskap og revisjonsberetning for  året  2019.

Fauske, 23.11.2020

For  Radioskogen borettslag

Indre Salten Boligbyggelag

Kjell Rune Siggerud

Forvaltningskonsulent

Kopi: Radioskogen borettslag v/stvreleder

Storgt. 56  Postboks  194 8201  Fauske  Tlf.: 75 64 46 00  E-post: post@isbbl.no



Budsjett 2021
for

Radioskogen Borettslag
Nr. Kontonavn

Salgs» og driftslnntekt
34-40 Driftstilskudd Fauske kommune
3600  Dekning felleskostnader
3600  økning av felleskostnader 2021

Sum salgs- og drlftsinntekt

Lønnskostnad

5000 Lønn

5330 Styrehonorar
5092 Feriepenger

5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravgift påløpte fp

Sum Iønnskostnad

Driftskostnader
6320 Renovasjon, vann, avlap ol
6420 Leie vedlikeholdsprogram
6600 Løpende vedlikeh.  bygninger
6601 Løpende vedlikehold ws
6602 Løpende vedlikehold elektro
6603 Løpende vedlikehold uteareal
6605 Brøvtlng/gressklipplng
6700 Revisjonshonorar
6715 Forvaltningshonorar
6800 Kontorrekvisita
6907 Datakommunlkasjon/MinSide Duett
6940 Porto, dish. av informasjon
7401 Medlemsavg boende, ISB Bl.
7500  Forsikrlngspremle

7750 Eiendomskatt

7770 Bank- og kortgebvr
7790 Annen kostnad

7796 Avsetning vedlikeholdsfond
Sum driftskostnader

8151 Rentekostnad Husbanklån
Sum rentekostnader

8171 "Tilskudd Fauske Eldresenter

Driftsnverslmdd/underskudd før avdrag lån
Tall  med minus foran er overskudd.

Avdrag Husbankiån
Sum avdrag

Økninglreduksion bankhehuldning
Tall med minus foran er  økning  i bankbeholdning.
Tall uten mlnus foran er reduksjon  i bankbeholdnlng,

W” 8/cw  u / H120
Sted og dato

Signatur styret:
...-

%')/1 D. /-

x

I

&:
«  x

3%x

—41 200

—1 005 888
-31 413

-1 078 501

28 000

1 428

29 428

136 600

1 850

100 000

5  000

5 000

15 000

75 000

6 700

43 550

O

4 200

1 800

1 950
49 800

21 200

2  600

2  000

25 000
497 250

46 100

46 100

21 450

484 273

442 300
442 300

~41 973



Årsrapport 2019

Radioskogen Borettslag
Organisasjonsnr. 980 794 512

Innhold:

Årsregnskap
Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisjonsberetning



Resultatregnskap pr  31.12.

Radioskogen Borettslag

Driftsinntekter

Annen  driftsinntekt

Sum  driftsinntekter

Driftskostnader

Lønnskostnad

Annen drifiskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansposter

Annen fmansinntekt

Annen  fmanskostnad

Netto  finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad  på  ordinært resultat

Ordinært resultat

Ekstraordinære poster

Årsresultat

Overføringer  og disponeringer

Overført  annen  egenkapital

Sum overføringer og disponeringer

 

 

 

Regnskap Regnskap
2019 201  8

967 200 943 800

967 200 943 800

21 282 15 490

368 517 315 954

389 800 331 444

577 400 612 356

156 28

63 032 66 583

-62 875 -66 555

514 525 545 801

514 525 545 801

514 525 545 801

514 525 545 801

514 525 545 801



Balanse pr  31.12.

Radioskogen Borettslag

Note Regnskap Regnskap

 

 

2019 2018

Anleggsmidler

Tomter. bygninger og annen fast  eiendom 2 13 791 900 13 791 900

Sum varige driftsmidler 13 791 900 13 791 900

Sum anleggsmidler "13—79—1—900 13 791E)-

Omløpsmidler

Bankinnskudd. kontanter og lignende 308 411 200 772

Sum bankinnskudd, kontanter  og lignende —  £08 411 —  «200—73.

Sum omløpsmidler 308— 411 200 772

Sum eiendeler 14 100 311 13 992 672

 



Egenkapital
Annen  innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital
Annen egenkapital

Sum  opptjent egenkapital

Sum  egenkapital

Gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

Sum Annen langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen  kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Taccéte, 2/41 ~20

f‘f
[a .

/  Sverre Ha en

Styreleder

Balanse  Åpr 31.12.

Radioskogen Borettslag

Note

2

Radioskogen  Borettslag _

___> Lexm‘éw
Steinar  Hansen—

Styremedlem

 

.]

  

 

Regnskap Regnskap
2019 2018

1  300 1 300

—  ——1301) 1  300
4 908 441 4  368 840

”238—415 '  ”7568 840
4  909 741 4  370  140

9  125 644 9  559 757

9  125 644  »  9 559 757
38 025 37 566

26  901 25 20:

”” 62356” "  "255775"
9190570 ”32553;

P 14 106 311 13992  672
 

// #4»
Henry Os.;(ald Olsen

Styrq’medlem



Noter  2019

Radioskogen Borettslag
Organisasjonsnr.  980 794 512

BEREGNING  AV  DISPONIBLE MIDLER

 

 

. 2019 20.18... .BPdSI'e“ 2019 3“d559“ 2°20
‘Disponible midler 01.01. 137 995 -147 470 137 996 243 484 ,
Årets resultat 514 525 545 801  "  425 890 451 453
EVedlikeholdsfond 25 075  _____________________________
Langsiktig lån 01.01. 5435153— 757 _____ 35352922 .-1. j __
Langsiktig lån 31.12. 4 965 644 5 399 757 j
Avdrag langsiktige lån -434 113 -250 335  ;  -425 100  i  -431 200  l

Endring disponible midler 105 488 285 455 -210 ! 30 253

Esponible midler 31.12. .  243 484 137 995 * 137 786 T“ 273 747

Omløpsmidler 308 411 200 772

Kortsiktig gjeld -64 926 -62 775

Disponible midler 243 485 137 997

Note 1  -  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet  er  utarbeidet i samsvar  med regnskapsloven, forskrift om  årsregnskapet  og årsberetning
for borettslag, samt  god regnskapsskikk.

Inntekter  inntektsføres  i  den periode de gjelder.
Kostnader  bokføres i den periode de er påløpt.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld  omfatter  poster som  forfaller  til  betaling innen 1 år. Øvrige poster er
klassifisert  som anleggsmidler/Iangsiktig gjeld.

Fordringer bokføres  til pålydende, med  fradrag for påregnelig tap.
Eiendommen er  normalt  bokført til anskaffelseskost.



Note 2  — Eiendom

Borettslaget er eier av Gnr 103, Bnr 1475  i  Fauske kommune.

Anskaffelseskost og anskaffelsesår Ar Kostnad

Bygninger 2000  ' 12 491 900
Tomt 2000 1 300 000

Dette er  også  eiendommens bokførte verdi  i  årets regnskap. Boligeiendommer anses ikke  å  ha
begrenset levetid ved normalt vedlikehold. Bygningene er derfor ikke avskrevet.

Vedlikehold

Borettslaget har  i  regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

image v—edlikebeld bygg....1.-..., "  8. S75- _
Løpende vedlikehold vvs _ _ _ _  __ 1— -._ 9___

_L¢pende vedlikehold elektro -, .. O
lLøpende vedlikehold utvendig ' " 0  ________
liil_sammen 8  5755—

W

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringeisen av
bygningene.

Langsiktig gjeld

‘H Lånegiver  =  Opprinnelig Restlån Låneopptak %  Avdrag Restlån Pantstillelse I
II gjeld 01.01.19 2019  '  2019 31.12.19

*Hgsl—oanken- _  _  8112 831— 51099 757% _ __ 5  @113  _  3 665 953 ;s 749 000 ‘
Fauske kommune 1300 000 1 300 000 - . "9,11 _  130 000 ]

'ISum langs. gjeld 434 113  4 965 644  8 749 000

Husbanken:  Opptaksår:  2000 Løpetid: 30 år Rentevilkår: 1,891  %
Husbanken:  Opptaksår:  2000 Løpetid: 25 år Rentevilkår: 1,887%

Gjeld som forfaller senere enn 5 år: 1 451 028

Borettsinnskudd 4  160 000 Pantstillelse  4  160 000

Eiendom men er  pantsatt  til fordel for lånegiver(e) og borettshavere.



Borettslaget har 13 andelseiere.

Andelskapitalen er på 13 andeler å kr 100,- tilsammen kr 1.300,—.

3roms i 13 1050  91s ' 320 000 381973r

[ Leilighetstype Antall Kostpris Opprinnelig Andelgjeld
[ , __ innskudd  _____ __ 31.12.19

Note 3  —  Honorarer

Honorar til styret er kostnadsført med kr 20 250

.Tatal fellesgjelia‘K

4 965 644  1

Borettslaget har ingen  fast  ansatte. Borettslaget er ikke pliktig til å opprette obligatorisk
tjenestepensjon. Ingen ansatte eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn og honorar.

Borettslaget trekker skatt på  honorar  til styret og andre  ansatte  i  samsvar med skattekort. Beløpet er
ikke  innsatt i  bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekks
midler  i  forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr 75.000,-.

Honorar  inkl. mva til revisor er kostnadsført med kr 6 624
Honoraret er  i  sin helhet knyttet til revisjon.

Honorar  inkl. mva til forretningsfører er kostnadsført med kr 44 756



  Rognan
~  J:'? " Revisjon Å.,Eif ";;—f

Jembawgt. s, 8250 Raguan E"NO 974 4.9349:

Til generalforsamlingen i Radioskogen Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Radioskogen Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 514  525.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og oppstilling over endring
av disponible midlerfor regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikkl Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i  Norge, herunder  de
internasjonale  revisjonsstandardene International Standards on Auditing llSA—ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves  i  lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bo rtsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
Inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt  å  rapportere det. Vi har ingenting å  rapportere i så
henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for  å  utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnska psskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den  finner  nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.

 

 

Rognan Rm'a'on AS E-pastr: firmqøostémgnanremlqionmoWrognanrezfisjonmo
Frank R.. Beiermmm 900 72 861
ElisabethAurc Jonsen 9:1 44 143 Mads Kristawm 9.12  44 106

 



  Ragnan -
Revisjon AS 33;

REVISUHFURBIINGENJanhangt 8, 82503091”
N0 .974 433 491

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må  ledelsen ta standpunkt til  borettslagets evne til fortsatt drift
og opplyse  om  forhold  av betydning for  fortsatt  drift.  Forutsetningen  om  fortsatt  drift  skal legges  til
grunn  for årsregnskapet så  lenge  det ikke er sannsynlig at vi rksomheten  vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av  årsregnskapet
Vårt  mål er å  oppnå betryggende  sikkerhet for at årsregnskapet som  helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som  følge  av misligheter  eller  utilsiktede feil, og å  avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon.  Betwggende  sikkerhet er en høy grad av sikkerhet. men ingen garanti
for at en  revisJon  utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i  Norge, herunder lSA-ene.
alltld  vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan  oppstå  som  følge  av
misligheter eller  utilsiktede  fell.  Fellinformasjun blir vurdert som vesentlig dersom  den enkeltvis  eller
samlet  med rimelighet kan forventes å påvirke  økonomiske beslutninger  som brukerne  foretar  basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter  vises det til
httnszjjr'evisorforeningen.nojrevisiogga—e£tnlnger.

Uttalelse  om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i  henhold  til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE BOODAttestasjonsappdrag
som ikke er revisjon  eller  forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener  vi at
ledelsen  har  oppfylt  sin  plikt  til  å sørge  for  ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon  av
borettslagets  regnskapsopplysninger i  samsvar  med lov og god bokføringsskikk i  Norge.

Rognan, 05.  april 2020

Rognan Revisjon AS

-...  '...

Frank R. Beiermann
Registrert revisor

J_MNJ && ......
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m  Indre Salten
ISBBL  Boligbyggelag

Org.nr. 959 507 104

Fauske kommune

Postboks 93

8201 FAUSKE

BUDSJETT 2021  —  HELSETUNET  BORETTSLAG

Vedlagt oversendes budsjett for Helsetunet borettslag for 2021.

Som det fremkommer av budsjettet, er det budsjettert med et kompensasjonstilskudd på

Kr 631.390,— fra Fauske kommune.

Da det er 20 år siden laget ble stiftet begynner det å melde seg større behov for vedlikehold av

bygningsmassen, både utvendig og innvendig med ettersyn. Ved store nedbørsmengder er det registrert svikt  i

taktekkingen. Det er gjort en nød-reparasjon for vinteren. Det er satt inn ny ventilasjon  i  forbindelse med

loft/tak. Videre jobbes det med en vedlikeholdsplan for borettslaget.

Det er lagt opp til økning i  felleskostnadene fra 01.01.2021 på  3  %. Nåværende felleskostnad er kr 6.850,- pr.

måned pr. leilighet.

På vegne av Helsetunet borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr 631.390,- for 2021.

Vedlagt følger også kopi av regnskap og revisjonsberetning for året 2019.

Fauske, 23.11.2020

For  Helsetunet borettslag

Indre Salten Boligbyggelag

Kjell Rune Siggerud

Forvaltningskonsulent

Kopi: Helsetunet borettslag v/styreleder

Storgt.  56  Postboks  194  8201 Fauske  Tlf.: 75 64 46 00 E—post: post@isbbl.no
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3440

3600
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5000
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6200
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6600
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6602
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6700
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6800
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7795

7796
7830

8151

8154
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Signatur  styret:  %

Budsjett  2021

for

Helsetunet Borettslag
Kontonavn

Salgs— og driftsinntekt

Driftstilskudd Fauske kommune

Dekning felleskostnader
Økning av  felleskostnader  2021
Sum  salgs- og driftslnntekt

Lønnskostnad

Lønn
Styrehonorar

Feriepenger

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift  påløpte  fp

Sum  lønnskostnad

Driftskostnader

Elektrisitet

Renovasjon, vann, avløp o  l

Renhold

Lele vedlikeholdsprogram

Løpende  vedlikeh. bygninger

Løpende  vedlikehold ws

Løpende vedlikehold  elektro

Løpende  vedlikehold  uteareal

Løpende  vedlikehold  heis

Brøvting/gressklipping

Revisionshonorar

Forvaltningshonorar

Kontorrekvisita

Datakommunikasjon/MinSide  Duett

Porto, disb. av  informasjon
Medlemsavg boende, ISBBL

Forsikringspremle

Bank- og kortgebyr
Annen kostnad

Rikstv/NRK

Avsetning vedlikeholdsfond

Tap på  fordrlnger
Sum  driftskostnader

Rentekostnad Husbanklån

Renter/Provisjon kassekreditt
Sum  rentekostnader

Tilskudd  Fauske Eldresenter

Driftsoverskudd/underskudd  før  avdrag lån
Tall  med mlnus  foran  er overskudd.

Avdrag Husbanklån

Sum  avdrag

Økning/reduksjon bankbeholdning
Tall  med minus  foran  er økning i  bankbeholdning.
Tall  uten  minus foran  er  reduksjon i bankbeholdning,

/3///'2o
Sted  og dato

-631 390

-2 712 600

-81 378

-3 425 363

40 000
45 000
4  080
4  335

208

93 623

335 000

236 600

102 900

1 850

125 000

25 000

35 000

20 000

45 000

50 000

10 400

110 550

0

4  200

4  000

4  950

85 300

'  6 000

5 000

6 600

30 000

41 300

1 284 650

121 900

147 500

269 400

122 500

-1 655 195

1 607 300

1 607 900

-47 295

. f.!

f? oikL/C 717531.» 5  ”i Z! ()”



Årsrapport 2019

Helsetunet Borettslag
Organisasjonsnr. 980 794 547

Innhold:

Årsregnskap
Resultatregnskap
Balanse

Noter

Revisjonsberetning



Resultatregnskap pr 31.12.
Helsetunet Borettslag

Note

Driftsinntekter

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Lønnskostnad 3

Annen driflskostnad 2.3

Sum dn'ftskostnader

Driftsresultat

Finansposter

Annen fmansinntekt

Annen  flnanskbstnad

Netto finansposter

Ordinært resultat  før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

Ordinært  resultat

Ekstraordinære poster

Årsresultat

Overføringer og disponeringer

Overført annen  egenkapital

Sum  overføringer  og disponerlnger

 

 

Regnskap Regnskap
2019 2018

3 313 400 3  380 400

3  313 400 3  380 400

54 610 72 064

1  563 020 1  142 787

1617630 1214 851

1  695 770 2  165 549

1 131 340

355 247 579 270

-354 116 -578 930

1341654 1586 619

1 341 654 1 586 619

1  3—41 654 1 586 619

1 341654 1  586 619

1 341 654 1586 619

 



Balanse pr  31.12.

Helsetunet  Borettslag

Anleggsmldler

Note

Tomter,  bygninger og annen fast eiendom 2

Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre  fordringer

Sum fordringer
Bankinnskudd. kontanter og lignende

Sum  bankinnskudd. kontanter  og lignende

Sum omløpsmidler

Sum  eiendeler

Regnskap Regnskap
2019 2018

37 776 958 37 776 958

37 776 958 37 776 958

37 776 958 37 776 958

37 042 13 300
680 000 747 000

717 042 760 300
112 067 81 401

112 067 81 401

829 109 841 701

38 606 067 38 616 658



Balanse pr  31.12.

Helsetunet Borettslag

Note RBQHSKaP Regnskap

 

 

  
 

2019 2018
Egenkapital
Annen  innskutt egenkapital 2 3  300 3  300

Sum innskutt  egenkapital 3  300 3  300
Annen egenkapital 1B 801 825 17 430 109

Sum  opptjent egenkapital 18 801 825 17  430  109

Sum  egenkapital 18 805 125 17  433 409

Gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 2 18  044  246 19  592 269

Sum Annén langsiktig gjeld 18 044 246 19 592 269
Gjeldtil  kredittinstitusjoner 1 501 508 1  243 418
Leverandørgjeld 226  761 321  437
Skyldige offentlige avgifter 311 2  337
Annen kortsiktig gjeld 28 116 25 788

Sum kortsiktig gjeld 1 756 696 1 592 980

Sum  gjeld 19 800  942 21 185 249

Sum egenkapital og gjeld 38 606 067 38  618  658

r—

f  (70621, Z/Lma

Helsetunet Borettslag

*:

___ .  jag .in; &&&-a..; SMW  ; .  <fcé ?fb» ;äf/ wSverre  H  en N"'Rakel <{Marie Fossmo
Styrele er .Slyxemedlem Styremedlem
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Inn  Utheim

Styremedlem



Noter 2019

Helsetunet Borettslag
Organisasjonsnr. 980 794 547

BEREGNING AV DISPONIBLE MIDLER

F 2019 « 201s " . Bugsjett 2019 Bygsje‘ttmzpzo'Disponible midler 01.01. -751 279 -304 577  *  -751 279 -927 586l .— .-.,. . .1 .. .. w g ._iArets resultat 1_341__654 . 1 586 519 1 557 550 . 1 554 535

f

I

l'
Laggsiktig lån 01.01. ] 19 262 259 20 795 590 =
Langsiktig lån 31.12. ;  17 714 245  =  19 252 259

l
i
l

nQikgggldgfogd _ * sqäz __ ___ WL” ___.M.

 

[Åvdrag langsiktige lån ......... -1 548 023  _  -1 533 321 -1 538 99g "  15552130”

Å'gnäring dispo—nible TigleL— 375907 w53 298 "1191550— ___ 355.1- """"" l
[ « i ___ i  _,.. ]
æisponjäe midler 31.12. ___ 4327—555— _ -751 279— -731 519 -925 151  J

[Er—nuapsmidli? f ”  829109" *" 891 70—1'7
”Kortsiktig— gjeld -1 755 595  g  -1 592 980 )
[Disponible midlgr  -.. '  -927 587 -751 279  »  l

Disponible midler  pr. 31.12.19 er negative med kr —927.587,—. Kassekreditt  defineres regnskapsmessig
som  kortsiktig gjeld  og er derfor med i  kortsiktig gjeld  med kr 1 756.696,-.  Kassekredirten  har  limit  på
kr 1.500.000,-, så man anser at man har positive disponible midler.

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med  regnskapsloven, forskrift om årsregnskapet og årsberetning
for borettslag, samt god regnskapsskikk.
Inntekter  inntektsføres  i den  periode  de gjelder.
Kostnader bokføres i den  periode  de er påløpt.
Omløpsmidler  og kortsiktig gjeld  omfatter poster som forfaller til  betaling innen 1 år.  Øvrige  poster er
klassifisert som anleggsmidler/Iangsiktig gjeld.
Fordringer bokføres  til  pålydende, med fradrag for  påregnelig tap.
Eiendommen  er normalt  bokført  til anskaffelseskost.



Note 2  — Eiendom

Borettslaget  er eier av Gnr  103, Bnr  1476 i  Fauske kommune.

Anskafielseskast  cg anskaffelsesår År Kostnad

Bygninger 2000 36 126 958
Tomt 2000 1 650 000

Dette er også eiendommens bokførte verdi i årets regnskap. Boligeiendommer anses ikke å ha
begrenset levetid ved  normalt  vedlikehold. Bygningene er derfor ikke avskrevet.

Vedlikehold

Borettslaget har i regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

 

;Løpe-nde vedlikgh-qld bygg _ . i  —  1475—25—iw
"Løpe—n—de vgdpke—bgldkgs- _  __ m ____3_ 134 ...
Løændgveäkshoäelékt—re .................. ', .  61315 _
,Eøpendeysg'i'sehold vypndis  _  ,_  _ i  __ L-” -
LEEPCEVPE'i—kehgäh—ejs— __... __ T 32292—
l"  sammen 244 181

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av
bygningene.

Langsiktig gjeld

[' Lånegiver Opp—rinnelig Restlån -7 Låneopptak  : Avdrag Restlåh  »  Pantstillels—e—z
l gjeld 01.01.19  ?  2019  _ _  2019 31.12.19
‘Hysbankgn __ _! .30 200309 383359  __ _ 1548 023  % 10 289 24.3 30 _2_oo 000
[Fauske kommune 7 425 000  »  7 425 000 i 0m 7  425 000 -_.

LSum langs. gjeld ' 1548  023  113 714 246  ? 30 zoo oooJ

Husbanken: Opptaksår:  2000  Løpetid:  25  år Avdragsfri: 5 års fra innvilgelse Rentevilkår:  1,887  %

Gjeld som forfaller senere enn S år:  2  161 072

Borettsinnskudd 330  000 Pantsfillelse 330 000

Eiendommen er  pantsatt  til fordel for Iånegiver(e) 0g borettshavere.



Kortsiktig pantegjeld

 

Kg-S—sekreditt Saldo 31.1—2—"1—9—1Mm] faéfiällsläeø fi  _.
”,”, 13Q1,5L,;— 1 502.990 _  ør 

 

Borettslaget har 33 andelseiere.
Andelskapitalen er på 33 andeler  å  kr 100,- tilsammen kr 3.300,—.

Tgilighetstype  g  Antall . Kostpris >öpprinnelig =  Andefgjeld —=—T—6t—affeII—esgjeld?
' innskudd 31.12.19 __ I

2  roms 33 1  144 756 V  10 000 §§6  7_9§ 17 714 246 .,
1 - ' ‘ __

Note 3 - Honorarer

Honorar  til  styret  er kostnadsført med kr 38 500

Borettslaget har ingen fast ansatte. Borettslaget er  ikke pliktig til å opprette  obligatorisk
tjenestepensjon. Ingen ansatte  eller  tillitsvalgte har noen fordeler  utover utbetalt lønn  og honorar.

Borettslaget trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte  ? ;amsvar med skattekort. Beløpet er
ikke innsatt i bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for  avsetning av skattetrekks
midler  i  forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr  75.000,-.

Honorar  inkl.  mva til revisor er kostnadsført med kr 10 375
Honoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Honorar  inkl.  mva til forretningsfører er  kostnadsført  med kr 112 837
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"nl  generalforsamlingen i Helsetunet  Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Helsetunet Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 341  654.
Årsregnska pet består av balanse per 31. desember  2019, resultatregnskap og oppstilling over endring
av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 0g notertil årsregnskapet, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet  avgitt  i  samsvar  med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets flnanslelle stilling per 31. desember  2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen  i samsvar  med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk  i  Norge.

Grunnlag far konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen  i samsvar  med lov, forskrift og god revisjonsskikk  i  Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene lnternational Standards on  Auditing (lSA—ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves  i  lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter i  samsvar  med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevlstilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revlsjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke  øvrig informasjon, og vi atteSterer ikke den
øvrige informasjonen.

I  forbindelse med revlsjonen av årsregnskapet er det vår oppgave  å  lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revlsjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi  pålagt  å  rapportere det. Vi har ingenting å  rapportere i så
henseende.

Styrets  ansvar for åmregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet l  samsvar  med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde l sa msvar med regnska pslovens regler og god regnska psskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik  Intern kontroll  som den finner nødvendig for  å  kunne utarbeide etårsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.

Rognan  Revisjon AS 
«post:: fmlqpostgmgnanrevisjomno:Marognanreuisioa

Frank  R.  Bcicrmann 900 72 86:
Elisabeth Aure  Jansen  911 44 143 Mads Kristensen gm 44 106
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift
og opplyse om  forhold  av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det  ikke  er sannsynlig at virksomheten vil bli awikiet.

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnska pet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet  ikke  inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede fell, og å  avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon.  Betryggende  slkkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i  Norge, herunder lSA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
ht—t-pszärevisg—rfg—rgningenxggfreviä =nsberetqirlgqr.

 

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000  Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet  revisarkontrall  av historisk finansiell informasjon, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
borettslagets regnska psoppiysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Rognan, 06. april 2020

Rognan Revision AS

Frank  R.  Belermann

Registrert revisor

Rognan Rem'æ'on AS Epost: fumapwtéragrmm-emq'on. nowrmumognmu'em'sjonma
Frank  R. Beitmmnn 900 72 861
Elisabeth  Aure .hm.- n  912 44 143 Mads Kristensen 912 44 106



Fra: Kjell Rune Siggerud <kjell.rune@isbbl.no> 
Sendt: tirsdag 24. november 2020 14.06 
Til: Postmottak 
Kopi: Berit Vestvann Johnsen; 'Sverre Hagen (sverrehagen49@gmail.com)' 
Emne: Søknad om komp.tilskudd - Omsorgsboliger 
Vedlegg: Strømsnes brl - Søknad komp.tilskudd 2021.pdf; Helsetunet brl - Søknad 

komp.tilskudd 2021.pdf; Radioskogen brl - Søknad komp.tilskudd 
2021.pdf; Buveien brl - Søknad komp.tilskudd 2021.pdf; Erikstadtunet brl - 
Søknad komp.tilskudd 2021.pdf 

 
Hei 
 
Vedlagt følger søknad om komp.tilskudd fra Fauske Kommune for: 

- Strømsnes borettslag 
- Helsetunet borettslag 
- Radioskogen borettslag 
- Buveien borettslag 
- A/L Erikstadtunet borettslag 

 
Kopi til styreleder for alle disse lagene, Sverre Hagen. 
Kopi til Berit Vestvann Johnsen 
 
Med vennlig hilsen 
 
Indre Salten Boligbyggelag 

Kjell Rune Siggerud 
Forvaltningskonsulent 
Tlf: 75 64 46 00 
E-post: kjell.rune@isbbl.no 

 
 

mailto:kjell.rune@isbbl.no


  Indre  Salten
ISBBL  Boligbyggelag

Org.nr. 959  507  104

Fauske kommune

Postboks 93

8201 FAUSKE

BUDSJETT  2021  — STRØMSNES  BORETTSLAG

Vedlagt oversendes budsjett for Strømsnes borettslag for  2021.

Som det fremkommer av budsjettet, er det  budsjettert  med et kompensasjonstilskudd på
Kr  149.000,- fra Fauske kommune.

Det er  lagt  opp til økning i  felleskostnadene på  3  %. Nåværende felleskostnad er kr  5.562,- pr. måned pr.
leilighet.

På vegne av Strømsnes borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr  149.000; for  2021.

Vedlagt følger også kopi av regnskap og revisjonsberetning for året  2019.

Fauske, 23.11.2020

For  Strømsnes borettslag

lndre Salten Boligbyggelag

Kjell Rune Siggerud

Forvaltningskons ulent

Kopi: Strømsnes borettslag v/styreleder

Storgt.  56  Postboks  194  8201 Fauske  Tlf.: 75 64 46 00  E-post: post@isbbl.no



Budsjett 2021

for

Strdmænes Borettslag
Nr. Kontonavn

Salgs- og driftsinntekt
3440 Driftstilskudd Fauske kommune
3600 Dekning felleskostnader
3600 Økning av felleskostnader 2021

Sum salgs— cg driftsinntekt

Lønnsknstnad
5000 Lønn

5330 Styrehonorar
5092 Feriepenger

5400 Arbeldsglveravgift
5405 Arbeldsglveravgift påløpte fp

Sum lønnskostnad

Driftskostnader
6320 Renovasjon, vann, avløp ol
6420 Leie vedllkeholdsprogram
6500 Løpende  vedlikeh. bygninger
6601 Løpende vedlikehold Ws
6602 Løpende vedlikehold elektro
6603 Løpende vedlikehold uteargal
6605 Brayting/gresskllpping
6700  Revisjonshonorar
6715 Forvaltningshonorar
6800 Kontorrekvisita
6907 Datakommunlkasjon/MinSide Duett
6940  Porto. disb.  av informasjon
7401 Medlemsavg boende, ISSBL
7500 Forsikringspremie
7720 Generalforsamling
7750 Eiendomskatt
7770 Ban k- og kmtgebyr
7790 Annen kostnad
"96 Avsetning vedlikeholdsfond

Sum driftskostnader

8151 Rentekostnad Husbanklån
Sum rentekostnader

8171 Tilskudd Fauske Eldresenter

Dfiftsoverskudd/underskudd før avdrag lån
Tall med minus foran er overskudd.

Avdrag Husbanklån
Sum avdrag

Økning/reduksjon  bankheholdnlng
Tall med minus  foran  er  økning!  bankbeholdning.
Tall uten mlnus  foran  er reduksjon  l  bankbeholdning,

M  iq . 4 l. &OQO
__+____

Sted og data

Signatur styret:

”m H % m5; WW.

-149 000

-800 928
-24 028

-973 956

40 000

38 000

4 080
3 978

208

86 266

127 000
1 850

so 000
5 000
5  000

20 000
50 000
6 500

40 zoo
0

4  200
1700
1800

40 500
o

20 800
2  500
3 000

25 000
405 150

38 700

38 700

27 225

416 615

450 700

450 700

34 085



Årsrapport 2019

Strømsnes Borettslag
Organisasjonsnr. 980 475 123

lnnhold:

Årsregnskap
Resultatregnskap
Balanse

Noter

Revisjonsberetning



Driftsinntekter

Annen driftsinntekt

Sum  driftsinntekter

Driftskostnader

Lønnskostnad

Annen  driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansposter

Annen  fmansinntekt

Annen finanskostnad

Netto  finansposter

Resultatregnskap pr 31.12.

Strømsnes Borettslag

Note

Ordinært resultat  før  skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

Ordinært  resultat

Ekstraordinære poster

Årsresultat

Overføringer og disponeringer

Overført  annen  egenkapital

Sum  overføringer  og disponeringer

Regnskap
2019  —

937 600

937 600

72 821

403 473

476 294

461 306

3419

54 448

-51 029
 

410277

410 277

410277

410277

410 277
 

 

Regnskap
201  8

887 600

887 600

69 491

271 709

341 200

546 400

60

103 558

—103 498

442 902

442 902
 

442 902

442 902

442 902



Balanse  pr 31.12.

Strømsnes  Borettslag

Note ReQNSKHP Regnskap
2019 2018

Anleggsmidler

Tomter. bygninger og annen fast  eiendom 2 10 260 698 10 260 698

Sum varige driftsmidler 10 260 698 10 260 698

Sum anleggsmidler 10 260 698 10 260 698

Omløpsmidler

Kundefordn'nger 32 400
Andre fordringer 160 000 110 000

Sum fordringer 160 000 142 400
Bankinnskudd.  kontanter  og lignende 253 683 225 756

Sum  bankinnskudd, kontanter og lignende 253 683 225 756

Sum  omløpsmidler 413 683 368 156

Sum eiendeler 10 674 381 10 628 854

 



Egenkapital
Annen innskutt  egenkapital

Sum  innskutt egenkapital
Annen  egenkapital

Sum  opptjent  egenkapital

Sum  egenkapital

Gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

Sum  Annen  langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige  avgifter
Annen kodsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum  egenkapital  og gjeld

  Hum: .

Sverre  agen

Styreleder

Balanse  pr  31.12.

Strømsnes Borettslag

 

 

Regnskap Regnskap
Nm 2019 2013

2 1  200 1 200

1 200 1 200
4  680 950 4 245 596

4  680 950 4 245 596

4  682 150 4 246 796

2 5  800 293 6  194 044

5 800 293 6  194 044
167 113 164 939

190 403
24 635 22 672

191 938 188 014

5 992 231 6 382 058

10 674 381 10 628 854

Strømsnes Borettslag

J

/—‘ (" ' f  (  .(— Å

(? 1;i _ _A  __ .____. _Ton" agen  Fossum Agnar  Johan  Stokland
Styremedlem Styremedlem

z7§/ f
——--—..T_)g__..,—



Noter  2019

Strømsnes Borettslag
Organisasjonsnr.  980 475 123

BEREGNING  AV  DISPONIBLE MIDLER

 

 

 

' 2019 2018 —  *  Budsjgfé'ztiå ]  Budsjettgogg
Disponible midler 01.01. 180 143 —00—19”? ______ 180 143 "i”" 221 746  l
Årets resultat IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII »» 410 277 442 902 390 500  !  417 390
Vedlikeholgisfo nd 25 077  , a _‘
Laqgsikt‘lg lån 01.01.. ,. 5 234 044 ;— S 428 697 __ .i—
Langsikfig lån 31.12. 4  840 293  i  5 234 044 _
lAvdrag langsiktige lån -393 7,51 -194 653 -390 zoo -  391 900

En'aring disponiblefmidler .. 41 Egg“, 248 249  I  _  300 '  25490  l

”b’isTbéiible midler3_1__._12. '" — _  221 746 180 143 185443 "  247 236

'_Oml¢psmidlerj 413 683 368 156 ” '
Kortsiktig gjeld ‘ —191938  ,  -188 014

lDisponible midler 221 745 180 142

Note  1 -  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er  utarbeidet  i  samsvar  med regnskapsloven, forskrift  om  årsregnskapet  og årsberetning
for borettslag.  samt  god regnskapsskikk.
Inntekter inntektsføres i  den periode de gjelder.
Kostnader bokføres i  den periode de er påløpt.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som  forfaller  ti! betaling innen 1 år. Øvrige poster er
klassifisert som  anleggsmidler/Iangsiktig gjeld.
Fordringer bokføres til pålydende, med  fradrag for påregnelig tap.
Eiendommen er normalt bokført til anskaffelseskost.



Note 2  -  Eiendom

Borettslaget er  eier  av Gnr 57, Bnr 30 iFauske kommune.

Anskaffelseskost  og anskaffelsesår År Kostnad

Bygninger 1999/2000 9 695 698
Tomt 1999/00/08 555 000

Dette  er også eiendommens  bokførte  verdi  i  årets  regnskap.  Boligeiendommer  anses  ikke å ha
begrenset  levetid ved  normalt  vedlikehold. Bygningene er  derfor  ikke  avskrevet.

Vedlikehold

Borettslaget  har  i regnskapsåret  følgende kostnader til vedlikehold:

[Løpende vedlikehold bygg i 65— 601'
Løpende vgdliknId—x/vg _  __ _, _  .  ____L_ d..-.-.
Løpende  vedlikehold elektro 3 390

,Løpende vedlikehold utvendig 0

Til  sammen. ' 68 991

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er  tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av
bygningene.

Langsiktlg gjeld

'— Lånegivér Opprinnelig Restlån Låneopptak % Avdrag a Restlån —Pantstillelse
gjeld 01.01.19  '; 2019  5  2019 31.12.19

Husbapken __ -. 7 950 ooo 3  584 044 393 751  3 190 293 ‘7 950 oo_0_ _
[Fauske komwmgge 1 650900 -  ; __1 650 099 :  o  ;  1 (150903.— X

i
i

i  393751 4840  293  7950000  _lEm  langs.  gjeld

Husbanken: Opptaksår:  2000  Løpetid: 25 år Avdragsfri:  5  år fra innvilgelse Rentevilkår:  1,887  %

Gjeld som  forfaller  senere enn S år: 1 139 727

Borettsinnskudd 960 000 Pantstillelse  960 000

Eiendommen er  pantsatt  til fordel for lånegiver(e) og borettshavere.



Borettslaget har 12 andelseiere.

Andelskapitalen er på 12 andeler å kr 100,— tilsammen kr 1.200,-.

[ Leilighetstype  : Antall Ko—stpris  :  O—Sl-Jrinnelig Andel gjeld  Total  fellesgjeld

% innskudd ? 31.12.19
5 855 058 ”1.0 ooo W403 358

l- 2  roms ......................... _,,,..,_,_ ., ...:. .. ........—...—--—.

3  roms 6 855 058 150 000 403 358

-- 4 840_29§ ____

Note  3 -  Honorarer

Honorar  til styret er kostnadsført med kr 29 000

Borettslaget har ingen  fast  ansatte. Borettslaget er ikke pliktig til å opprette  obligatorisk
tjenestepensjon. Ingen ansatte eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn og honorar.

Borettslaget trekker skatt på honorar til styret og andre  ansatte i samsvar med skattekort. Beløpet er
ikke innsatt  i bank.  Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekks
midler  i  forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr 75.000,-.

Honorar inkl.  mva u'l revisor er kostnadsført med kr 6 375
Honoraret er  i  sin helhet knyttet til revisjon.

Honorar inki.  mva til forretningsfører er kostnadsført med kr 41 345
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Til generalforsamlingen i  Strømsnes Borettslag

Uavhengig revisors  beretning

Uttalelse om revlsjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Strømsnes Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 410 277. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap 0g oppstilling over  endrlng av  disponible
mldler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder  et
sammendrag av  viktige  regnskapsprlnsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter  og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2019. og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per  denne  datoen  i  samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk  i  Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen  i  samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk  i  Norge, herunder  de
internasjonale revisjonsstandardene international Standards on  Auditing (lSA-ene). Våre oppgaver og
plikter i  henhold til  disse  standardene er beskrevet  i  Revisors oppgaver og plikter  ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves  i  lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige  etiske plikter i  samsvar med  disse  kravene. Etter vår oppfatning er  innhentet  revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvarfor årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for  å  utarbeide årsregnskapet i  samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde  i  samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapssklkk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik  intern  kontroll som den  finner  nødvendig for å kunne  utarbelde et
årsregnskap som  ikke inneholder  vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utllsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt  drift
og opplyse om forhold av  betydning for fortsatt  drift.  Forutsetningen om fortsatt  drift  skal legges til
grunn  for årsregnskapet så lenge det  ikke  er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er  å  oppnå betryggende  sikkerhet  for at årsregnskapet som helhet  ikke  inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede  feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende  sikkerhet  er en høy grad av  sikkerhet, men  ingen gara  nti
for at en revisjon utført  i  samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk  i  Norge, herunder  lSA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon bllr vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rlmelighet kan forventes  å  påvirke økonomlske beslutninger som  brukerne  foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter  vises det til
h  tg-szarevisoiolgii—nggngg reuigjgnsbereggg .ger.

Rognan Revision AS E—pmm  fi"mapost@rognanrevig’on.na
www.rogmmrezrlsjomno
Frank R. Beiermmm 900 72 86
Elisabeth  Aure- Jansen  911 44 143 Mada- Kristensen 912 44 106
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Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon  om  registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet  ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i  henhold  til internasjo naI standard for attestasjonscppdrag ISAE 3000  Attestasjonsoppdrag
som  ikke  er  revisjon eller forenklet revisorkontroll  av  historisk finansiell  informasjon, mener  vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å  sørge  for ordentfig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
borettslagets regnskapsopplysninger i  samsvar  med lov og god bokføringsskikk i  Norge.

Rognan, 7. april 2020

Rognan  Revisjon A5

Frank  Robert  Beiermann
Registrert revisor

Rognan  Revisjon AS E-posm  firmaqaostqgrognmrnvigionnowww.rognm'lrwiliiomna
FrankR.  Reinmann goo 72 861
ElisabethAu-re Jansen  911 44 143 Mads  Kristensen 912 44 106
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Salten kontrollutvalgservice - Omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap og 
tilslutning fra Rødøy kommune 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtale og omdanning av Salten Kontrollutvalgservice til 
Kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven kapittel 19. 
 
Kommunestyret godkjenner utvidelse av Salten Kontrollutvalgservice med Rødøy kommune som 
ny deltaker. 
 

 
Vedlegg: 
26.11.2020 Salten kontrollutvalgservice - Omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap og 

tilslutning fra Rødøy kommune - styrets anbefaling til eierne 
1460023 

06.01.2021 Forslag til samarbeidsavtale Kommunalt oppgavefellesskap - Salten 
Kontrollutvalgservice 

1460126 

 
HOVEDPUNKTER  
 

· Det gjennomføres en omdanning av Salten kontrollutvalgservice fra et § 27-
samarbeid til Kommunalt oppgavefelleskap (ny kommunelov kap 19) 

· Utredningen skjer på bakgrunn av overgangsreglene i kommunelovens § 31-2, og 
det utredes dermed ikke alternative organisasjonsformer, som IKS, Samvirkeforetak 
etc 

· Gjeldende organisering og styring av samarbeidet har over tid vært hensiktsmessig 
og effektiv.  

· Hovedtrekkene i gjeldende vedtekter videreføres derfor. Foreslåtte endringer er 
særskilt begrunnet. 

· Rødøy kommune tas opp som deltager i Salten kontrollutvalgservice KO 
· Styret sender utredningen på høring til kontrollutvalgene som i dag får levert 

tjenester fra samarbeidet. En oppsummering av høringsuttalelsene tas med i 
utredningen. 

 
 
 
1.0           OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
 
Bakgrunn: 

1. Salten kontrollutvalgservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i samsvar med 
kommunelovens (1992) § 27 for å ivareta funksjon som sekretariat for kontrollutvalgene i 



kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
Samarbeidet ble etablert 1. januar 2005. 

 
2. Ny kommunelov (2018) innebærer at 1. organisasjonsformen § 27-samarbeid ikke videreføres, 

2. kommunene som er deltagere i § 27-samarbeid må innen utgangen av inneværende 
valgperiode omdanne samarbeidet til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr ny kommunelov kap 19. 

   
3. Samarbeidet er et eget rettssubjekt, og har siden opprettelsen i 2005 levert tjenester til 

deltagernes kontrollutvalg. Samarbeidets øverste organ er styret. Hver deltager har en 
representant i styret, etter vedtektene valgt blant deltagerkommunenes medlemmer av eget 
kontrollutvalg. Gjeldende organisering og styreform har vist seg hensiktsmessig og effektiv den 
tid samarbeidet har vært i funksjon. 

 
4. Styret fikk i 2019 en henvendelse fra Nordland fylkeskommune om å bli deltager i samarbeidet. 

Samarbeidets vedtekter § 2 åpner for at fylkeskommunen kan slutte seg til samarbeidet. 
Utredningen av dette spørsmålet ble lagt til side høsten 2019 ettersom fylkeskommunen 
besluttet å bli deltager i et annet sekretariatsselskap. 

 
5. Utredningen gjelder utelukkende en omdanning fra interkommunalt samarbeid til kommunalt 

oppgavefellesskap. Sekretariatsordning berøres ikke av utredningen i og med at både § 27-
samarbeidet og Kommunalt oppgavefelleskap er innenfor samme ordning: interkommunalt 
samarbeid. Alternative organisasjonsformer innenfor gjeldende sekretariatsordning 
(Interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, eller Samvirkeforetak etter 
Lov om samvirkeforetak, eller Aksjeselskap) utredes ikke.  

 
 
 
Kommunalt Oppgavefelleskap (KO) 
Gjeldende kommunelov (1992) inneholder i § 27 en enkel regulering av hvordan kommuner kan 
samarbeide om å løse felles oppgaver. Samarbeidsformen er lite regulert i loven, og all 
reguleringen er samlet i én paragraf: To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan opprette et 
eget styre til løsning av felles oppgaver. Bestemmelsen videreføres ikke i ny kommunelov (2018), men 
departementet uttrykker i sin proposisjon at «det er behov for en enkel samarbeidsform for kommuner 
som ønsker å løse oppgaver i fellesskap». Ny lov kapittel 19 inneholder derfor rammer og regulering for 
en slik enkel samarbeidsform for kommuner (kapitelet tas med i sin helhet): 
 

§ 19-1.Kommunalt oppgavefellesskap 
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. 
 
Et oppgavefellesskap 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. 
 
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap. 



 
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for 
oppgavefellesskap. 
 
 
§ 19-2.Deltakeransvar 
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. 

 
 
§ 19-3.Representantskap 

Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere 
skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller 
fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Hvis ikke noe annet 
er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan 
fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom 
deltakerne. 
 
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv fastsette at rådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. 
Rådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke 
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 
 
Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet. 
 
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er 
fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de 
medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og 
varamedlemmer velges for resten av valgperioden. 
 
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet. 
Representantskapet velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer 
til slike organer. 
 
 
 

§ 19-4.Samarbeidsavtale 
Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle 
deltakerne i oppgavefellesskapet. 
 
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 



samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd. 
 
Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen 
som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med tilslutning 
av minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan 
fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget 
selv i samtlige deltakerkommuner. 
 
Samarbeidsavtalen skal fastsette 

a)          oppgavefellesskapets navn 
b)          om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt 
c)          hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 
d)          hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet 
e)          deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet 
f)          den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for 
fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen 
g)          om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån 
h)          hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om 
i)          hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet 
j)          hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for 
at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst. 

 
 
Kommuneloven (2018) fastsetter i tillegg bestemmelser om Budsjett, regnskap og årsberetning for 
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap: 
 

§ 14-8.Budsjett, regnskap og årsberetning for interkommunalt politisk råd og kommunalt 
oppgavefellesskap 
Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 
skal utarbeide et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret eller 
fylkestinget i deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et eget årsregnskap og en egen 
årsberetning. Vedtak om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal treffes av 
representantskapet i rådet eller oppgavefellesskapet. 
 
Regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er eget 
rettssubjekt skal innarbeides i kontorkommunens samlete årsregnskap etter § 14-6 første ledd 
bokstav d. 
 
Departementet kan gi forskrift om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for 
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, og om unntak fra bestemmelsene 
om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen. 
 
 

Ny kommunelov inneholder i tillegg egne overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27: 
 

§ 31-2.Overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27 i kommuneloven av 1992 
Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25. 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et 
interkommunalt politisk råd etter § 18-1 eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 senest 
fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven her trer i kraft. 
 
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv treffe vedtak 



om omdanning etter første ledd og vedta samarbeidsavtalen. 
 
Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, blir styrets eiendeler, rettigheter 
og forpliktelser overført til det nye samarbeidet. Hvis det nye samarbeidet ikke er et eget 
rettssubjekt, overføres eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til én eller flere av 
deltakerkommunene. Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg 
overføringen. Overføringen vil i seg selv ikke være grunn til at rettsforholdet opphører. 
 
Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, skal omregistrering i grunnbok 
og andre offentlige registre skje ved at styrets navn endres i registrene. 
 
 

Kommunalt Oppgavefelleskap (KO): Endringer og videreføringer sett i forhold til § 27: 
Som for § 27-samarbeid skal samtlige deltakerkommuner være representert i det øverste eierorganet i 
et oppgavefellesskap. Det øverste organet er imidlertid representantskapet, og ikke styret. I et KO er det 
kommunestyrene selv som oppnevner medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. I et § 27-
samarbeid er det anledning for at andre enn kommunestyret kan gis anledning til å peke ut 
styremedlemmer. For Salten kontrollutvalgservice sin del er det imidlertid gjennom vedtektene bestemt 
at det er kommunestyret som peker ut styrets medlemmer og dette har vært praktisert siden 
opprettelsen i 2005. 
 
Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet med minimum 
innhold som nevnt i § 19-4 punktene a) – j) over. Samarbeidsavtalen skal vedtas av kommunestyret i 
deltagerkommunene. 
 
Representantskapet i et KO kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet, for 
eksempel og mest praktisk et eget styre. Bestemmelsen inneholder ingen plikt til å opprette et eget 
styre. I så tilfelle vil representantskapet selv være det styrende organet. Salten kontrollutvalgservice har 
i tillegg til styret også bestemmelser om opprettelse av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har 3 
medlemmer, og skal bl.a på vegne av styret påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og 
med styrets vedtak. I tiårsperioden 2010-2019 ble det gjennomført 2 møter i arbeidsutvalget.  
 
Deltakerne i KO vil hefte ubegrenset for oppgavefelleskapets forpliktelser. Dette tilsvarer gjeldende rett 
for § 27-selskap. 
 
Ved ny kommunelov er det bestemt at det i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet skal 
fremkomme om det er et selvstendig rettssubjekt. Utredningen av Salten kontrollutvalgservice i 2004 la 
til grunn at samarbeidet ikke skulle være et eget rettssubjekt, men vedtektenes innhold innebærer at 
samarbeidet er å regne som eget rettssubjekt. Dette legges til grunn i forslag til samarbeidsavtale. 
 
Videre skal det i samarbeidsavtalen fremkomme hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal 
ha, den enkelte deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning 
av oppgavefellesskapet. Salten kontrollutvalgservice sine vedtekter inneholder bestemmelser om de 
nevnte forholdene. Innholdet videreføres i samarbeidsavtalen 
 
 
Overgangsbestemmelsen 
Overgangsreglene inneholder praktiske regler som grunnlag for en enkel omdanning til KO. Reglene 
innebærer at § 27-samarbeid må omdannes til KO innen 4 år etter at loven trer i kraft. Loven trer i kraft 
ved konstituering i kommunestyrene etter kommunevalget 2019. Omdanning krever at kommunestyret 
selv treffer vedtak om omdanning, og samarbeidsavtale. I og med at Salten kontrollutvalgservice er et 
eget rettssubjekt vil samarbeidets eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til det nye 



samarbeidet. 
  
I utredningen av omdanning fra § 27 til KO legges det til grunn at det skal foregå en omdanning hvor 
eksisterende drift og organisering tilpasses ny organisasjonsform, i motsetning til en omorganisering til 
annen mulig organisasjonsform. Med mindre det er åpenbare grunner til endringer, f.eks lovkrav, 
videreføres innholdet i gjeldende vedtekter. 
 
 
Økonomi: 
Vedtektene fordeler utgiftene de 9 deltagerne imellom på følgende vis: 

1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 av totalutgiftene.  
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i de 

9 samarbeidskommunene av 1/3 av totalutgiftene 
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 9 

kommuner av 1/3 av totalutgiftene.  
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas 

samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune. 
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i 

regnskapsåret og virkelig avholdte møter. 

 
Fordelingen er delvis aktivitetsbasert, og prosentvis har utgiftene hatt følgende gjennomsnittlige 
fordeling deltagerne imellom de siste 3 årene: 
 

Beiarn kommune:          6,3% 
Bodø kommune:          30,8% 
Fauske kommune:          12,6%  
Gildeskål kommune:          8,2% 
Hamarøy kommune:          7,2% 
Meløy kommune:          10,3% 
Saltdal kommune:          8,7% 
Steigen kommune:          7,5% 
Sørfold kommune:          8,4% 

(Fra og med 1.1.2018 leverer Salten kontrollutvalgservice tjenester til Rødøy kommune v/ 
kontrollutvalget. Dette faktureres utenom fordeling av utgifter deltagerkommunene imellom.) 
 
Styret behandler årlig budsjett og økonomiplan for virksomheten, senest i styremøte 11. juni 2019 med 
følgende vedtak: 

Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette følgende budsjett for 2020. Totale utgifter 
for 2020 budsjetteres til kr 1 535 000 og totale inntekter til kr 1 535 000. De totale utgiftene 
finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en 
personalressurs på 1 stilling.  
 
Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2020-2023 med følgende totale utgifter og 
inntekter:  

 
                    
Tekst 

2020 2021 2022 2023 

Totalutgift 1 535 000 1 596 000 1 660 000 1 726 000 
Totalinntekt 1 535 000 1 596 000 1 660 000 1 726 000 
Deflator 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 



 
Hovedtyngden av utgifter er direkte tilknyttet sekretariatets virksomhet: lønn, sosiale utgifter, lisenser, 
kurs, styrehonorar, tjenestekjøp og andre driftsutgifter. Innenfor budsjettet gjennomføres det i tillegg 
kurs / fagsamlinger for folkevalgte med særskilte tema knyttet til tilsyn og kontroll. Fagsamlingene 
gjennomføres de først 3 årene i den enkelte valgperiode. 
 
Vertskommunen Gildeskål fører regnskap for § 27-samarbeidet. Det føres ikke eget regnskap, men 
samarbeidets regnskap utgjør et eget ansvar i vertskommunens regnskap. Gjennom en 
tjenesteytingsavtale kompenseres Gildeskål kommune for dette arbeidet. Omdanning til KO vil føre til 
noen endringer vedrørende økonomi: 
 
For det første: I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner § 8-3, er det gitt bestemmelser som fra 1.1.2020 medfører at kommunale 
oppgavefellesskap (og § 27-samarbeid etter gammel kommunelov) må ha eget regnskap. 
 
For det andre må det av denne grunn påregnes utgifter til uavhengig revisjon av det kommunale 
oppgavefelleskapets regnskap. I og med at § 27-samarbeidet så langt ikke har hatt eget regnskap, har 
det heller ikke hatt en egen revisjon. Revisjon av vertskommunens regnskap har inkludert samarbeidets 
regnskap. Utgifter til revisjon må antas å bli av et begrenset omfang. 
 
En omdanning i seg selv har ikke store økonomiske konsekvenser, men trenden for 
kontrollutvalgsekretariat er at mengden oppgaver har vært økende over tid. Dette gjelder også for 
Salten kontrollutvalgservice. 
 
 
Egenkapital: 
Deltagerkommunene må dekke eventuelle forpliktelser dersom samarbeidet / oppgavefellesskapet selv 
ikke er i stand til å dekke disse. Samarbeidet har så langt ikke hatt noen egenkapital, men bør ha en 
egenkapital som er tilstrekkelig til å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten selv skal kunne dekke sine 
forpliktelser, og at deltakerne dermed ikke skal få senere tilleggskrav til å skyte inn midler. 
Virksomheten kan ikke sies å være særlig risikofylt. Kostnadene er forutsigbare og preges av oppgaver 
som er stabile over tid. Inntektene består for det aller meste av honorarer fra deltakerne som fastsettes 
gjennom en vedtektsfestet fordelingsnøkkel. De største risikofaktorene er endringer i 
pensjonsforpliktelser og eventuelt uttreden av deltakere. Ut fra dette synes det hensiktsmessig at 
virksomheten kan ha en kapital tilsvarende 3 måneders drift. Med dagens driftsnivå tilsvarer dette en 
samlet innskuddskapital på kr 350 000, i tillegg til avsetning til pensjonsforpliktelser. Per januar 2020 har 
samarbeidet avsatt kr 140 000 til et bundet fond i vertskommunen. 
 
 
Eierinnflytelse 
Dagens organisering gir hver deltager 1 stemme i det øverste organet (styret) tilsvarende 1/9 av det 
samlede stemmetallet. Vedtektene (2010 § 5) omtaler eierandel slik at hver deltager blir eier av en 
forholdsvis andel av verdier anskaffet, basert på vedtektenes fordelingsnøkkel for utgifter. 
 
Basert på en videreføring og tilpasning av gjeldende vedtekter, vil dette innebærer samme stemmevekt 
ved omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap: 
 

Beiarn kommune:          1/9 
Bodø kommune:          1/9 
Fauske kommune:          1/9  
Gildeskål kommune:          1/9 
Hamarøy kommune:          1/9 



Meløy kommune:          1/9 
Saltdal kommune:          1/9 
Steigen kommune:          1/9 
Sørfold kommune:          1/9 

 
Dersom Rødøy kommune tas opp som medlem, vil hver kommune ha 1/10 stemmevekt i det øverste 
organet. 
 
 
Uavhengighet: 
Ny kommunelov § 23-7 Sekretariatet, gir bestemmelser om kontrollutvalgssekretariatets uavhengighet: 
«Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den 
eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen». Bestemmelsen tilsvarer krav i 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven (1992). I ny 
kommunelov kap 7 Valg til folkevalgte organer, gjøres reglene for valg gjeldende for valg til 
representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap (§ 7-2 1. ledd g)). I 
lovens § 7-3 gis følgende bestemmelse om hvem som er utelukket fra valg:  
 

Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er 
a)          fylkesmannen og assisterende fylkesmann 
b)          kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes 
stedfortreder 
c)          kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå 
d)          sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget 
e)          den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen 
f)          de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 
g)          ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller 
fylkeskommunen 
h)          ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert 
myndighet fra rådet. 

 
Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i kommunale 
oppgavefellesskap. 
 
Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som 

a)          ordfører eller varaordfører 
b)          medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg 
c)          medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med 
beslutningsmyndighet 
d)          medlem av kommuneråd eller fylkesråd 
e)          medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité. 

 
Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er innført i 
folkeregisteret som bosatt i kommunedelen, er valgbare. 
 
Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke valgbar 
til styret i foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av interkommunalt 
politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valgbar til representantskapet eller andre 
styringsorganer for virksomheten. 

 
Bestemmelsene i § 7-3 alene vil ikke sikre sekretariatet den uavhengighet fra kommunens eller 
fylkeskommunens administrasjon som fastsettes i kommuneloven § 23-7 (2018). Dette fordi 



bestemmelsens andre ledd innebærer at kommunedirektøren og dennes stedfortreder, samt 
kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå kan velges til «underordnete styringsorganer i 
kommunale oppgavefellesskap», altså f.eks et styre. Et styre i et kontrollutvalgssekretariat besatt med 
kommunedirektør (rådmenn) etatssjefer el.l vil ikke gi et sekretariat «uavhengig av kommunens eller 
fylkeskommunens administrasjon» slik loven krever.  
 
I dagens § 27-samarbeid ivaretas uavhengighet fra kommunenes administrasjoner ved at styret i 
samarbeidet, herunder styrets arbeidsutvalg, er besatt med medlemmer fra deltagernes kontrollutvalg. I 
forslag til samarbeidsavtale for KO foreslås videreføring av dette prinsippet ved at den / de som velges 
til representantskapet i Salten kontrollutvalgservice skal være medlem av sin kommunes kontrollutvalg. 
 
 
Opptak av nye medlemmer i Kommunalt oppgavefelleskap: 
Gjeldende vedtekter § 2 Deltagere har følgende innhold 

Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sørfold kommune, Steigen kommune, 
Hamarøy kommune, Meløy kommune, Gildeskål kommune og Bodø kommune er deltakere i 
samarbeidet.  
  
Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og når de ønsker det. 
 
Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas i Salten kontrollutvalgservice. 
Samarbeidet skal ha det formål å sikre en robust virksomhet og et større faglig miljø.   

 
Med bakgrunn i at fylkeskommunen nylig har valgt å slutte seg til annet sekretariat, synes det ikke 
aktuelt å videreføre formuleringen om at fylkeskommunen kan slutte seg til Salten kontrollutvalgservice. 
Vedtektene åpner imidlertid for at andre kommuner kan tas opp som medlemmer med samtykke fra de 
øvrige deltagerne. Det foreslås videreført i samarbeidsavtalen at andre kommuner kan tas opp som 
medlemmer. 
 
Dagens vedtekter lister opp dagens deltakerkommuner, og krever samtykke fra alle deltakere for at 
andre kommuner skal kunne tas opp i samarbeidet. Dette videreføres i Samarbeidsavtale for Kommunalt 
oppgavefelleskap.  
 
 
 
2.0           OPPTAK AV RØDØY KOMMUNE SOM NY DELTAGER 
 
Bakgrunn: 

1. Rødøy kommune har 19.12.2019 sendt følgende henvendelse til Salten kontrollutvalgservice: 

Kommunestyret i Rødøy har gjort et retningsvalg gjennom å skifte fra Helgeland til Salten regionråd. 
Til dette ligger også flere regionale samarbeid. Salten-kommunene er deltagere i Salten 
kontrollutvalgservice som er et samarbeid etter tidligere kommunelov § 27. Vi er kjent med at det 
skal startes en prosess med omdanning til kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov. Det 
vil være naturlig at vi utreder deltagelse i dette oppgavefellesskapet parallelt, slik vi unngår at alle 
kommunene må behandle en ekstra sak om å ta inn Rødøy som ny kommune dersom det skulle bli 
aktuelt. 
 
Vi ber om at det settes i gang en saksutredning for å vurdere hvordan Rødøy kommune skal 
organisere sekretariat for kontrollutvalget for fremtiden. Dersom kommunestyret velger å gå inn i 
Salten kontrollutvalgservice bør det kunne skje i forbindelse med omdanningen. Dersom kommunen 
velger å kjøpe tjenester, kan en anbudsprosess komme på et senere tidspunkt. 



 
2. Rødøy kommune har de siste årene vedtatt tilslutning til en rekke samarbeid med de øvrige 9 

kommunene i Salten: 

 
Dette gjelder: 
 
- Salten regionråd (fra 1.1.2018) 
- Salten kultursamarbeid (fra 1.1.2018) 
- Felles ansvar i Salten (fra 1.1.2018) 
- Salten friluftsråd (fra 1.1.2019) 
 
Rødøy har i tillegg vedtatt å slutte seg til Trainee Salten, og Digital infrastruktur og smartere Salten. 
Kommunen har igangsatt en utredning av deltagelse i Iris Salten IKS, og har vedtatt å slutte seg til RKK 
Salten KO.  

 
Rødøy kommune er godt integrert i store og små interkommunale samarbeid med de øvrige 
Saltenkommunene. Det legges derfor til grunn at tilslutning til Salten kontrollutvalgservice er kurant for 
de øvrige 9 deltagerkommunene.  
 
Rødøy kommune har etter anbud og siden 1.1.2018 hatt Salten kontrollutvalgservice som leverandør av 
tjenester til sitt kontrollutvalg. En omlegging til deltagelse i interkommunalt samarbeid forutsetter at 
Rødøy gjør vedtak om å delta i interkommunal ordning for sekretariat. Arbeidet med utredning av dette 
spørsmålet er igangsatt, med et settesekretariat. 
 

3. Økonomi: Rødøy kommune betaler i dag en pris for leverte tjenester med bakgrunn i avtalen 
som er inngått. For Salten kontrollutvalgservice sin del vil endring fra pris for leverte tjenester til 
at Rødøy inngår i den ordinære utgiftsfordelingen gi lite utslag. 

 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Beiam kommune-
Bodn kommunc.
Fauske kommune.
Gildesk6t kommune.
Hamaroy kommune,
Meloy kommune,
Rodoy kommune,
Saltdal kommune.
Steigen kommune.
Sorfold kommune

Salten kontrollutvalgservice: Omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap og
tilslutning fra Rodoy kommune - styrets anbefaling til eierne

Styret i Salten kontrollutvalgservice har utredet onrdanning til Kommunalt oppgavelelleskap og
tilslutning fra Rodoy kommune. Vedlagt er utskrili av protokoll fra styrets behandling i mste 2l .

oktober 2020, hvor styret oversender utredning og Ibrslag til samarbeidsavtale til kommunene. med
anbefaling om vedtak av samarbeidsavtale.

Inndyr. 23. november 2Q

Lars Tlansen

Kopi til styreleder
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SAKSPROTOKOLL _ STYRET

Saksgang

StyretSaltenkontrollutvalgservice 21.10.2020 09/20

09/20 omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap og tilslutning fra Rodoy kommune -
styrets anbefaling til eierne

Forslag til vedtak:
Som en folge av endret kommunelov har styret i Salten kontrollutvalgservice utredet omdanning av
samarbeidet til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr ny kommunelov kapitel 19. pa bakgrunn av
henvendelse fra Rodoy kommune om A bli deltager. omiatter utredningen i tillegg utvidelse av
Salten kontrollutvalgservice med Rodoy kommune som ny deltager.

Sty_ret oversender utredning og forslag til samarbeidsavtale til kommunene. med anbelaling om
vedtak av samarbeidsartale for Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som en falge av endret kommunelov har styret i Salten kontrollutvalgservice utredet omdanning av
samarbeidet til Kommunalt oppgavefelleskap. j fr ny kommunelov kapitel I 9. pi bakgrunn av
henvendelse fra Rodoy kommune om A bli deltager, omfatter utredningen i tillegg utvidelse av
Salten kontrollutvalgservice med Rodoy kommune som ny deltager

Styret oversender utredning og forslag til samarbeidsavtale til kommunene, med anbefaling om
vedtak av samarbeidsaltale lbr Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap.

Rett utskrift:

Dato: 23. november 2020

Sekreter lor kontrollutvalget



Saksprotokoll sendt:
Beiam kommune
Bodo kommune
Fauske kommune
Gildeskil kommune
Hamaroy kommune
Meloy kommune
Rodoy kommune
Saltdal kommune
Steigen kommune
Sorfold kommune

Vedlegg:
Utredning
Utkast til samarbeidsartale

2



Vedlegg 1:  Utkast samarbeidsavtale

SaHen
Kontrollutvalgservice

KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP:

SAMARBEIDSAVTALE
(vedtatt dato)

§  1 Navn  — organisering

Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap er et kommunalt oppgavefelleskap som er

opprettet med  hjemmel i  lov av 18. juni 2018 nr 83 om kommuner og fylkeskommuner kap 19.

Selskapet er et eget rettssubjekt.

§  2  Eierandel  og deltageransvar

Deltagerkommunenes eierandel  i  oppgavefellesskapet er  fastsatt  som følger:

Beiarn kommune: 1/10

Bodø kommune: 1/10

Fauske kommune: 1/10

Gildeskål kommune: 1/10

Hamarøy kommune:  1110

Meløy kommune: 1/10

Rødøy kommune: 1/10

Saltdal kommune: 1/10

Steigen kommune:  1/10

Sørfold kommune: 1/10
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Deltagerkommunenes ansvarsandel  i  oppgavefellesskapet er fastsatt som følger:

En forholdsmessig andel av ansvaret basert på tidsrom for medlemskap, og basert på utgiftsfordeling i

§8.

§  3  Representantskapet

Det øverste organ for oppgavefellesskapet er representantskapet. Representantskapet består av en

representant valgt fra hver kommune, med personlig vararepresentant. Disse velges av det respektive

kommunestyre og blant kontrollutvalgets medlemmer.

Representantskapet skal selv behandle:

. Årsmelding og årsregnskap. l årsmeldingen skal det rapporteres følgende

0 Representantskapets, eventuelt styrets sammensetning, aktivitet, og godtgjørelser

0 Antall ansatte. daglig leders navn og avlønning

o Redegjørelse om de forhold som er nevnt  i  krav til årsberetning etter kommunelovens

§  14-7

.  Overordnet plan og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år. Det forutsettes at

kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan.

.  Budsjeltforslag for neste år. Forslaget skal ikke gå utover budsjettrammene som ligger  i  den

fireårige rammeplanen, med mindre samtlige eierkommuner samtykker.

Valg av representantskapets leder og nestleder

-  Valg av styre, styreleder og styrets nestleder, dersom det oppnevnes et styre.

§  4  Styret

Styret velges av representantskapet. Representantskapet fastsetter antall medlemmer med personlige

varamedlemmer til styret. Representanter for de ansatte  i  selskapet har tilsvarende møterett som etter

kommunelovens  §  13-4.

Styret skal på vegne av representantskapet påse at virksomheten drives  i  tråd med sine vedtekter og

med representantskapets vedtak.

Styret fører tilsyn med sekretariatsleder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. På vegne av

representantskapet utøves løpende arbeidsgiverfunksjon  i  forhold til sekretariatsleder.

Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor  gitt  budsjettramme. Styret tilsetter sekretariatsleder og

øvrige faste stillinger ved Salten kontrollutvalgservice, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og

ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.

Styret kan utarbeide retningslinjer og instruksjoner til sekretariatsleder.

Dersom representantskapet ikke velger styre, skal oppgavene  i §  4 ivaretas av representantskapet

selv.

§  5  Kontorsted

Salten kontrollutvalgservice  sitt  kontorsted skal være lokalisert  i  en av de 10 kommunene nevnt i 5 2.

Representantskapet fastsetter kontorsted.

§  6  Formål og ansvarsområde

Salten kontrollutvalgservice skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg, jfr.

kommunelovens § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Oppgavefellesskapet skal gi

Utredning Salten  kontrollutvalgservice  KO 21.10.2020 Styrets anbefaling Side 13



deltagernes kontrollutvalg effektiv og kompetent bistand og skal arbeide for å bli en foretrukket
leverandør av tjenester til andre kontrollutvalg i  fylket.

§ 7 lnnskuddsplikt

(Avklares etter opprettelse av eget regnskap for Salten kontrollutvalgservice)

§  8. Økonomi - fordeling av  utgifter.

1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/10 av 1/3 av totalutgiflene.

2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet  i

de 10 deltagerkommunene av 1/3 av totalutgiftene
3.  I  tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt  i  samtlige 10

kommuner av 1/3 av totalutgiftene.
4. l budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt  i  folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas

samt et estimat for antall møter  i  den enkelte kommune.
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i  folketallet pr 1/1  i

regnskapsåret og virkelig avholdte møter.

§  9  Representantskapets  møter

Møtene ledes av representantskapets leder. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten

av representantene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i  representantskapet

skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Representantskapets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtene.

Den enkelte kommune dekker utgifter til egen representant  i  representantskapet. Dersom det ikke

oppnevnes eget styre. dekker Salten kontrollutvalgservice utgifter til representantskapet som styre  i

forbindelse med møter.

§  10  Sekretariatsleder

Sekretariatet skal ha en daglig leder. benevnes sekretariatsleder, som skal forestå den daglige

ledelsen av sekretariatet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret  gir.

Sekretariatsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres  i
overensstemmelse med gjeldende lover. forskrifter, bestemmelser og de  i  henhold til de vedtak som er

fattet av representantskap og styre.

Sekretariatsleder er styrets sekretær og saksbehandler, og rapporterer til styret.

Sekretariatsleder har tale- og forslagsrett  i  styrets møter, dersom ikke styret  i  enkeltsaker vedtar at

sekretariatsleder ikke skal møte.

Sekretariatsleder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige

arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter. Sekretariatsleder gis anvisningsmyndighet.

Regninger som gjelder sekretariatsleder skal anvises av styreleder.
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§ 11  Regnskap og revisjon

Regnskapet for Salten kontrollutvalgservice føres av kompetent regnskapsfører. Representantskapet

velger revisor.

§ 12  Endringer i samarbeidsavtalen  og oppsigelse av deltagelse  i
oppgavefelleskapet

Samarbeidsavtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra

representantskapet eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom deltagerne om

endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan

iverksettes når det er enighet.

En kommune kan 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.

Eiendeler og heftelser for økonomiske forpliktelser skal fordeles mellom kommunene ut fra

bestemmelsene om generell utgiftsfordeling i  § 6.

§ 13 Arkiv
Salten kontrollutvalgservice skal holde arkiv  i  samsvar med lov og forskrift på området. Det

skal føres egen arkivdel for  hvert  kontrollutvalg. Ved enkeltstående kommunes uttreden av

oppgavefellesskapet skal avsluttet arkiv for hven kontrollutvalg sendes til den respektive

kommune. Det samme gjelder ved oppløsning av oppgavefelleskapet. Ved oppløsning skal

arkiv for selve selskapet  /  oppgavefelleskapets sendes til Interkommunalt Arkiv  i  Nordland.

§ 14  lverksettelse

Salten kontrollutvalgservice KO er etablert og samarbeidet satt  i  verk fra og med 1.  januar

2020. Endringer  i  samarbeidsavtalen iverksettes fra det tidspunkt eierkommunene

bestemmer, eventuelt på det tidspunkt alle kommunene har vedtatt endringen.

Vedtektene er gyldig fra og med dato.måned.2020, etter følgende vedtak  i  deltagende kommuner:

Meløy kommunestyre, sak xx/20, vedtatt dd. måned 2020.

Bodø bystyre, sak PS  ZO/xx, vedtatt dd. måned 2020.

Steigen kommunestyre, sak xx/20, vedtatt dd. måned 2020.

Saltdal kommunestyre, sak xx/20. vedtatt dd. måned 2020.

Fauske kommunestyre, sak xx/20, vedtatt dd. måned 2020.

Gildeskål kommunestyre. sak xx/20, vedtatt dd. måned 2020.

Sørfold kommunestyre, sak xx/2020, vedtatt dd. måned 2020.

Beiarn kommunestyre. sak xx/20. vedtatt dd. måned 2020.

Hamarøy kommunestyre, sak xx/20, vedtatt dd. måned 2020.

Rødøy kommunestyre, sak xx/20 vedtatt dd. måned 2020.

Utredning Salten kontrollutvalgservice KO 21.10.2020 Styrets anbefaling Side 15
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Sak nr.   Dato 
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Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2020 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa I Nord-Norge datert 16.10.2020 avslås. Det er ikke 
avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Søknad om økonomisk støtte fra Arctic Presentation v/Tom Erik Moe datert 19.10.2020 avslås. Det 
er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Søknad om økonomisk støtte fra Kunnskapssenteret i Gildeskål v/Isabel B. Hansen datert 
06.11.2020 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Vedlegg: 
22.10.2020 Søknad om økonomisk støtte for driftsåret 2021 1456482 

22.10.2020 743CCF45-022E-4A7F-BF27-5DA500961665_00001V00001.pdf 1456483 

22.10.2020 743CCF45-022E-4A7F-BF27-5DA500961665_00001V00002.pdf 1456484 

21.10.2020 Søknad om støtte til utarbeidelse av ressursoversikt for Nord-Norge 1456228 

21.10.2020 Søknad om støtte til utarbeidelse av ressursoversikt for Nord-Norge 1456229 

21.10.2020 Nærings- og ressursoversikt Nord-Norge 1456230 

09.11.2020 Søknad om tilskudd til rekruteringsprosjektet marincamp for ungdom 1458077 

09.11.2020 Deltakere MArincamp 2020 1458078 
 
Sammendrag: 
Det er kommet inn 3 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal 2020.  
 
Kommunedirektøren har vurdert søknadene. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
Kommunedirektøren har ikke funnet å kunne prioritere de og anbefaler derfor at  formannskapet avslår 
søknadene.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Søker: Formål: Evt. beløp 
Jusshjelpa i Nord-
Norge 

 Ber om driftsstøtte for driftsåret 2021. Jusshjelpa i 
 Nord- Norge er et gratis tilbud om juridisk hjelp til  
 befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark.  
Jusshjelpa i Nord- Norge fikk for driftsåret 2020 
tildelt kr. 2000,- av Fauske kommune. Disse 
midlene bidro til at de kunne gjennomføre 2 
saksinntaksturer til kommunen i 2020. I løpet av 

Kr. 2 000,- 



2019 mottok Jusshjelpa 12 saker fra Fauske 
kommune. 

Arctic Presentation 
v/ Tom Erik Moe 

Søker om støtte til prosjektet «Ressursoversikt i 
Nord-Norge – mulighetens landsdel». Søker har 
som mål med sitt prosjekt å utarbeide en felles 
markedsføring av de naturgitte mulighetene for 
etablering i Nord-Norge. Søknaden har tidligere 
vært behandlet i forbindelse med covid-19-
midlene. Søknaden ble da ikke innvilget.  

Ikke oppgitt 

Kunnskapssenteret I 
Gildeskål v/Isabel B. 
Hansen 

Søker om tilskudd til rekrutteringsprosjektet 
Marincamp for ungdom. Campen var for 9. 
klasseelever fra hele Nordland, og er et tiltak for å 
øke ungdommers kunnskap og fiskeri og 
havbruksnæringen, samt inspirere dem til å ta 
fiskerifaglig utdannelse. Det deltok en deltaker fra 
Fauske på 2020-årets camp. 

Kr. 2 000,- 

 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Fauske kommune

Boks 93

8201 Fauske

Deres ref.: Vår ref.: Dato:  16.10.2020

SØKNAD  OM ØKONOMISK  STØTTE

Vi vil først få takke så mye for støtten vi fikk for driftsåret 2020.

Jusshjelpa i Nord-Norge har i over  30  år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i

Nordland, Troms og Finnmark. Vår målsetning er  å  bedre rettshjelpstilbudet i Nord—Norge.

Fauske kommune
Jusshjelpa i Nord-Norge fikk for driftsåret  2020  tildelt kr  2 000,- av Fauske kommune. Disse

midlene har bidratt til at vi kan gjennomføre  2  saksinntaksturer til kommunen i  2020.

Fra Fauske kommune mottok vi 12 saker i løpet av  2019.  Vi håper at deres kommune ønsker å

bidra til at vi kan besøke dere også i  2021.  Derfor vil vi søke om økonomisk støtte, som kun

være med på  å  finansiere vår oppsøkende virksomhet blant annet i deres nærområde.

Vi tillater oss derfor  å  søke om kr  2 000,- i støtte fra dere for driftsåret  2021.

J usshjelpa i Nord-Norge i kommunens økonomiplan
Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en stabil tjeneste.

Derfor ber vi også om at dere vurderer muligheten for å la oss inngå i økonomiplanen til

Fauske kommune. Vår virksomhet vil med det kunne planlegges i et lengre perspektiv og

innenfor mer stabile rammer.

Om Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge har en sosial profil og skal gi gratis rettshjelp til dem som har størst

behov for det. Behovet for rettshjelp er større enn det offentlige tilbudet klarer  å  dekke. Mange

mennesker har av geografiske, Økonomiske, sosiale eller andre årsaker ikke tilgang til nødvendig

juridisk bistand. lpraksis er disse avskåret fra å ivareta sine rettigheter. Jusshjelpa i Nord-Norge er

et av fire studentrettshjelpstiltak i landet. I Nord-Norge er vi det eneste.

Org.nr.: 989 974 645 Postadresse: Besøksadresse:

Telefon:  (+47) 77 64 45 59 Jusshjelpa i Nord—Norge Terminalgata 38

Internett:  www.jusshjelpa.no UiT  Norges arktiske universitet 9019 Tromsø

Breivika senter

9037  Tromsø



Vår virksomhet fordeler seg mellom  å  tilby bistand i enkeltsaker, oppsøkende virksomhet,

foredrag, rettsinformasjon og annen type prosjektbasert arbeid, herunder også noe rettspolitisk

innsats. Vi skriver innimellom høringsuttalelser, gjennomfører undersøkelser med videre.

Jusshjelpa er på mange måter et selvstendig tiltak, men har en viktig administrativ og faglig

tilknytning til Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, Medarbeiderne ved

Jusshjelpa i Nord-Norge er i hovedsak studenter ved Det juridiske fakultet. De nedlegger en

betydelig andel frivillig arbeid, i perioder over det dobbelte av lønnet stillingsprosent.

I 2019 hadde vi 47 uker med full drift, og behandlet til sammen 1736 saker.

For ytterligere informasjon om vårt tiltak vises det til vår hjemmeside www'ussh'el a.no. Her

finnes også vår årsrapport for 2019: hu s://'ussh'el a.no/w  —
content/u loads/ZOZO/OB/Arsra 0112019. df

Hvorfor støtte  J  usshjelpa i Nord-Norge?

Jusshjelpa i Nord-Norge yter bistand i saker som er av stor velferdsmessig betydning for

klientene. Vi bistår primært dem som ikke har økonomiske ressurser til å engasjere advokat

eller som faller utenfor offentlige eller andre rettshjelpsordninger.

Jusshjelpajobber en god del forebyggende ved å spre rettsinformasjon og holde foredrag.

Dette fordi vi ønsker kunnskap og gode løsninger på lavest mulig nivå, for å forhindre videre

rettergang. Det er en effektiv måte å spare både den enkelte part og samfunnet på.

Vår oppsøkende virksomhet er ressurskrevende både når det gjelder reisekostnader, tidsbruk

og annonsering av turene. Denne aktiviteten er likevel helt essensiell, fordi den bidrar til en

tilgjengeliggjøring og senker terskelen for å kontakte oss. Det er spesielt viktig for de mest

sårbare klientene at vi kommer dit de er.

Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av Justis- og beredskapsdepartementet, gjennom

årlige bevilgninger. Den årlige driftsstøtten fra departementet er viktig for oss, men den alene

er ikke nok for å opprettholde drifta. Denne støtten har imidlertid blitt mer usikker, etter at

Øremerkingen til spesielle rettshjelpstiltak ble opphevet i 2020.Vi er uansett helt avhengig av

andre bidragsytere. Støtten vi jevnlig har  fått  fra kommuner, fylkeskommuner, Detjuridiske

fakultet og Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet har også vært helt

nødvendig for oss.

Vi holder driftskostnader på et minimum, slik at støtten vi får i størst mulig utstrekning

kommer våre målgrupper til gode.

For flere detaljerer om finansieringen se årsrapport side 38 flg.

Org.nr.: 989 974 645 Postadresse: Besøksadresse:

Telefon:  (+47) 77 64 45 59 Jusshjelpa i Nord—Norge Terminalgata 38

Internett: www.jusshjelpa.no UiT Norges arktiske universitet 9019 Tromsø

Breivika senter

9037  Tromsø



Søknadsbeløp
Gjennom økonomisk støtte fra Fauske kommune kan vi fortsette med å ta ansvar for at de

mest sårbare i samfunnet får mulighet til å ivareta sine rettigheter. Vi håper at Fauske

kommune vil anerkjenne den innsatsen Jusshjelpa i Nord—Norge gjør for landsdelens

befolkning.

J usshjelpa i Nord-Norge søker Fauske kommune om et tilskudd på kr  2  000,-.

Hvis dere innvilger vår søknad, kan støtten innbetales på  kontonr.  7694.05.1869l  0g merkes
«Avdeling 360390, prosjekt A48009».

Dersom dere har spørsmål eller ønsker ytterligere opplysninger, ønsker vi velkommen til å ta

kontakt  med daglig leder per telefon 776  20770  eller via e—post ledee 'usshiel u.uil.no.

Vi takker for at dere vurderer vår søknad, og håper på et positivt svar.

Med vennlig hilsen

»  &  = file: e
.  (  liflii IVVillielmlgen

% dagligleder
Jusshjelpa i Nord—Norge

Vedlegg:

1) Tentativt budsjett for 2021

2) Driftsrute for 2021

0rg.nr.:  989 974 645 Postadresse: Besøksadresse:

Telefon:  (+47) 77 64 45 59 Jusshjelpa i Nord—Norge Terminalgata 38

Internett:  www.jusshjelpa.no UiT Norges arktiske universitet 9019  Tromsø

Breivika  senter

9037 Tromsø



Jusshjelpa i  Nord-Norge

INNTEKTER

Justis— og beredskapsdepartementet  /  Staten sivilrettsforvaltning

Kommunner og fylker

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet

Det juridiske fakultet

Bergesenstiftelsen

Andre tilfeldige inntekter

Inntekter totalt

Lønn: faste, engasjerte, vikarer, feriepenger, forsikring, avgifter m.m.

Styrehonorar

Tjenestereiser, oppsøkende virksomhet (utgifter, diett)

Tjenestereiser, annet (utgifter, diett)

Kurs og seminarer

Personalkostnader (julebord, sommerfest, kaffe/te  m.m.)

Velferdstilskudd (gaver o.l.)

Bevertning ved interne møter (interne kurs, felleslunsj, prosjektpizza  o.l.)

Bevertning for øvrig (ved eksterne deltakere)

Gaver til eksterne

Advisor, saksinntaksside, nettside (drift)

Kontorkostnader (porto, nettside m.m.)

Forsikringskostnader

Inventar

IT- og AV utstyr

Telefon

Kontorrekvisita

Bøker, tidsskrifter, litteratur

Profileringsartikler

Trykningsutgifter

Kunngjøring, generell

Kunngjøring, oppsøkende virksomhet

Avis-abonnement

Oversettelsestjenester

gm sæäaää

RESULTAT

Tentativt budsett  2021*

 

3 170 000

40 000

130 000

50 000

110 000

30 000

18 000

40 000

2 500

6 000

118 000

16 000

14 500

10 000

10 000

3 000

7 000

10 000

14 000

15 000

10 000

35 000

16 000

10 000

150 000

*  Ikke vedtatt  per  oktober  2020  (budsjett vedtas  på  generalforsamling i desember)
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Driftsrute for  J  usshjelpa  i  Nord-Norge for driftsåret  2021

 

VÅREN 2021

Januar Februar Mars April Mai

4  uker  drift 4 uker  drift 4  uker drift 4  uker drift 4 uker  drift

Oppstart drift: Påskestengt i Siste driftsdaoz

mandag 04.01.21 uke 13 mandag 31.05.21

Oppstart nye:

mandag 11.01.21

Uke 1, 2, 3,4 Uke 5, 6, 7, 8 Uke9,10,11,12 Ukel4,15,16, Ukel8, 19,20,

17 21

Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 20 uker ordinær drift våren 2021.

SOMMERDRIFT  2021

Juni ogjuli August

8 uker drift Stengt i  uke 30 0g 31

Sommergruppa: 01.06.21  — 23.07.21 Stengt:  26.07.21  — 09.08.21

Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 29

Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdrift i  8  uker sommeren 2021.

HØST  2021

August September Oktober November Desember

3  uker  drift 5  uker drift 4  uker drift 4  uker drift 3  uker  drift

Oppstart drift: Siste driftsdag:

mandag 09.08.21 fredag 17.12.21

Oppstart  nye:
mandag 16.08.21

Uke 32, 33, 34 Uke 35, 36, 37, Uke 40, 41, 42, Uke 44, 45, 46, Uke 48, 49 og 50

38, 39 43 47

Jusshjelpa i Nord—Norge legger opp til 19 uker ordinær drift  høsten  2021.

Totalt legger  Jusshjelpa til 47  ukers  drift i  2021.



Arctic Presentation

Arctic Presentation Org.nr. 971548 061
Vestregata 76
9008 Tromsø
Mob: 413 03 415
Email: post@arcticpresentation.no/ post@finansleksikon.no
Web:www.arctipresentation.no / www.finansleksikon.no

Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske Tromsø 19.10.2020

Søknad om støtte til utarbeidelse av ressursoversikt for
Nord-Norge

Denne søknaden er også sent via regionalforvaltning.no.

Målet med denne søknaden er å legge til rettefor at en slik nærings-og ressursoversikt
kan lages til glede for alle parter som arbeider med å markedsføre sine kommuner.

Det søkes om følgende støtte;

1. Kommunale næringsfond kr. 10 000,-
2. Nordland Fylkeskommune kr. 160 000,-
3. Troms og Finnmark Fylkeskommune kr. 320 000,-

Se vedlagt prosjektbeskrivelse for mer utfyllende informasjon om prosjektet.

Gjennom et samarbeid om presentasjon av de naturgitte forutsetningene som finnes for
bedriftsetablering i Nord-Norge, vil en kunne optimalisere markedseffekten på følgende
måte;

80 kommunale hjemmesider
2 fylkeskommunale sider
Innovasjon Norge
Agenda Nord-Norge
Nord-Norsk Reiseliv
Finansleksikonet(www.finansleksikonet.no)

Håper at deres kommune stiller seg positiv til vedlagte prosjekt som vil vare fra 2021 –2026.

Med vennlig hilsen

Tom Erik Moe
prosjektleder

mailto:post@arcticpresentation.no
mailto:post@finansleksikon.no
http://www.arctipresentation.no/
http://www.finansleksikon.no/
http://www.finansleksikon.no
http://www.finansleksikonet.no/


Fra: Arctic Presentation <post@arcticpresentation.no> 
Sendt: mandag 19. oktober 2020 20.17 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad om støtte til utarbeidelse av ressursoversikt for Nord-Norge 
Vedlegg: Søknad - ressursoversikt Nord-Norge.docx; Nærings- og ressursoversikt 

Nord-Norge.pdf 
 
Hei, 
 
Vedlegger søknad om støtte til prosjektet «Ressursoversikt i Nord-Norge – mulighetens landsdel» 
Søknad er også sendt inn via regionalforvaltning.no  
 
 
Med vennlig hilsen 
 

  
Arctic Presentation 
v/ Tom Erik Moe 
Vestregata 76 
9008 Tromsø 
Mob: 413 03 415 
E-post: post@arcticpresentation.no  – post@finansleksikon.no   
Web: www.arcticpresentation.no  - www.finansleksikon.no 
 

mailto:post@arcticpresentation.no
mailto:post@finansleksikon.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kUZi5-0004zI-4r&i=57e1b682&c=jKNvbGbnhUHkmnVwp30Um3zcAIRkvm7Ep67zd7HPvlQA9_M2OUwy8rdWrotLzVCnYUPbtI0qCzidMnc7SDojgY04QFD373cOzXTztm3nQBqgcOD-c6ZUkfK9-q5kq4TztJxgxaevfv7qVzbE-OtY1uiT6NEQuntS5xhz9A0syMrHVRSkeR-G04Ph8-HPru5mVcX2NeydmIZ2Sjo6rL0InVhdwEa5j0MjpsQSEAbkbfaaY7fm8GWxJeWxy_DY_JBx
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kUZi5-0004zI-4r&i=57e1b682&c=xBvkpLuyyiPcLM6wKnjtpFq6CeVoacwq3jSBSbyST0B3DIUr31-oaOgI67NZX09z82P2dpYj0ZV1AWw0BXISxdHmmFKc02pKfbKX26_4Pw2Eg5rOwpnTVvUInjenfxC6Fy3nsBBCor4buWj5CX3_w287QiAMRPmzWqUnUsjhnOFeOjZnnEy_QQmRKG4aev3oqn2NVqLH6vANdLGpu_9Igl2IV3KoeaRY_9SVBr0fKqw


Ressursoversikt i

Nord-Norge

mulighetenes landsdel



side 2

Nærings- og ressursoversikt i Nord- Norge

1. Introduksjon

Forretningsmodellen til kommunen er enkel. Innbyggerne er de som skaper
inntekter. Nedgang i antall innbyggere betyr også nedgang i kommunens
inntekter. Som en hvilken som helst annen virksomhet må tiltak iverksettes i
en slik situasjon.

Ett av tiltakene for å sikre at
innbyggere flytter til/ blir boende i
kommunen er arbeidsplasser. Dette
prosjektet er på ingen måte en magisk
løsning på utfordringen, men et lite
steg i riktig retning.

I min tid som nærings- og
utviklingsrådgiver fikk jeg tidvis
spørsmål fra utlandet om mulighet til
etablering i Nord-Norge. Det var her
jeg oppdaget at det ikke finnes en
helhetlig oversikt over hvilke
muligheter vi har for næringsarealer i
de forskjellige kommunene.

Nå var det ikke alltid at kommunen jeg
representerte kunne tilfredsstille
behovene til de utenlandske
investorene. I slike situasjoner kunne
det vært hendig å supplere med en
kortfattet oversikt over hvilke nærigs-
og ressursmuligheter det finnes i Nord-
Norge.

For det viktigste var ikke å få til etablering i nettopp min kommune,
men å kunne få investorer til å velge Nord-Norge fremfor noen andre
alternativer.

Målet med denne søknaden er å legge til rette for at en slik nærings- og
ressursoversikt kan lages til glede for alle parter som arbeider med å
markedsføre sine kommuner.
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2. Kundebehov

Covid19 pandemien har fremtvunget en helt ny måte å tenke på med hensyn
til næringsetablering. Mange bedrifter vil forsvinne som resultat av mindre
reiseaktivitet i 2020/ 2021, og da særlig innen reiseliv. Men også handels-
næringen vil føle virkningen av det generelle nedgangen i verdensøkonomien.

Kommuner kan ikke drive privat næringsliv. Men de kan legge til rette for at
bedrifter lokaliseres til sine nærområder. Dette gjør de best gjennom å
markedsføre sine næringsområder slik at private investorer i både inn- og
utland blir gjort oppmerksom på fordelene med å etablere seg i kommunen
eller regionen.

Med hederlige unntak har ikke kommuner i Nord-Norge kapasitet til selv å
drive med internasjonal markedsføring. Men når en slår sammen 80
kommuner, «tre» fylker og prosjektsøker – har en mulighet til å nå et virkelig
stort publikum.

Norges rikdom er uløselig knyttet til
våre naturressurser. Gjennom utvinning
og videreforedling av våre ressurser har
vi bygget opp kunnskap, teknologi og
verdier som har kommet hele nasjonen
til gode. Hvordan våre naturressurser
utvikler seg de neste tiårene, er derfor
ikke bare viktig for norsk næringsliv,
men også for Norge som nasjon. Hvis vi
klarer å øke verdien av våre
naturressurser i fremtiden, vil vi kunne
skape mange nye, produktive jobber. Det vil øke skatteinngangen og dermed
også styrke offentlige finanser.

Det grunnleggende kundebehovet som søkes dekket gjennom dette prosjekt-
et er å gi den enkelte nordnorske kommunen en helhetlig oversikt over hva
som finnes i mulighetens landsdel.

3. Bruksområde til løsning

Bruksområdet til løsningen er i all enkelthet å gi beslutningstakere en helhet-
lig oversikt over muligheter i Nord-Norge, uavhengig av sted.

Bak alt av kommunalt planarbeid ligger den en helthetlig tanke, som for
eksempel den som er gjengitt fra Ibestad kommune:

« Planarbeidet skal bidra til å tilrettelegge for en langsiktig
utvikling som kan stoppe fraflytting og …»
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Det som gjenstår når selve planverket er vedtatt
er den viktige markedsføringen.

Hva skal arealene i planen fylles med av
aktivitet?
Skal arealplanen styrke allerede etablerte
bedrifter, og/eller tiltrekke nye?
Hvilke naturressurser finnes innenfor
arealplanen (jordbruk, skogbruk, råmaterialer
mv.)
Hvilke bedrifter foretrekker kommunen at skal
etablere seg?

Markedsføring er og vil alltid være en vanskelig oppgave. Derfor er det viktig
å holde markedsføringskostnadene på et minimum, mens markedseffekten
maksimeres mest mulig.

Ved å samarbeide om en Pdf brosjyre hvor hver kommune får presentere sine
fortrinn, vil en holde kostnadene nede samtidig som en maksimerer
distribusjon.

Kostnaden for produksjon er beregnet som følger:

Kommuner (80 stk) kr. 10 000,-
Nordland Fylkeskommune kr. 160 000,-
Troms og Finnmark Fylkeskommune kr. 320 000,-

4. Potensielt marked

Gjennom et samarbeid om presentasjon av de naturgitte forutsetningene som
finnes for bedriftsetablering i Nord-Norge, vil en kunne optimalisere
markedseffekten på følgende måte;

80 kommunale hjemmesider
2 fylkeskommunale sider
Innovasjon Norge
Agenda Nord-Norge
Nord-Norsk Reiseliv
Finansleksikonet
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Finansleksikonet er et finansielt leksikon med over 80 000 lesere per måned i
mer enn 66 land på fem kontinenter.

Men ved å kombinere alle disse plattformene, vil en kunne nå hele verden. Og
det til en rimelig kostnad for alle parter.

5. Hva skal informasjonsboken inneholde

Hver kommune skal kunne forme sin egen presenta-
sjon i nært samarbeid med prosjektleder.

Formålet med presentasjonen vil hele tiden være å
presentere muligheter for investorer/ tilflyttere i
kommunen.

Presentasjonen kan inneholde;

Kommunefakta med kontaktpersoner.
Arealplaner
Kommunikasjon (flyplass, tog, båtforbindelse
mv.)
Hvilken industri som allerede finnes på stedet.
Hvilke naturressurser som er kjent.
Hvilke etableringer som er særlig velkommen.
Eventuelt

Denne presentasjonen vil bli skrevet på norsk og
engelsk i første omgang. Dersom budsjettet tillater
det, vil en også utvide boken til ett ekstra språk,
hvor tysk kan være ett av flere alternativ.

Det er viktig å merke seg at hver kommune står
relativt fritt med å presentere seg utover de
designmessige likheter som er angitt i listen. Boken
legger heller ikke begrensinger på hvor mange sider
hver kommune har til rådighet. Det viktigste er å få
frem en helhetlig markedsføring av kommunen som
kan benyttes som beslutningsgrunnlag for mulige regionale, nasjonale og
internasjonale investorer.
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6. Prosjektperiode 
 

Prosjektperioden er beregnet å ta ett år, regnet fra januar 2021. Dette vil 
kunne justeres i tråd med hvor mange kommuner/ fylker som ønsker å delta i 
prosjektet. 

 

7. Prosjekt/ fremdriftsplan 
 

Første kvartal av 2021 vil gå med til å informer kommuner/ fylkeskommuner i 
Nord-Norge om prosjektet, hvor en forhåpentligsivs vil få tilslutning til 
prosjektet fra samtlige kommuner/ fylkeskommuner. 

Andre og tredje kvartal 2021 vil informasjon fra deltakende kommuner sys 
sammen til en helhetlig informasjonsbok om nærings- og ressursmuligheter i 
Nord-Norge. 

Fjerde kvartal 2021 og første og andre kvartal 2022 går med til å oversette 
materialet som er kommet inn fra deltakende kommuner til engelsk og tysk. 

Fra tredje kvartal 2022 og frem til høsten 2025 vil presentasjonen bli 
markedsført regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Prosjektet innebærer også at næringssidene til de deltakende kommunene vil 
bli oppdatert. Dette inngår også i kostnadene for prosjektet, og hvor 
prosjektleder vil bistå de forskjellige kommunene med tilrettelegging av slik 
informasjon. 

Dette er i høyeste grad et prosjekt hvor veien blir til mens man går, men 
gjennom et aktivt samarbeid med deltakende kommuner kan en få frem en 
helhetlig presentasjon som viser hvilke gode forutsetninger vi har her nord for 
fremtidig bedriftsetableringer. 

 



 

8. Kostnadsoversikt/ budsjett 

Totalt søknadsbeløp = 1 208 004 (Fylkeskommuner = 160 000 og Kommuner = 10 000) 

  

Beskrivelse Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Salgsinntekter
Prosjektkostnad kommuner (80 stk) 66 667       66 667       66 667       66 667       66 667       66 667       66 667       66 667       66 667       66 667         66 667         66 667         
Prosjektkostnader Nordland fylke 13 333       13 333       13 333       13 333       13 333       13 333       13 333       13 333       13 333       13 333         13 333         13 333         
Prosjektkostnader Troms/ Finnmark 26 667       26 667       26 667       26 667       26 667       26 667       26 667       26 667       26 667       26 667         26 667         26 667         

Sum salg 106 667    106 667    106 667    106 667    106 667    106 667    106 667    106 667    106 667    106 667      106 667      106 667      

Driftsutgifter
Varekjøp/ oversettlse 25 000       25 000       25 000       25 000       25 000       25 000       25 000       25 000       25 000       25 000         25 000         25 000         
Lønn 50 000       50 000       50 000       50 000       50 000       50 000       50 000       50 000       50 000       50 000         50 000         50 000         
Markedsføring 10 000       10 000       10 000       10 000       10 000       10 000       10 000       10 000       10 000       10 000         10 000         10 000         
Husleie 1 000         1 000         1 000         1 000         1 000         1 000         1 000         1 000         1 000         1 000           1 000           1 000           
Data & tele 3 000         3 000         3 000         3 000         3 000         3 000         3 000         3 000         3 000         3 000           3 000           3 000           
Kontorrekvisita 500           500           500           500           500           500           500           500           500           500             500             500             
Reisekostnader 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000         15 000         15 000         

Sum driftsutgifter 104 500    104 500    104 500    104 500    104 500    104 500    104 500    104 500    104 500    104 500      104 500      104 500      

Likviditetsbudsjett
Inngående balanse -            2 167        4 333        6 500        8 667        10 833      13 000      15 167      17 333      19 500        21 667        23 833        
Endring 2 167        2 167        2 167        2 167        2 167        2 167        2 167        2 167        2 167        2 167          2 167          2 167          
Utgående balanse 2 167        4 333        6 500        8 667        10 833      13 000      15 167      17 333      19 500      21 667        23 833        26 000        
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9.  Milepæler/ prosjektplan 
 

Nr. Beskrivelse 
1 

kvartal 
2021 

2 
kvartal 
2021 

3 
kvartal 
2021 

4 
kvartal 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

1 Søknad om fullfinansiering av prosjektet         

2 Presentasjon av næringspotensialet i Nord-Norge         

3 Tilrettelegging av hjemmesider         

4 Oversetting av materiale til engelsk og tysk         

5 Regional markedsføring         

6 Nasjonal markedsføring         

7 Internasjonal markedsføring         
 

Milepæler/ fremdriftsplanen kan blir endret i løpet av prosjektet for slik å tilrettelegge for mest mulig effektiv distribusjon av 
innsamlet materiale fra deltakende kommuner/ fylkeskommuner.  

 

 

Tromsø 19.10.2020 

 

Arctic Presentation 

Tom Erik Moe 
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SØKNAD OM TILSKUDD PÅ KR 2000 TIL REKRUTTERINGSPROSJEKTET  

MARINCAMP FOR UNGDOM 

 
Vi søker med dette kommunene som har hatt deltakere på Marincamp 2020 om støtte til prosjektet. 
 
Campen er for 9.klasse elever fra hele Nordland, og er et tiltak for å øke ungdommers kunnskap om fiskeri og 
havbruksnæringen, samt inspirere dem til å ta fiskerifaglig utdannelse. I løpet av uken har ungdommene fått 
fulle dagsprogram med opplæring på opplæringsfartøyet Oscar Sund, oppdrettsanlegg hos Gifas, 
visningsanlegget på Domus Pisces, Newtonrommet og tilbereding og matlaging av fisk. I tillegg var det 
fritidsaktiviteter på ettermiddagene. 
 
Målet er å utvikle positive, kunnskapsbaserte holdninger til sjømatnæringa hos ungdommer i Nordland. 
Vi ønsker å styrke ungdommenes muligheter til å velge yrke der de kan realisere egne evner og interesser, og 
bidra til å utvikle sjømatnæringa som det viktigste framtidige levegrunnlaget for vår landsdel. 
 
Totalbudsjettet på prosjektet er på kr 330 000,-. Det var 40 søkere til Campen og 24 av søkerne fikk plass.  
Det deltok en deltaker fra Fauske kommune på årets camp. 
 
 
 
Vi håper på positiv respons. 
 
 
 
 
Inndyr 06/11 2020 
 
 
Med vennlig hilsen        
 
 
 
Isabel Bergseter Hansen        
Prosjektleder        
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