
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 11.03.2021 kl.: 09:00 - 18:00 
Sted: Valnesfjord flerbrukshall 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Salten Brann - Orientering 
Covid-19-orientering v/smittevernlege 
 
Etter at sakene er behandlet: 
Omstilling og utvikling i Fauske kommune  - Status 
Regnskap 2020 - Foreløpig orientering 
Budsjett/regnskap 2021 - Status pr. januar 
Orientering om prosess – kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommunestyrets representanter må være forberedt på at møtet raskt kan bli endret til digitalt 
møte. 
Dersom møtet blir digitalt, vil de skriftlige orienteringene bli sendt ut på forhånd. 
 
Etter reglementets § 25 bes forespørsler fremmes skriftlig for ordfører senest 2 dager før møtet. 
 
Sak ang. høring stedsnavnloven vil bli ettersendt. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2021 
Sak nr. Sakstittel  
021/21 Godkjenning av møtebok  
022/21 Referatsaker i perioden  
023/21 Fauske kommune - ny brannordning, Salten Brann IKS  
024/21 Statusrapport 2020  - Ny by-Ny E6 - Fra bru til bru  
025/21 Orientering status salgsprosjekt kommunale bygg - Fauske 

kommune 
 

026/21 Habilitering  og rehabiliteringsplan for Fauske kommune - 
Temaplan 2021 - 2025 

 

027/21 Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og 
Nordlandssykehuset HF 

 

028/21 Videreføring av avtale mellom Fauske kommune og Visit 
Bodø 

 

029/21 Forespørsel Nordland fylkeskommune om innspill til regional 
transportplan 

 

030/21 Forslag til nye satser utfartsparkering  
031/21 Detaljregulering for Sjåheia  
032/21 Fastsetting planprogram - detaljregulering deponi Ågifjellet  
033/21 Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark  



034/21 Salten kontrollutvalgservice - Omdanning til Kommunalt 
oppgavefelleskap og tilslutning fra Rødøy kommune 

 

035/21 Ompostering midler til prosjekt  
036/21 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 

106/20 - Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024 
 

037/21 Søknad om fritak fra politiske verv - Jens B. Kyed  
038/21 Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 2020 - 

Om journalsystemet AKSON 
 

 
 
 
Fauske, 04.03.21 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
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Sak nr.   Dato 
001/21 Kommunestyre 25.02.2021 
021/21 Kommunestyre 11.03.2021 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 001/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
16.12.2020 Protokoll - Kommunestyre - 11.12.2020 1462026 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 
 
Møtedato: 11.12.2020 Fra kl. 09:10 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 6/2020 Til kl. 18:20 Møtested: Valnesfjord flerbrukshall 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Kathrine Moan Larsen AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Vegard Setså AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Marianne Tverå H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Audun Dahl SP 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Embla Sofie K. Sørensen AP 
Michael Sagnes FRP 
Shana Emilie Lehn R 
Veronika I. Ormåsen SP 
Tor-William B. Paasche SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Christer Nyrud 
Helge Delphin Akerhaugen 
Kariann Skar Sørdahl 
Monica Johansen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 
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Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Marlen Rendall Berg og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

·  Vi tar avskjed med tidligere rådmann Geir Mikkelsen i forbindelse med lunsjpausen 
·  Sak 108/20 tas opp ca. kl. 13.30 
·  Sak 107/20 behandles etter sak 125/20 
·  Sak 124/20 utsettes til neste møte, ettersom interpellanten har forfall 
·  Følgende forslag til taletid ble enstemmig vedtatt: 

3 minutter innlegg og 1 minutter replikk 
Sak 106/20: 10 minutter taletid for forslagsstillere og gruppeledere, andre innlegg 3 
minutter 

·  Nils-Christian Steinbakk (AP): 
Betalingsregulativet er lagt som vedlegg til budsjettbehandlingen. Her er det forslag med 
store konsekvenser. Regulativet ha tidligere vært egen sak med egen utredning. Nå som 
det er lagt fram som vedlegg, kommer ikke konsekvensene fram. Mener ordfører at dette 
er godt nok utredet? 
Ordfører: Vi tar dette under saken. Betalingsregulativet henger sammen med budsjettet. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Inhabilitet: 
Siv Anita J. Brekke: Sak 120/20 - Saksbehandler 
Ketil Skår: Sak 112/20 - Medeier i et selskap som er medeier i Lyngheia barnehage  

Øystein Gangstø (SP) fikk innvilget permisjon fra og med sak 116/20. Veronika I. Ormåsen (SP) 
trådte inn. 

 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.02.21 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
104/20 Godkjenning av møtebok  
105/20 Referatsaker i perioden  
106/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024  
107/20 Tilsetting  kommunedirektør Personalsak 

ansettelse 
108/20 Fauske kommune - ny brannordning, Salten Brann IKS  
109/20 Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel 
 

110/20 Revidering av delegeringsreglement  
111/20 Kommunedirektørens melding om utførelse av 

kommunestyrets vedtak 
 

112/20 Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse 
av barnehage 

 

113/20 Faktagrunnlag innvandring i Fauske 2020  
114/20 Anmodning om bosetting 2021 Fauske kommune  
115/20 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Finneidgata 

19 og 19B 
 

116/20 Planprogram til fastsetting - detaljregulering - PlanID 
2019006 - Kosmo i Valnesfjord 

 

117/20 Klage på vedtak - områderegulering Skysselvika næring og 
industri 

 

118/20 Rullering av lønnspolitisk plan 2020  
119/20 Saltenstrategier 2020-2024  
120/20 Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020  
121/20 Valg av ungdomsråd for perioden 2020/2021  
122/20 Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og 

omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - Formannskap - 
Kommunestyre 

 

123/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 5. november 2020 - 
Arbeidstakernes medvirkning ved prosjektering og 
funksjonsutforming Blålysbygget 

 

124/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 2020 - 
Om journalsystemet AKSON 

 

125/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 2020 - 
Juridiske tjenester og kommunens moralske ansvar for å 
rette opp urett når feil er begått 
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104/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2020 godkjennes. 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 104/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2020 godkjennes. 

 
 
 
105/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 105/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
106/20: Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

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

Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 

b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at 
inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med 
regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske 
kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene 
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for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus 
skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og 
positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) 
og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, 
reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at 
den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt 
tjenestenivå.  

 
g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være 

økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å 
redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til 
å bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet 
være i tråd med måltallene i KØB.  
 

i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 
inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden 
reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

2. Økonomiplan 2021–2024 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

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

b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en 
tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og 
økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

3. Finansielle måltall 
a. Netto driftsresultat 2 % ved utgangen av økonomiplanperioden. I neste 

langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %. 
 

b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan likevel tas opp lån 
der renter og avdrag betales av andre og netto driftsresultat ikke påvirkes. 
 

c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det finansielle måltallet 
endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2024.  
 

4. Budsjett 2021 
a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 

 
b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker.  
 

c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte budsjettrammer for enhetene, 
og økonomiplanen rulleres i økonomimelding 1/2021 og 2/2021.  
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d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigering 
mellom konti, fordeling av fellesutgifter, mv.) mellom områder og enheter så 
lenge sum bevilgninger drift netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.  
 

e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
 

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

g. For skatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i 
hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 
3 første ledd, bokstav a. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut 
eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen 
til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 
2020 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 
som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 
2019 blir ansett som næringseiendom. 
 
i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. 

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

ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfaller fra 2021. Alle 
selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på kr 0,– som trekkes fra i 
takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.  
 

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

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

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

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

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

 
h. Politiske godtgjørelser og avlønning 

i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement. 
 

ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement. 
 

iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement. 
 

i. For 2021 fordeles næringsfondet slik: 



Side 7

j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,–. Dette gjelder lån til
VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens
bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I
tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,–.
Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og låneopptak er
fordelt slik:

k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom.
Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge kommunale
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eiendommer.  
 

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.  
 

Med følgende endringer: 
 
Oppvekst og kultur: 

·  Skole: 
- Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680 
- Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår. 

·  Kultur og idrett: 
- Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for 
fritidsklubbene 
- Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende: 

Lag og foreninger Kr. 400 000  
17. mai Kr. 30 000  
Sjønstå gård Kr. 10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  
Kulturpris Kr. 50 000  
Energiutgifter – utendørs anlegg Kr. 50 000  
Løypekjøring Kr. 90 000  
Kulturskole Kr. 243 000 Kr. 923 000 
 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

·  Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000 
·  Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i 

sentrum der dette er  naturlig slik beskrevet i budsjettet. 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, 
samt effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 
 
Politisk virksomhet: 

·  Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
·  Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk 

struktur 
 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i 
omstillingsprosjektet: 

·  Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske 
og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det 
umiddelbart skal jobbes med. 

·  Kulepunkt 6 endres til: 
Administrativ og politisk struktur 

·  Kulepunkt 19 endres til: 
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles 
tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester 

·  Nytt kulepunkt: 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

·  Nytt kulepunkt: 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller 
gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre 
Salten 

 
Tiltak Økt utgift Økt inntekt 
Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  
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Kommunale kulturtilskudd til 
lag og foreninger 

Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  
Sjønstå gård Kr. 10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  
Kulturpris Kr. 50 000  
Energiutgifter – utendørs 
anlegg 

Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  
Kulturskole Kr 243 000  
Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr. 350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1 449 779  

Omstilling administrasjon  Kr. 1 000 000 
Parkering økt inntekt  Kr. 600 000 
Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 
Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr. 350 000 

SUM Kr. 4 364 459 Kr. 4 364 459 
 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

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

Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 

b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at 
inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med 
regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske 
kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene 
for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus 
skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og 
positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) 
og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, 
reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at 
den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt 
tjenestenivå.  

g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være 
økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å 
redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til 
å bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet 
være i tråd med måltallene i KØB.  
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i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 
inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden 
reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

 
g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være 

økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å 
redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til 
å bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet 
være i tråd med måltallene i KØB.  
 

i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 
inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden 
reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

j. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 
økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til  
økonomiplan for Fauske kommune. 
 

k. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en 
tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og 
økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens forslag til 
budsjett 2021 på vegne av SP, H, FRP og KRF: 
Oppvekst og kultur: 

·  Skole: 
- Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680 
- Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår. 

·  Kultur og idrett: 
- Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for 
fritidsklubbene 
- Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende: 

Lag og foreninger Kr. 400 000  
17. mai Kr. 30 000  
Sjønstå gård Kr. 10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  
Kulturpris Kr. 50 000  
Energiutgifter – utendørs anlegg Kr. 50 000  
Løypekjøring Kr. 90 000  
Kulturskole Kr. 243 000 Kr. 923 000 
 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

·  Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000 
·  Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i sentrum 

der dette er  naturlig slik beskrevet i budsjettet. 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, 
samt effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 
 



Side 11 
 

Politisk virksomhet: 
·  Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
·  Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk 

struktur 
 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i 
omstillingsprosjektet: 

·  Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og 
gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det 
umiddelbart skal jobbes med. 

·  Kulepunkt 6 endres til: 
Administrativ og politisk struktur 

·  Kulepunkt 19 endres til: 
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor 
for helse- og omsorgstjenester 

·  Nytt kulepunkt: 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

·  Nytt kulepunkt: 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller 
gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten 

Tiltak Økt utgift Økt inntekt 
Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til 
lag og foreninger 

Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  
Sjønstå gård Kr. 10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  
Kulturpris Kr. 50 000  
Energiutgifter – utendørs 
anlegg 

Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  
Kulturskole Kr 243 000  
Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr. 350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1 449 779  

Omstilling administrasjon  Kr. 1 000 000 
Parkering økt inntekt  Kr. 600 000 
Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 
Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr. 350 000 

SUM Kr. 4 364 459 Kr. 4 364 459 
 
Ved en feiltakelse ble ikke hele kommunedirektørens forslag til innstilling tilgjengelig ved 
innkallingen. Kommunedirektøren gikk derfor gjennom hele forslaget. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer. 
FRP/H/KRF/SP's endringsforslag ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
 
FOR- 114/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. 
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Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 

b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at 
inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med 
regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske 
kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene 
for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus 
skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og 
positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) 
og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, 
reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at 
den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt 
tjenestenivå.  

 
g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være 

økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å 
redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til 
å bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet 
være i tråd med måltallene i KØB.  
 

i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 
inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden 
reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

2. Økonomiplan 2021–2024 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

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

b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en 
tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og 
økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

3. Finansielle måltall 
a. Netto driftsresultat 2 % ved utgangen av økonomiplanperioden. I neste 

langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %. 
 

b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan likevel tas opp lån 
der renter og avdrag betales av andre og netto driftsresultat ikke påvirkes. 
 

c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det finansielle måltallet 
endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2024.  
 

4. Budsjett 2021 
a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
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b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker.  
 

c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte budsjettrammer for enhetene, 
og økonomiplanen rulleres i økonomimelding 1/2021 og 2/2021.  
 

d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigering 
mellom konti, fordeling av fellesutgifter, mv.) mellom områder og enheter så 
lenge sum bevilgninger drift netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.  
 

e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
 

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

g. For skatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i 
hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 
3 første ledd, bokstav a. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut 
eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen 
til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 
2020 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 
som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 
2019 blir ansett som næringseiendom. 
 
i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. 

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

ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfaller fra 2021. Alle 
selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på kr 0,– som trekkes fra i 
takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.  
 

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

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

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

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

vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 
kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, 
jf. esktl. § 8 A-4. 
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h. Politiske godtgjørelser og avlønning
i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.

ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.

iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.

i. For 2021 fordeles næringsfondet slik:

j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,–. Dette gjelder lån til
VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens
bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I
tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,–.
Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og låneopptak er
fordelt slik:
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k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom.
Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge kommunale
eiendommer.

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.

Med følgende endringer:

Oppvekst og kultur:
· Skole:

- Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680
- Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår.

· Kultur og idrett:
- Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for
fritidsklubbene
- Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende:

Lag og foreninger Kr. 400 000
17. mai Kr. 30 000
Sjønstå gård Kr. 10 000
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000
Kulturpris Kr. 50 000
Energiutgifter –utendørs anlegg Kr. 50 000
Løypekjøring Kr. 90 000
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Kulturskole Kr. 243 000 Kr. 923 000 
 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

·  Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000 
·  Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i 

sentrum der dette er  naturlig slik beskrevet i budsjettet. 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, 
samt effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 
 
Politisk virksomhet: 

·  Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
·  Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk 

struktur 
 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i 
omstillingsprosjektet: 

·  Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske 
og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det 
umiddelbart skal jobbes med. 

·  Kulepunkt 6 endres til: 
Administrativ og politisk struktur 

·  Kulepunkt 19 endres til: 
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles 
tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester 

·  Nytt kulepunkt: 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

·  Nytt kulepunkt: 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller 
gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre 
Salten 

 
Tiltak Økt utgift Økt inntekt 
Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til 
lag og foreninger 

Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  
Sjønstå gård Kr. 10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  
Kulturpris Kr. 50 000  
Energiutgifter – utendørs 
anlegg 

Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  
Kulturskole Kr 243 000  
Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr. 350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1 449 779  

Omstilling administrasjon  Kr. 1 000 000 
Parkering økt inntekt  Kr. 600 000 
Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 
Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr. 350 000 

SUM Kr. 4 364 459 Kr. 4 364 459 
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Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte. 
 
Siv Anita J. Brekke (H) fremmet følgende endringsforslag i forhold til formannskapets 
innstilling på vegne av SP, H, FRP og KRF: 
Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 vedtas med følgende endringer: 
Oppvekst og kultur: 

·  Skole: 
·  Reduksjon av antall stillinger endres til    

 Kr. 1 641 680 
·  Utredning om å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår. 

 
·  Kultur og idrett: 

·  Fauskebadet: Det foreslås å avvikle kommunens ansvar for folkebadet mot 
å få noen andre til å drifte dette. Hvis dette ikke lykkes skal saken tilbake til 
politisk behandling før eventuell stenging iverksettes. 

·  Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen 
for fritidsklubbene 

·  Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett 
videreføres        Kr.    
370 000 

·  Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende: 
 

Lag og foreninger    kr. 400 000 
17. mai     «      30 000 
Sjønstå gård    «      10 000 
Sulitjelma samfunnshus   «      50 000 
Kulturpris     «      50 000 
Energiutgifter – utendørs anlegg  «      50 000 
Løypekjøring    «      90 000 
Kulturskole     «    243 000   Kr.   
923 000 

 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

·  Avgiftsfri parkering på lørdager i sentrum videreføres og innarbeides i regulativet. 
          Kr.   350 000 

·  Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartsteder 
og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i 
budsjettet, samt effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 

 
Politisk virksomhet: 

·  Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
·  Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av 

politisk struktur 
 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i 
omstillingsprosjektet: 
 

·  Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenster i Fauske 
og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det 
umiddelbart skal jobbes med. 
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·  Kulepunkt 6 endres til: 
 

Administrativ og politisk struktur 
 

·  Kulepunkt 19 endres til: 
 

Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles 
tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester 

 
·  Nytt kulepunkt:  

 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

 
·  Nytt kulepunkt: 

 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller 
gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten  
 

Tiltak Økt utgift Økt inntekt 
Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til 
lag og foreninger 

Kr.    400 000  

17.mai Kr.       30 000  
Sjønstå gård Kr.       10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr.       50 000  
Kulturpris Kr.       50 000  
Energiutgifter – utendørs 
anlegg 

Kr.       50 000  

Løypekjøring Kr.       90 000  
Kulturskole Kr.     243 000  
Gratis bruk av kommunens 
anlegg til barne- og 
ungdomsidrett videreføres 

Kr.     370 000       

Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr.     350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1.449.779  

Omstilling 
administrasjon/redusert 
aktivitet 
kurs/konferanser/reiser 

 Kr. 1 370 000 

Parkering økt inntekt  Kr.    600 000 
Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 
Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr.    350 000 

SUM Kr. 4 734 459 Kr. 4 734 459 
 
 
Betalingsregulativet: 
 

·  Pnkt 12 Parkeringssatser 
 
Parkeringsgebyr utfartsteder – Årskort endres til kr. 1 300 
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Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommunestyre konstaterer at kommunes økonomiske situasjon er alvorlig og at det er 
sterk ubalanse mellom disponible inntekter og driftsutgifter. Dette har ført til at kommunen har 
opparbeidet seg et akkumulert underskudd, som ved utgangen av 2020 er stipulert til ca. 120 
millioner kroner.  
Bakgrunnen for kommunens utfordrende driftssituasjon skyldes i hovedsak følgende: 

·  Fauske kommune er en kraftkommune som har nytt godt av store inntekter fra 
dette. Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, kvotekraft, eiendomsskatt og utbytte fra 
eierinteressene i SKS, har vært brukt til å tilby innbyggerne gode tjenestetilbud 
innenfor alle sektorer. Inntektene fra kraft er som kjent dramatisk redusert de siste 
årene. Lave kraftpriser har gitt lavere inntekter både på salg av konsesjonskraft, 
eiendomsskatt og utbytte. Inntektstapet er betydelig. Bare fra 2020 til 2021 
reduseres kraftinntektene med ca. 23 millioner kroner. 

·  Store innvesteringer i skolebygg har gjort at Fauske kommune har gått fra å være 
en kommune med gjeldsnivå under snittet, til å nå å være blant de mest 
gjeldtyngede kommuner. I 2021 vil Fauske kommune betale ca. 81 millioner kroner 
i renter og avdrag på gjeld. I 2012 var tilsvarende tall 26 millioner kroner. 

·  Fauske kommune har ikke i tilstrekkelig grad harmonisert sitt aktivitetsnivå over 
lang tid i takt med befolkningsendringer, bortfall av inntekter og økte kapitalutgifter. 
Blant annet har den demografiske utviklingen i kommunen med stadig færre 
innbyggere i aldersgruppen 6-15 år, medført et bortfall av rammetilskudd på ca. 35 
millioner kroner, uten at utgiftene er redusert i samme takt. 

Til sammen utgjør dette en reduksjon i kommunens inntekter på ca. 120 millioner kroner på få 
år. 
Ubalansen mellom inntekter og utgifter over tid i kan ikke vedvare og er i seg selv, både alvorlig 
og i strid med kommunelovens § 14-4. Det at budsjettet legges frem med en underdekning på 
68,9 millioner kroner er i strid med loven og kommunestyret har derfor vurdert å sende forslaget 
tilbake til kommunedirektøren. Signaler fra Fylkesmannen i Nordland gjør at kommunestyret i 
denne omgang har valgt å forholde seg til budsjettdokumentet slik det ble fremlagt for 
formannskapet 24.11. 
Som en konsekvens av dette er kommunestyret tydelig på at det må gjøres betydelige grep for 
å balansere driften. I fremtiden må det genereres positive driftsresultat for å komme i posisjon til 
å møte fremtidige behov for gode tjenester til innbyggerne og til å gjør nye og nødvendige 
investeringer i blant annet pleie- og omsorgstjenesten. 
Kommunestyret i Fauske har de siste årene vært tydelige på behovet for og hvilke forventinger 
man har til omstillings- og prosessforenklingsarbeidet i kommunen. Prosjektet «et fremtidens 
Fauske» er et eksempel på dette, hvor vi ikke har sett de forventede tilpasninger og besparelse 
på driften. 
Omstillingsprosjektet i kommunen må derfor beskrive klart og tydelig hvordan dette arbeidet 
skal organiseres, slik at vi raskt kan se en endring. Dette arbeidet kommer for mange til å være 
slitsomt og arbeidskrevende, men det er nødvendig å gjøre et «dypdykk» i organisasjonen for å 
se på blant annet dimensjonering og tidsbruk. KOSTRA tallene må bli bedre og reel, slik at de 
ikke blir gjenstand 
for misforståelser. Likeså må vi kunne sammenligne oss med andre kommuner som er bedre og 
billigere enn oss og som allerede har gjort jobben. Målet må være å bli like gode som de beste. 
Kommunestyret viser til forslag til utredninger i omstillingsprosjektet og støtter denne med 
unntak av følgende: 

·  Konkurranseutsetting av driftstjenester 
·  Fortsatt vurdering av kostnadsstrukturen i grunnskolen 
·  Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø kommune om felles tildelingskontor for 

helse- og omsorgstjenester 
·  Utredning av fremtiden for ungdomstrinnet i Sulitjelma  

Når det kommer til selvkostprinsippet ser kommunestyret at dette kan slå særdeles uheldig ut 
og rammer syke- og pleietrengende innbyggere. Det presiseres fra kommunestyret at bør skal 
byttes ut med kan. 
I tillegg til dette bes det om at følgende utredninger tas med og vurderes som en del av 
omstillingsprosjektet: 
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·  Effektivisering innenfor kommunal tjenesteproduksjon. Prosjektet må ta tak i de 
største avvik i forhold til sammenlignbare kommuner. Målet må være å bli like gode 
som de beste. 

·  Heltidskultur 
·  Øke grunnbemanningen i pleie- og omsorgssektoren. Omgjøre vikarutgifter fra 

vikarbyrå til større faste stillinger 
·  Kommunenes innkjøpsordning 

 
Omstillingsprosjektet rapporterer til Formannskapet fortløpende. 
Kommunedirektøren har i sitt forslag til langsiktig plan i budsjettet fremlagt et veikart til 
økonomisk bærekraft. Her ser man for seg at kommunen først i 2033 vil nå nivået på NDR og 
disposisjonsfondet, som er i tråd med måltallene i KØB. Dette er lang tid og det er mange 
ukjente faktorer som kan endre seg underveis. Kommunestyret vil derfor komme tilbake i dette 
dokument til omprioriteringer innenfor driften som det er utelukket å være med på og som på 
enkelte områder oppleves som uansvarlig og som rammer de svakeste og mest sårbare i 
samfunnet.  
Omstillingsprosessen i Fauske kommune må skje både på kort og på lang sikt. Selv om dagens 
situasjon krever drastiske tiltak må vi strekke oss langt for å redusere de negative 
konsekvensene på lang sikt. Vi som innbyggere i kommunen må kunne leve og trives, samtidig 
som omstillingen pågår.  
I tillegg skal Fauske fremdeles være en attraktiv kommune å flytte til. 
 
Oppvekst og kultur 
Skole 
Fauske kommune har de siste årene gjort store investeringer i nye skolebygg. Da Valnesfjord 
skole og flerbrukshall sto ferdig i fjor vinter, kunne vi skryte av å ha landets fineste og mest 
moderne skolebygg med unike uteområder. Samtidig har det vært gjort store strukturendringer 
og kommunestyret har de siste årene lagt ned tre nærskoler. Dette har ført til at de ansatte i 
skoleverket har måttet tilpasse og omstille seg til å smelte sammen ulike miljø på større 
enheter. 
Kommunestyret har tidligere vært tydelige på at det etter de store investeringene og 
strukturendringene skulle satses på innholdet i skolen. I stedet har en reduksjon i antall elever 
og den økonomiske situasjonen ført til store nedskjæringer i antall årsverk. For skoleårene 
2019/2020 og 2020/2021 er antall årsverk i Fauskeskolen redusert med 27, i tillegg til de 15 
årsverkene som er foreslått fjernet i budsjettet for 2021. Til sammen en reduksjon på 42 
årsverk.  
Den gjennomførte strukturendringen har gått veldig fort og påvirket både ledelsen og de ansatte 
ved de ulike skolene negativt. Skolene trenger ro og må få omstille seg på en planmessig måte 
innenfor et akseptabelt tidsperspektiv. Kommunestyret avviser med bakgrunn i dette den 
foreslåtte reduksjonen i antall årsverk og ber rådmannen utrede en sak hvor det settes fokus på 
innholdet i skolen, sett opp mot antall årsverk på hver enkelt skole. Tidlig innsats og et godt 
faglig utbytte for elevene skal i særdeleshet vektlegges. I tillegg til dette skal skolene tilby 
lovpålagte oppgaver i forhold til spesialundervisning og særskilt tilrettelagt opplæring 
 
SFO 
Fauske kommune har en lovpålagt plikt til å tilby skolefritidsordning (SFO) jf. Opplæringsloven, 
men mottar ikke rammeoverføringer til drift. Kommunen har hatt en gjennomsnittlig 
foreldrebetaling for å kunne delta i denne ordningen. Kommunestyret avviser at 
foreldrebetalingen skal øke tilnærmingsvis 100 % på ett år, da dette vil medføre at mange ikke 
vil ha økonomi til å la sine barn delta i ordningen.  
 
Barnehage 
Kommunestyret støtter ikke forslaget om å legge ned en avdeling i kommunal barnehage for å 
opprette plasser i private barnehager. Det vil være av stor viktighet å følge den oppsatte plan 
om utbygging av Erikstad barnehage for å ivareta behovet for barnehageplasser. Erikstad 
barnehage vil med enkle grep kunne dekke både det nåværende og fremtidige behov for 
barnehageplasser. 
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For raskt å kunne tilby flere barnehageplasser, kan Hauan utvides med tre plasser for 
innbyggere eller tilflyttere. 
 
Kultur og idrett 
Fauske kommunestyre skal føre en kulturpolitikk som skaper trivsel, tilhørighet og som er 
identitetsskapende. Lag og foreninger er grunnmuren i Fauskes kulturliv.  
I en situasjon hvor kommunen skal omstilles er det viktig å fokusere på at det må være et 
minimum av kulturtilbud for kommunens innbyggere. Likeså at den uorganiserte ungdommen 
har et tilbud gjennom fritidsklubbene. 
Kommunale kulturtilskudd, gratis leie av lokaler for barn og unge, løypekjøring, lys på 
kommunale utendørsanlegg, offentlig bad i Fauske og Sulitjelma, fritidsklubber, kulturskolen, 
bibliotek (Valnesfjord og Sulitjelma), frivillighetssentralen (100% stilling) videreføres innenfor en 
ramme på kr. 2 000 000,- 
Fauske kommune skal øke satsingen på frivillighet og systematisere dette arbeidet, spesielt 
innenfor omsorg for våre innbyggere. Samhandling mellom lag, foreninger og kommunen skal 
bidra til at innbyggerne får bedre liv, redusere ensomhet og gi gode tilbud. Frivillighetssentralen 
skal være sentral i denne satsingen og stillingen skal fortsatt være 100 %. 
Aktiv sommer er et populært og viktig tilbud. Tilbudet søkes gjennomført med eksterne 
tilskuddsmidler. 
Helse og omsorg 
Hjemmebaserte tjenester/institusjon 
Kommunestyret vil videreutvikle eldreomsorgen til et enda mer aldersvennlig Fauske. Stikkord i 
dette arbeidet er gode boformer, aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og 
funksjonelle uteområder. 
Behovet for sykehjemsplasser, avlastning, rehabilitering, korttidsplasser og hjemmebaserte 
tjenester er stort slik det er i dag og mye av dette er tjenester som eldre og syke innbyggere har 
lovmessig krav på. Tilgangen på sykehjemsplasser er for lav og vi ser betydelige 
overliggerdøgn på sykehus. I tillegg er situasjonen i mange hjem svært krevende. 
2. desember 2020 ble kommunestyret kjent med oppjusterte tall gjennom demenskartet.no. I 
vår kommune er økningen på 51 personer fra 2016 og frem til i dag. For Fauskes del betyr dette 
at det er   227 innbyggere med demens og ikke 176. I 2025 vil dette tallet være 262 og stigende 
til 315 i 2030. Av disse er 93 registrert som hjemmeboende og 48 av disse bor alene.  Mange 
av de som bor hjemme alene blir boende mye lengre med omfattende bistand fra 
hjemmetjenesten (opptil 9 tilsyn i døgnet), og belastningen på pårørende som ofte også har 
svekket helse er svært stor. Så langt i år er det utredet i underkant av 30 personer og disse 
krever store ressurser av hjemmetjenesten.  
Ved Buen korttidsavdeling blir mange boende svært lenge mens de venter på at det skal bli 
ledig plass i sykehjem. Dette gjør at Buen ikke kan driftes slik det er tenkt fordi mange plasser 
er belagt med pasienter som venter på langtidsplass. Dette fører igjen til at overliggedøgn i 
sykehus øker fordi kommunen ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter, og kommunen får 
dagbøter til en døgnpris på 5036 kr.  
Samtidig som denne situasjonen beskrives står det 23 eldre og syke personer i kø for å få tildelt 
sykehjemsplass. Brorparten har en demensdiagnose. Hvis dette ikke finner en snarlig løsning er 
konsekvensen for det første at kommunen må tilby demente plass ved korttidsavdeling eller 
somatisk avdeling. For det andre at man igjen må ta i bruk dobbeltrom, noe som bryter med 
verdighetsgarantien. Kommunestyret avviser derfor å nedlegge 5 pasientplasser på 
demensavdeling og 7 somatiske sykehjemsplasser. 
Ved demenssykdom må det tilrettelegges med mulighet for en meningsfull hverdag for å hindre 
passivitet slik at daglige gjøremål mestres så lenge som mulig. 
Demens i familien kan føre til depresjon, angst og andre stressrelaterte plager. Det er derfor 
viktig å finne tiltak som kan hjelpe pårørende som er i en slik livssituasjon. Avlastning i hjemmet 
er ikke etablert i Fauske kommune, men tjenester som støttekontakt, dagaktivitetstilbud eller 
avlastningstilbud på institusjon tilbys. 
Fauske kommune mangler et tilrettelagt botilbud til personer med demens og har generelt 
behov for flere omsorgsboliger/bokollektiv. Kommunestyret gjorde derfor et tilnærmingsvis 
enstemmig vedtak i juni 2019.  
Kommunestyret er opptatt av å finne alternative og smarte løsninger for oppføring av boenheter 
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godt tilrettelagt for velferdsteknologi. Omsorgsboliger og bokollektiv med heldøgns omsorg kan 
være gode supplement og et alternativ til sykehjem. Rådmannen ble i denne saken bedt om å 
fremlegge en sak for kommunestyret hvor det skulle settes fokus på helse- og omsorgsplanens 
punkt 5.5 og 5.6. Det ble bedt om at ulike løsninger ble vurdert i samarbeid med husbanken og 
andre naturlige samarbeidspartnere. Kommunestyret kan ikke se at denne saken har hatt 
progresjon i det hele tatt og vil reise kritikk for dette. 
I den kommende 10-års perioden er befolkningsutviklingen, spesielt for aldersgruppen 80-89 år, 
kraftig økende. Det forventes betydelige kostnader og ressurser i årene som kommer.  
 
Det er et økende antall innbyggere som får påvist demens tidligere i livet enn tidligere. Det å 
styrke dagsentertilbudet vil være viktig for at slike pasienter skal kunne bo hjemme lengst mulig, 
og at pasientenes pårørende kan føre et normalt liv som mulig. Det å gi god avlastning til 
pårørende med store omsorgsbelastninger utsetter behovet for sykehjemsplass. 
 
Etter at 50 plasser er nedlagt, Moveien stengt og Sagatun lagt ned, har situasjonen forverret 
seg betraktelig og kommunen er inne i en vond sirkel der man bare ser konturene av en 
uholdbar situasjon for de som trenger et lettere botilbud og deres familier.  
 
Kommunestyret tar innover seg de økonomiske utfordringer kommunen står overfor, men kan 
ikke la dette gå utover de som trenger det mest. Det er helt uakseptabelt og uforsvarlig å legge 
ned flere sykehjemsplasser, 7 somatiske og 5 demensplasser, når behovet for 
sykehjemsplasser øker kraftig. De fleste innbyggere ønsker å bo hjemme lengst mulig, men når 
det kommer til et punkt der noen har et sterkt behov for sykehjemsplass, skal de ha mulighet til 
å få det i vår egen kommune.  
 
Flere og flere hjemmeboende har og får et sterkt behov for betydelig hjemmesykepleie, der 
boligene ikke er tilrettelagt for «sykehjemsplass» i eget hjem. Ansatte bruker betydelig tid i bil.  
Tid og lønnskostnader som bør brukes direkte på innbyggere som trenger det mest.  
Ved å ta i bruk Moveien, vil vi redusere ineffektive kostnader og tilrettelegge for bedre tilbud til 
pleietrengende og deres familier. 
 
Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren utrede og fremlegge en sak for kommunestyret i 
februar 2021 om hvordan Moveien kan reåpnes i tråd med helse- og omsorgsplanen, eventuelt 
som et midlertidig bokollektiv driftet av hjemmetjenesten.  
 
Kommunestyret skal bestrebe seg på å imøtekomme dagens, men også morgendagens behov 
for pleie og omsorgstjenester og tilrettelegge for at innbyggerne skal ha et verdig liv og en 
verdig eldreomsorg.  
 
 
Pleie og omsorg felles 
Kommunestyret opprettholder kjøkkendriften i kommunal regi og tilbakefører 50 % av 
rentekompensasjon for omsorgsboliger. 
 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
Fauske er på mange områder inne i en positiv utvikling og i vekst. Dette viser at kommunen er 
en viktig vekstmotor i Nordlandssamfunnet. Kommunestyret har derfor store forventninger til 
prosjektet «ny E6 – ny by» – moderne – urbane – attraktive Fauske. Et spennende, utviklende 
og ikke minst et nødvendig prosjekt for å få til en fullendt sentrumsutvikling med fremtidsrettede 
endringer i byrommet, samt å finne ny infrastruktur for fremtidens Fauske. Dette gjelder både de 
rent fysiske begrensningene som riksveiløsningene per i dag representerer for 
sentrumsområdet, men også trafikksikkerhet og den miljøutfordring den representerer for bo- og 
arbeidsregionen i Salten. 
Kommunestyret vil fremheve andre viktige prosjekter for Fauske kommune. Både i forhold til 
vekst, arbeidsplasser og tilflytting, som bidrar til økte inntekter; 

·  Vi skal være en positiv tilrettelegger for at næringslivet kan etablere og utvikle seg i 
kommunen, her vil spesielt etablering av datalagringssenter, gruvedrift, gods, 
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industri, varehandel, oppdrett, landbruk og turisme være av stor viktighet. 
·  Tilrettelegge for attraktive bolig og næringstomter. 
·  Ha stor fokus på det viktige og gode arbeidet som gjøres med etablering av 

Sjunkhatten folkehøgskole. 
·  Arbeide intensivt for økt turisme og opplevelse, spesielt vinterturisme i Sulitjelma. 
·  Markedsføre kommunen vår på en bedre måte som gir bolyst, tilflytting og 

etablering av nye arbeidsplasser. 
 
Avgiftsparkering 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom.  
Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertiærnæringen utgjør en betydelig del av 
kommunens sysselsetting. Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at 
dagens parkeringsordning virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelen i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. Utvalget skal blant annet vurdere følgende · 
timeparkering i Storgata · avslutte avgift tidligere · reduserte takster · årskort/månedsk ort · 
bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning · bruk av samfunnshusplassen og 
brannstasjonstomta  
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av juni. 
Avgiftsfri parkering i sentrum på lørdager videreføres. 
 
Vei og gatelys 
Fauske kommune fikk i september et kvalitetsstempel som trafikksikker kommune for et godt og 
helhetlig arbeid på dette området. Det har vært jobbet godt og lenge for å oppnå dette. 
Kommunestyret er opptatt av å ha null drepte og hardt skadde i trafikken og avviser derfor 
nattestenging av gatelys.   
 
Innkjøp 
Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå kommunens innkjøpsordning og evaluere denne. I 
budsjettet for 2021 foreslås det å kjøpe varer og tjenester for kr. 221 000 000,- Dette må 
reduseres i 2021 med 1,5 %. Det er av stor betydning at det tilrettelegges for at lokalt næringsliv 
kan delta i konkurranser og at det vurderes hvilke konkurranser som kan kjøres lokalt, og 
eventuelt deles opp.  Der dette er mulig, skal en primært forespørre tilbud hos lokale 
leverandører. 
 
Kommunedirektørens stab 
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en funksjonell og kvalitetsmessig organisering 
av kommunen med en fremtidsrettet administrativ organisering med færre ledernivå. En effektiv 
organisasjon bør være flatest mulig. Det er ofte slik at de som har korteste tjenestevei er de 
mest effektive. Tydelige ansvarsoppgaver gir som oftest de beste resultat. 
Kommunestyret viser til sitt tidligere vedtak som lyder: -« for å møte fremtidens 
samfunnsendringer stilles det også krav til hvordan kommunen er organisert, både funksjonelt 
og kvalitetsmessig. Kommunestyret ber rådmannen utrede en sak om en fremtidsrettet 
administrativ organisering av kommunen med færre ledernivå. Saken fremlegges for 
kommunestyret i løpet av våren 2019. Som en konsekvens av dette må den politiske struktur 
evalueres i løpet av året».  
Det er kritikkverdig at vedtaket ikke er effektuert, da intensjonen i forslaget er å redusere 
administrative kostnader. 
Kommunestyret er opptatt av at denne saken gis høyeste prioritet, da forutsetningen for å 
lykkes i omstillingsarbeidet er å begynne på toppen. Kommunestyret forventer en betydelig 
reduksjon av de administrative kostnader allerede i 2021. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet i kommunen er høyt og kommunen har en målsetting om at dette skal ligge på 
7%. Ved å øke grunnbemanningen i pleie- og omsorgssektoren kan dette være et av mange 
tiltak for å få dette til. 
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Næringsfondet 
Gata festivalen 2021 er et viktig trivselstiltak og skaper identitet for oss som bor i kommunen. Vi 
har lagt bak oss et spesielt år og under forutsetning av at Gata festivalen blir avholdt i 2021, 
bevilges det kr. 300 000,- fra næringsfondet. Formannskapet disponerer disse midlene og 
hvordan de skal benyttes. Det presiseres at midler fra næringsfondet ikke kan disponeres til 
ordinær drift og et eventuelt tilskudd skal ikke benyttes til lønn. 
 
Tallbudsjett 
Økte utgifter/reduserte inntekter 
 

 

Flere lærere i skolen 3 000 000,- 
Reduksjon SFO-sats   500 000,- 
Øke antall plasser i barnehage (Hauan)  100 000,- 
Økning kultur  2 000 000,- 
Øke med 5 pasientplasser på 
demensavdeling 

2 750 000,- 

Øke antall somatiske sykehjemsplasser med 
7 

2 300 000,- 

Rentekompensasjon omsorgsboliger 270 000,- 
Gratis parkering i sentrum på lørdager 350 000,- 
Gatelys 130 000,- 
Til sammen drift 11 400 000,- 
Reduksjon underdekning i budsjettet  4 600 000,- 
Til sammen 16 000 000,- 
  
Økte inntekter/reduserte utgifter 
 

 

Rammetilskudd/skatt på inntekt og formue 3 000 000,- 
Konsesjonskraft 2 000 000,- 
Reduksjon administrative årsverk 4 000 000,- 
Redusert sykefravær 1% 2 500 000,- 
Reduksjon innkjøp 1,5 % 3 500 000,- 
Reduksjon liggedøgn på sykehus 1 000 000,- 
Til sammen 16 000 000,- 
Kommunestyret stemmer i mot betalingsregulativet slik det foreligger. Bakgrunnen for dette er 
blant annet: 
 
* betalingsregulativet slår meget usosialt ut for enkelte grupper. Dette gjelder i første omgang 
eldre og syke innbyggere som mottar hjemmetjeneste og småbarnsforeldre som har sunde barn 
i SFO 
 
* betalingsregulativet og de konsekvensene dette får for overnevnte er ikke utredet, slik praksis 
har vært 
 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig forkastet. 
SP/H/FRP/KRF's forslag fikk 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) stemmer. 
AP's forslag fikk (9AP, 2R, 2SV) stemmer. 
SP/H/FRP/KRF's forslag fikk flertall og ble dermed vedtatt. 
 
KOM- 106/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. 
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Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 

b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at 
inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med 
regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske 
kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene 
for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus 
skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og 
positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) 
og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, 
reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at 
den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt 
tjenestenivå.  

 
g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være 

økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å 
redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til 
å bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet 
være i tråd med måltallene i KØB.  
 

i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 
inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden 
reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

2. Økonomiplan 2021–2024 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

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

b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en 
tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og 
økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

3. Finansielle måltall 
a. Netto driftsresultat 2 % ved utgangen av økonomiplanperioden. I neste 

langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %. 
 

b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan likevel tas opp lån 
der renter og avdrag betales av andre og netto driftsresultat ikke påvirkes. 
 

c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det finansielle måltallet 
endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2024.  
 

4. Budsjett 2021 
a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
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b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker.  
 

c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte budsjettrammer for enhetene, 
og økonomiplanen rulleres i økonomimelding 1/2021 og 2/2021.  
 

d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigering 
mellom konti, fordeling av fellesutgifter, mv.) mellom områder og enheter så 
lenge sum bevilgninger drift netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.  
 

e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
 

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

g. For skatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i 
hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 
3 første ledd, bokstav a. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut 
eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen 
til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 
2020 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 
som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 
2019 blir ansett som næringseiendom. 
 
i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. 

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

ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfaller fra 2021. Alle 
selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på kr 0,– som trekkes fra i 
takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.  
 

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

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

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

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

vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 
kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, 
jf. esktl. § 8 A-4. 
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h. Politiske godtgjørelser og avlønning
i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.

ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.

iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.

i. For 2021 fordeles næringsfondet slik:

j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,–. Dette gjelder lån til
VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens
bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I
tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,–.
Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og låneopptak er
fordelt slik:
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k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom.
Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge kommunale
eiendommer.

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.

Med følgende endringer:

Oppvekst og kultur:
· Skole:

· Reduksjon av antall stillinger endres til Kr. 1 641 680
· Utredning om å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår.

· Kultur og idrett:
· Fauskebadet: Det foreslås å avvikle kommunens ansvar for folkebadet mot

å få noen andre til å drifte dette. Hvis dette ikke lykkes skal saken tilbake til
politisk behandling før eventuell stenging iverksettes.

· Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen
for fritidsklubbene

· Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett
videreføres Kr. 370 000

· Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende:

Lag og foreninger kr. 400 000
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17. mai     «      30 000 
Sjønstå gård    «      10 000 
Sulitjelma samfunnshus   «      50 000 
Kulturpris     «      50 000 
Energiutgifter – utendørs anlegg  «      50 000 
Løypekjøring    «      90 000 
Kulturskole    «    243 000   Kr.   923 000 

 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

·  Avgiftsfri parkering på lørdager i sentrum videreføres og innarbeides i regulativet. 
         Kr.   350 000 

·  Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartsteder 
og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet 
 
 

Politisk virksomhet: 
·  Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
·  Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av 

politisk struktur 
 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i 
omstillingsprosjektet: 
 

·  Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenster i Fauske 
og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det 
umiddelbart skal jobbes med. 
 

·  Kulepunkt 6 endres til: 
 
Administrativ og politisk struktur 
 

·  Kulepunkt 19 endres til: 
 
Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles 
tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester 
 

·  Nytt kulepunkt:  
 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 
 

·  Nytt kulepunkt: 
 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å 
heller gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i 
Indre Salten  
 

Tiltak Økt utgift Økt inntekt 
Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til 
lag og foreninger 

Kr.    400 000  

17.mai Kr.       30 000  
Sjønstå gård Kr.       10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr.       50 000  
Kulturpris Kr.       50 000  
Energiutgifter – utendørs Kr.       50 000  
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anlegg 
Løypekjøring Kr.       90 000  
Kulturskole Kr.     243 000  
Gratis bruk av kommunens 
anlegg til barne- og 
ungdomsidrett videreføres 

Kr.     370 000       

Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr.     350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1.449.779  

Omstilling 
administrasjon/redusert 
aktivitet 
kurs/konferanser/reiser 

 Kr. 1 370 000 

Parkering økt inntekt  Kr.    600 000 
Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 
Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr.    350 000 

SUM Kr. 4 734 459 Kr. 4 734 459 
 
 
Betalingsregulativet: 
 

·  Pnkt 12 Parkeringssatser 
 
Parkeringsgebyr utfartsteder – Årskort endres til kr. 1 300 
 
 
 
107/20: 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. 
 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 



Side 31 
 

 
Behandling: 
Endret innstilling fra ordfører, foreslått av Marlen Rendall Berg, Senterpartiet 
1. Ellen Beate Lundberg tilbys stillingen som kommunedirektør i Fauske kommune. 
2. Stillingen avlønnes med en årslønn på kr 1. 200 000. 
3. Forslag til etterlønnsavtale, jf. arbeidsavtale godkjennes 
4. Forslag til arbeidsavtale godkjennes. 

 
Arbeidsavtalen ble utdelt i møtet. 
Advokat Thomas Benson orienterte. 
 
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig forkastet. 
Ordførers endrede forslag pkt. 1 ble vedtatt 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 (2R) 
stemmer. 
Ordførers endrede forslag pkt. 2 ble vedtatt 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 (2R) 
stemmer. 
Ordfører endrede forslag pkt. 3 ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 
2SV) stemmer. 
Ordfører endrede forslag pkt. 4 ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 
2SV) stemmer. 
 
KOM- 107/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Ellen Beate Lundberg tilbys stillingen som kommunedirektør i Fauske kommune. 
2. Stillingen avlønnes med en årslønn på kr 1. 200 000. 
3. Forslag til etterlønnsavtale, jf. arbeidsavtale godkjennes 
4. Forslag til arbeidsavtale godkjennes. 

 
 
 
108/20: Fauske kommune - ny brannordning, Salten Brann IKS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommmunestyret slutter seg til forslaget til ny brannordning, slik beskrevet fra Salten 
Brann IKS.  
 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Hun er vara til styre i Salten 
Brann IKS. 
Brekke ble enstemmig erklært habil. 
 
Geir Olsen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 
 
AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 108/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 
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109/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 114/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Punkt 9.4 i planen utgår. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
 
FOR- 116/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende forslag: 
Punkt 9.4 i planen utgår. 
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AP's forslag ble forkastet med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP)  mot 13 (9AP, 2R, 2SV) stemmer. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 109/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
 
110/20: Revidering av delegeringsreglement 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 
2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og 

økonomiplan. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 
2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og 

økonomiplan. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 118/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 
2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og 

økonomiplan. 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H, FRP og KRF 
som nytt avsnitt i punkt 1: 
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Avgjørelsesmyndighet som er delegert til oppvekst- og kulturutvalget og helse- og 
omsorgsutvalget, delegeres til formannskapet. Dette da utvalgene er vedtatt avviklet fra 
01.01.20. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
SP/H/KRF/FRP's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 110/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 
Avgjørelsesmyndighet som er delegert til oppvekst- og kulturutvalget og helse- 
og omsorgsutvalget, delegeres til formannskapet. Dette da utvalgene er vedtatt 
avviklet fra 01.01.20. 

 
2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og 

økonomiplan. 

 
 
 
111/20: Kommunedirektørens melding om utførelse av kommunestyrets vedtak 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 117/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 111/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
112/20: Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
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Innstilling til kommunestyret: 
·  Fauske kommune viser til ulike søknader om forhåndsgodkjenning av kommunalt 

tilskudd for nye barnehageplasser for inntil 9 store barn i Lyngheia private barnehage. 

·  Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalyse om barnehagedekning, 
kjente fødselstall, igangsatt prosjekt i Erikstad barnehage, forslag i budsjettet om 
generell reduksjon av barnehageplasser og den særs krevende økonomiske 
situasjonen (KØB) kommunen befinner seg i. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

·  Fauske kommune viser til ulike søknader om forhåndsgodkjenning av kommunalt 
tilskudd for nye barnehageplasser for inntil 9 store barn i Lyngheia private barnehage. 

 

·  Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalyse om barnehagedekning, 
kjente fødselstall, igangsatt prosjekt i Erikstad barnehage, forslag i budsjettet om 
generell reduksjon av barnehageplasser og den særs krevende økonomiske 
situasjonen (KØB) kommunen befinner seg i. 

 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er medeier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, første ledd e). 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 115/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

·  Fauske kommune viser til ulike søknader om forhåndsgodkjenning av kommunalt 
tilskudd for nye barnehageplasser for inntil 9 store barn i Lyngheia private barnehage. 

·  Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalyse om barnehagedekning, 
kjente fødselstall, igangsatt prosjekt i Erikstad barnehage, forslag i budsjettet om 
generell reduksjon av barnehageplasser og den særs krevende økonomiske 
situasjonen (KØB) kommunen befinner seg i. 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er medeier i en bedrift som er medeier i 
Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, første ledd e). 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 112/20 Vedtak: 
Vedtak: 

·  Fauske kommune viser til ulike søknader om forhåndsgodkjenning av kommunalt 
tilskudd for nye barnehageplasser for inntil 9 store barn i Lyngheia private barnehage. 

·  Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalyse om barnehagedekning, 
kjente fødselstall, igangsatt prosjekt i Erikstad barnehage, forslag i budsjettet om 
generell reduksjon av barnehageplasser og den særs krevende økonomiske 
situasjonen (KØB) kommunen befinner seg i. 

 
 
 
113/20: Faktagrunnlag innvandring i Fauske 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 19.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes internt nettverk med møter 2 ganger pr år som skal jobbe proaktivt for å 
følge opp bosatte.  
Følgende fokusområder prioriteres i nettverket 
·  Utdanning og kvalifisering for både barn og voksne  
·  Arbeid  
·  Hverdagsintegrering, herunder bolig og formelle og uformelle møteplasser  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det opprettes internt nettverk med møter 2 ganger pr år som skal jobbe proaktivt for å 
følge opp bosatte.  
Følgende fokusområder prioriteres i nettverket 
·  Utdanning og kvalifisering for både barn og voksne  
·  Arbeid  
·  Hverdagsintegrering, herunder bolig og formelle og uformelle møteplasser  

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 039/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes internt nettverk med møter 2 ganger pr år som skal jobbe proaktivt for å 
følge opp bosatte.  
Følgende fokusområder prioriteres i nettverket 
·  Utdanning og kvalifisering for både barn og voksne  
·  Arbeid  
·  Hverdagsintegrering, herunder bolig og formelle og uformelle møteplasser  

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Side 37 
 

 
KOM- 113/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det opprettes internt nettverk med møter 2 ganger pr år som skal jobbe proaktivt for å 
følge opp bosatte.  
Følgende fokusområder prioriteres i nettverket 
·  Utdanning og kvalifisering for både barn og voksne  
·  Arbeid  
·  Hverdagsintegrering, herunder bolig og formelle og uformelle møteplasser  

 
 
 
114/20: Anmodning om bosetting 2021 Fauske kommune  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak 
om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak 
om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 040/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak 
om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  
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Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 122/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak 
om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Tor-William Paasche (SV) foreslo: 
Det foreslås å øke antall flyktninger fra 10 til 15 i 2021. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 2SV) 
stemmer avgitt for SV's forslag. 
 
KOM- 114/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak 
om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  

 
 
 
115/20: Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Finneidgata 19 og 19B 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogrammet for detaljregulering Finneidgata 19 og 19B.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogrammet for detaljregulering Finneidgata 19 og 19B.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 117/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogrammet for detaljregulering Finneidgata 19 og 19B.  

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Forslaget utsettes til seinere behandling og berørte lokale oppsittere inviteres inn i utforming av 
prosjektet. 
 
R's utsettelsesforslag ble forkastet med 17 (9AP, 5H, 3FRP) mot 10 (5SP, 1KRF, 2R, 2SV) 
stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 (9AP, 3FRP, 5H, 5SP, 2SV) mot 3 
(2R, 1KRF) stemmer. 
 
KOM- 115/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogrammet for detaljregulering Finneidgata 19 og 19B.  

 
 
 
116/20: Planprogram til fastsetting - detaljregulering - PlanID 2019006 - Kosmo i 
Valnesfjord  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtas og fastsettes planprogram for 
detaljregulering - Kosmo boligområde.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtas og fastsettes planprogram for 
detaljregulering - Kosmo boligområde.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 116/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtas og fastsettes planprogram for 
detaljregulering - Kosmo boligområde.  

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
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Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 116/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 vedtas og fastsettes planprogram for 
detaljregulering - Kosmo boligområde.  

 
 
 
117/20: Klage på vedtak - områderegulering Skysselvika næring og industri 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilligmg: 

Klage fra Boligforening Skysselvik på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og 
industri tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 
Klage fra Bjørnar Holstad på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og industri 
tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 118/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Klage fra Boligforening Skysselvik på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og 
industri tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 
Klage fra Bjørnar Holstad på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og industri 
tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 117/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Klage fra Boligforening Skysselvik på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og 
industri tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 
Klage fra Bjørnar Holstad på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og industri 
tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 

 
 
 
118/20: Rullering av lønnspolitisk plan 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 
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Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 
 
 

 
Partssammensatt utvalg 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ordførers forslag ble vedtatt med 11 mot 1 (1R) stemme. 
 
PART- 011/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 
 
Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 120/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 
 
Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 118/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 
 
Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 

 
 
 
119/20: Saltenstrategier 2020-2024 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 20.10.2020 
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Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2020-2024» -Salten 
mot 2035 – et ønsket fremtidsbilde. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2020-2024» -Salten 
mot 2035 – et ønsket fremtidsbilde 
 

 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 106/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2020-2024» -Salten 
mot 2035 – et ønsket fremtidsbilde. 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Geir Olsen (AP) fremmet følgende forslag: 
Salten Regionråd har tidligere gjort prioritering av samferdselsprosjektene i Salten. Dissse må 
innarbeides i Saltenstrategiene. 
 
Tor-William Paasche (SV) fremmet følgende forslag: 
Kommunen ber regionrådet om å tilføye: 
På: 
Side 17: Styrke kultursamarbeidet i Salten 
Side 19: Ny gruvedrift i Sullitjelma 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP og SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 119/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2020-2024» -Salten 
mot 2035 – et ønsket fremtidsbilde med følgende endringer: 
Kommunen ber regionrådet om å tilføye: 
På: 
Side 17: Styrke kultursamarbeid i Salten 
Side 19: Ny gruvedrift i Sullitjelma 
Salten Regionråd har tidligere gjort prioritering av samferdselsprosjektene i Salten. 
Dissse må innarbeides i Saltenstrategiene. 

 
 
 
120/20: Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2021 på kr. 30.000.000,-. 
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Låneopptaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2021 på kr. 30.000.000,-. 
 
Låneopptaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 119/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2021 på kr. 30.000.000,-. 
 
Låneopptaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) stilite spørsmål med egen habilitet. Hun er saksbehandler i saken. 
Brekke ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 120/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2021 på kr. 30.000.000,-. 
 
Låneopptaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland. 

 
 
 
121/20: Valg av ungdomsråd for perioden 2020/2021 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Som ungdomsråd for perioden 2020/2021 velges: 
 

Alette Bergli, leder Fauske videregående 
skole 

Velges for 2 år 

Magnus Nyrud, nestleder Fauske videregående 
skole 

Velges for 2 år 

Live Maria Hansen, 
sekretær 

Valnesfjord ungdomsklubb Velges for 2 år 

Emma Teian Fauske videregående 
skole 

Velges for 2 år 

Martin Harsvik Ungdommens hus Velges for 1 år 
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June Haukland Ungdommens hus Velges for 1 år 
Anette Korneliussen Vestmyra skole Velges for 1 år 
Sigve Stien Vestmyra skole Velges for 2 år 
Peter A. Mosti Vestmyra skole Velges for 2 år 
Franciska Paulsen Valnesfjord skole Velges for 1 år 
Johannes Skaugvold Sulitjelma skole Velges for 1 år 
Mads Moan Larsen Sulitjelma skole Velges for 2 år 

 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 121/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som ungdomsråd for perioden 2020/2021 velges: 
 

Alette Bergli, leder Fauske videregående 
skole 

Velges for 2 år 

Magnus Nyrud, nestleder Fauske videregående 
skole 

Velges for 2 år 

Live Maria Hansen, 
sekretær 

Valnesfjord ungdomsklubb Velges for 2 år 

Emma Teian Fauske videregående 
skole 

Velges for 2 år 

Martin Harsvik Ungdommens hus Velges for 1 år 
June Haukland Ungdommens hus Velges for 1 år 
Anette Korneliussen Vestmyra skole Velges for 1 år 
Sigve Stien Vestmyra skole Velges for 2 år 
Peter A. Mosti Vestmyra skole Velges for 2 år 
Franciska Paulsen Valnesfjord skole Velges for 1 år 
Johannes Skaugvold Sulitjelma skole Velges for 1 år 
Mads Moan Larsen Sulitjelma skole Velges for 2 år 

 

 
 
 
122/20: Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - Oppvekst- 
og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 19.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalget 14.01 (Telefonmøte for behandling av 
spillemiddelsøknader) 



Side 45 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 20.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
 For kort tid mellom de 2 møtene til høsten -21. Flytte møtet i oktober før 
kommunestyremøtet.  Budsjettbehandling ønskes i novembermøtet. 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
PLUT- 133/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalget 14.01 (Telefonmøte for behandling av 
spillemiddelsøknader) 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 042/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalget 14.01 (Telefonmøte for behandling av 
spillemiddelsøknader) 
 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
 
Behandling: 
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Utvalgsleder foreslo: 
For kort tid mellom de 2 møtene til høsten -21. Flytte møtet i oktober før kommunestyremøtet. 
Budsjettbehandling ønskes i novembermøtet. 
 
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 025/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 For kort tid mellom de 2 møtene til høsten -21. Flytte møtet i oktober før 
kommunestyremøtet.  Budsjettbehandling ønskes i novembermøtet. 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Til formannskap 23.03 og kommunestyret 15.04 settes det opp tema eierskap. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 123/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Endrede utvalg, foreslått av Marlen Rendall Berg, Senterpartiet 
Møtedatoer for Oppvekst- og kulturutvalg og Helse- og omsorgsutvalg strykes. 
Formannskapsmøte 9. februar flyttes til 2. februar. 
 
Formannskapets innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 122/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endringer:  
Møtedatoer for Oppvekst- og kulturutvalg og Helse- og omsorgsutvalg strykes. 
Formannskapsmøte 9. februar flyttes til 2. februar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 

 
 
 
123/20: Interpellasjon til kommunestyremøtet 5. november 2020 - Arbeidstakernes 
medvirkning ved prosjektering og funksjonsutforming Blålysbygget 
 
 
 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Interpellanten leste interpellasjonen. 
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KOM- 123/20 Vedtak: 
Ordfører svarte: 

Et overordnet mål i prosjektet har vært basert på at prosjektering og funksjonsutforming har 
vært i tett dialog med brukere. 
 
I år 2014 ble det gjennomført en innledende prosess som kan beskrives som et forenklet 
konseptvalg. Samarbeidsavtale mellom respektive brukergrupper foreligger for dette 
arbeidet. 
 
I år 2017 gikk prosjektet inn i skisseprosjektfase med stor vekt på brukermedvirkning. Det ble 
lagt opp til månedlige møter med felles brukergruppe. De respektive gruppene hadde igjen 
møter med sine brukere, tillitsvalgte og verneombud for å ivareta de individuelle behovene 
og ønsker. Det ble også avholdt særmøter med arbeidsgrupper for de enkelte gruppene. Det 
foreligger også en samarbeidsavtale for denne prosessen. 
 
I år 2018 gikk prosjektet inn i forprosjektfasen med samme struktur for brukermedvirkning. 
Felles brukergruppe var det øverste organet for koordinering mellom respektive grupper. Det 
ble gjennomført særmøter med brukere for å utarbeide romfunksjonsprogram, dette 
programmet beskriver de respektive enhetene sine funksjoner og behov. I tillegg 
gjennomførte arkitekt brukermøter for funksjonsutforming.  
 
Når planskisse var utarbeidet ble arbeidstilsynet kontaktet for å komme med sine syn til 
utformingen, det ble også gjennomført møte med arbeidstilsynet i den anledning. De 
respektive brukergruppene med sine brukere, tillitsvalgte og verneombud fikk igjen komme 
med sine kommentarer og innspill til arbeidstilsynets anmerkninger. Når det gjelder skriftlig 
dokumentasjon, er disse ivaretatt i møtereferater på overordnet nivå. Når det gjelder 
brukermøter har disse foregått med rådgivere sammen med brukere for å finne løsninger. 
Løsningene føres da inn i rom- og funksjonsplanen på selve løsningsalternativet. 
 
Prosjektet har også gjennomført møter jevnlig med hovedtillitsvalgte i Fauske kommune. 
 
I mai 2020 ble totalentreprenører kontrahert for å bygge nytt Teknisk driftsbygg og 
blålysbygg. Kontraktene er basert på tegninger utarbeidet i forprosjektet og definerer alle 
funksjonsbehov, disse skal igjen verifiseres og utføres jfr lover og forskrifter.  
 
For å komme fram til en god og gjennomtenk løsning som ivaretar brukerne sine funksjoner 
og arealbehov har det underveis i prosessen vært presentert flere ulike forslag til 
planskisser.  
 
Prosjektet har månedlige møter med felles brukergruppe. De respektive brukergruppene 
kommuniserer sine saker med respektive brukere, tillitsvalgte og verneombud.  
 
Alle detaljer er ikke på nåværende tidspunkt klarlagt. Byggherre har som mål å snarest mulig 
beslutte endelige planløsninger. I denne prosessen gjennomføres det også særmøter ved 
behov med respektive brukergrupper. Det er entreprenør for bygg som skal tegne ut endelig 
planskisse som ivaretar funksjons- og forskriftskrav. Denne skal igjen vurderes av respektive 
brukergrupper. Endelig planskisse sendes så inn til Arbeidstilsynet for samtykke. 
 
For å synliggjøre innspill vedrørende brukerbehov har prosjektet hatt en kostnadsøkning fra 
skisseprosjekt til forprosjekt., men innspill har i enkelte tilfeller blitt tatt til følge for å finne 
gode løsninger. 

 
 
 
124/20: Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 2020 - Om journalsystemet 
AKSON  
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Kommunestyre 11.12.2020:

Behandling:
Ordfører foreslo:
Saken utsettes til neste møte, ettersom interpellanten har forfall.

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

KOM- 124/20 Vedtak:
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte, ettersom interpellanten har forfall.

125/20: Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 2020 - Juridiske tjenester og
kommunens moralske ansvar for å rette opp urett når feil er begått

Kommunestyre 11.12.2020:

Behandling:
Interpellanten leste interpellasjonen.

KOM- 125/20 Vedtak:
Ordfører svarte:

1. Hvilke avtaler har Fauske Kommune med leverandører av juridiske tjenester?
a. Kommuneadvokat (Angell advokatfirma AS)
b. Juridisk bistand barnevernsaker (Angell advokatfirma AS)
c. Juridisk og merkantil bistand innenfor lov om offentlige

anskaffelser(Innkjøpsservice advokatfirma AS)

2. En av de jurister som representerer Fauske Kommune omtales ofte som
"kommuneadvokaten". Hva er avtalegrunnlaget med denne, og hvilke beløp
har Fauske kommune honorert de siste 6 år?
Grunnlaget for avtalen er konkurransegrunnlaget som ble brukt i anskaffelsen av
denne tjenesten. Deltakelse i avtalen er basert på et behov for juridisk kompetanse
innenfor generelle «kommunesaker», men også spesialfelt innenfor barnevern og
innkjøp som krever en mer spesiell juridisk kompetanse. Dette er rammeavtaler
som kommunen bruker ved behov og i det omfang vi selv ønsker.
Jeg har i dag sendt en anmodning til Bodø kommune om å få oversendt
konkurransegrunnlagene.

Fauske kommune har i perioden fra 2015 og hittil i 2020 hatt følgende
advokatutgifter i driftsregnskapet:

Utgiftene fordeler seg over mange områder i den kommunale driften og kan knyttes
til politikk, administrasjon, eiendom, skole, barnehage, forebyggende arbeid helse
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og sosial, legetjeneste, flyktningtjeneste, rus og psykiatri, barnevern, pleie og 
omsorg, plan og utvikling samt kultur.  

 
 

3. Har avtalen et omfang som kvalifiserer til reglene for offentlige innkjøp? 
Hvordan er disse leveransene konkurrert om, og for hvor lenge av gangen er 
avtalene inngått? 
Avtalene er lyst ut som offentlige anskaffelser gjennom Doffin. Konkurransene er 
kjørt i regi av Bodø kommune som vertskommune for SIIN-samarbeidet. Avtalenes 
varighet er typsik 2 år med 1+1 år opsjonsmulighet. 

 
 

4. I media har vi de siste par månedene fått presentert rettstvister hvor Fauske 
Kommune tydelig har forsømt seg overfor mindreårige innbyggere tilbake i 
tid. Tar ordfører stilling til muligheten for å imøtekomme innbyggere og finne 
løsninger der hvor det er tydelig at kommunen på et tidspunkt har forsømt 
seg, framfor at man tvister saker i rettsapparatet, med det som framstår som 
noe finurlig juss? 

Kommunen vil alltid søke å finne løsninger på lavest mulig nivå. Samtidig må 
kommunens juridiske interesser sikres, og at et likebehandlingsprinsipp sikres slik at 
saker behandles likt og det ikke skapes presedens.  
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Sak nr.   Dato 
002/21 Kommunestyre 25.02.2021 
022/21 Kommunestyre 11.03.2021 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 002/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Sak nr.   Dato 

001/21 Formannskap 07.01.2021 

 
 

Etablering av interkommunalt selskap for å anskaffe, implementere, drifte og 
forvalte nytt system for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Fauske formannskap gir Representantskapet i Salten Brann IKS fullmakt til inngå avtale om 
medlemskap i et nasjonalt IKS for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler. 
Utgiftsøkning dette medfører for Fauske kommune innarbeides i budsjettet ved  tertialmelding 1 – 
2021. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneloven § 11-8. 

 
Formannskap 07.01.2021: 
 
Behandling: 

Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 3 (3AP) stemmer. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
FOR- 001/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske formannskap gir Representantskapet i Salten Brann IKS fullmakt til inngå avtale om 
medlemskap i et nasjonalt IKS for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler. 
Utgiftsøkning dette medfører for Fauske kommune innarbeides i budsjettet ved  tertialmelding 1 – 
2021. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneloven § 11-8. 

 
Vedlegg: 

06.01.2021 Innstilling - etablering av interkommunalt selskap.pdf 1463221 

06.01.2021 Notat - utdypende oversendelse.pdf 1463222 

06.01.2021 Oversendelsesbrev til selskapets eierkommuner 1463223 

07.01.2021 Vedlegg 3 Sak 58 - 20 Etablering av nasjonalt kommunalt selskap - 110-
oppdragsverktøy 

1463325 

 

Sammendrag: 
 
Det skal i denne saken tas stilling til om Fauske kommune gir representantskapet i Salten Brann IKS 
fullmakt inngå avtale om medlemskap i et nasjonalt interkommunalt selskap for oppdragshåndtering av 



alle landets 110-sentraler. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Salten Brann IKS har fått foretatt en juridisk betraktning rundt dannelse av et IKS i allerede eksisterende 
IKS, og derav vurderingen rundt eventuelle låneopptak som forplikter eierkommunene. Fauske 
kommune er en Robek kommune, som innebærer at låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren. 
Dette vil gjelde for låneopptak som gjøres av et nyopprettet IKS. I saksdokumentene fra Salten Brann IKS 
er dette vurdert og avklaringen innebærer at det nye selskapet skal sørge for at Statsforvalteren i den 
regionen som blir berørt, gjør nødvendig saksbehandling forut for eventuelle låneopptak, og da slik at 
ROBEK kommunenes forpliktelser kan avklares med Statsforvalteren. 
 
Fauske kommune er en ROBEK kommune, noe som gir behov for inngående vurderinger sett ut fra 
økonomisk perspektiv. Disse vurderinger vil være i nær dialog med Statsforvalteren i Nordland. 
 
Kommunedirektøren har gjort denne avklaringen basert på de økonomiske forpliktelsene dette vil kunne 
medføre. 
 
Svaret fra Statsforvalteren var som følger (sitat): 
 
«Når det gjelder de økonomiske forpliktelsene og risiko for Fauske kommune som ROBEK-kommune, er 
det først og fremst investeringskostnader og diverse tilskudd til opprettelse av IKS’et som er av 
betydning. Det er ikke nevnt en størrelsesorden eller beløp (fordelingsnøkkel per kommune) i disse 
dokumentene.  
Det vi kan fastslå er at det innebærer en økt framtidig forpliktelse og økte overføringer til Salten brann 
som må innarbeides i budsjettet. Siden budsjettet er vedtatt med de økonomiske rammene det 
innebærer, må det foretas en budsjettregulering. Det betyr endring av årsbudsjettet og må godkjennes 
av Statsforvalteren. Spørsmålet er hvordan man skal dekke inn de økte forpliktelsene i budsjettet. I 
praksis betyr det at kommunen må ta ned andre poster i budsjettet for å dekke inn den økte forpliktelsen 
til Salten brann (dette må også vises i tiltaksplanen). Her får kommunestyret en viktig oppgave med å 
prioritere. Dette blir en veldig viktig forutsetning for vår godkjenning, at driften ikke økes. 
Utgangspunktet for en ROBEK-kommune er utelukkende at alle innsparte midler skal gå til inndekking av 
akkumulert merforbruk.» 
 
Sitat slutt. 
 
Det fremstår derfor av svaret fra Statsforvalteren at Fauske kommune må innarbeide de økte 
kostnadene i driftsbudsjettet uten å øke de totale kostnadene. En slik justering vil da føre til at Fauske 
kommune vil få dette godkjent. 
 
Økonomisk rammer og forpliktelser for Fauske kommune 
 

· Det nye selskapet har en øvre grense på 20 millioner kroner, jamfør forslaget til selskapsavtale 
som følger vedlagt saken. Salten Brann IKS er ansvarlig for 6% av dette beløpet. 

· Fauske kommune har en eierandel av Salten Brann IKS på 11,85%. 
· Av Fauske kommunes eierandel vil dette medføre en økonomisk forpliktelse for å finansiere 

avdrag og renter oppad til 30.000 kroner. Et slikt beløp vil avhenge av at det nasjonale 
selskapet opptar maksimalt låneopptak. 

· Salten Brann IKS mener det er gode forutsetninger for å redusere den finansielle belastningen for 
eierkommunene i den neste økonomiplanperioden inklusive den nasjonale forpliktelsen som vi 



ønsker å tilknytte selskapet til. I dette ligger selskapets mål om å finansiere driften av 110-
Nordland inkludert nytt oppdragshåndteringsverktøy ved bruk av inntekter fra salg av 
direktekoblet brannalarm, en tjeneste som er i sterk økning. 

 
Fauske kommune vil innarbeide justeringen i rullering av økonomiplanen ved 1. tertial, økonomimelding 
1 – 2021. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Anbefalingen i Salten Branns utredning er at saken sendes til politisk behandling i hver eierkommune, 
slik at representantskapet har mandat for å inngå avtale i et nytt IKS. 
 
Kommunedirektøren anser at representantskapet i Salten Brann IKS har de beste faglige forutsetninger 
for å vurdere inngåelse av en avtale om medlemskap. I hvert tilfelle vil slike inngåelser av avtale, med 
mandat i bunnen, være en potensiell utgiftsøkning for eierkommunene. Med de avklaringer som er gjort 
i saken anses den som godt nok utredet til å fatte beslutning om avgivelse av mandat. 
 
Fullmakt bør derfor kunne gis fra kommunestyret til representantskapet. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Styret  -  Salten Brann  IKS

Styresak  nr.  58/20

Rep. Skap sak nr.  16/20

Innstilling til representantskapet 5.  oktober2020

ETABLERING  AV  INTERKOMMUNALT SELSKAP F  OR Å  ANSKAFFE,

IMPLEMENTERE, DRIFTE  OG  FORVALTE NYTT SYSTEM  FOR

OPPDRAGSHÅNDTERIN  G I  ALLE LANDETS  110-SENTRALER.

Vedlegg

-  Utkast til selskapsavtale for nasjonalt kommunesamarbeid

-  Veiledning til selskapsavtale

—  Juridisk vurdering utført av advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Organisering av den nasjonale nødmeldetjenesten for brann  (110)

Nødmeldetjenesten for brann er et kommunalt ansvar og pr i dag er det det 13 110-sentraler i

Norge. I 2016 fattet DSBl vedtak om «nye 1 10-regioner og samlokalisering av nødmeldetjenesten

sammen med politiets operasjonssentraler. DSB har ikke lagt noen føringer for hvordan

samarbeidet mellom kommunene innad i 110-regionene skal organiseres.

I dag har Salten Brann IKS for 1 lO-sentralen i Nordland som dekker alle 41 kommuner i Nordland

fylke. Øvrige kommuner i Nordland kjøper nødmeldetjenesten fra 110-N0rdland som en

kommersiell tjeneste regulert av kjøpsloven. 110-Nord1and er samlokalisert på Albertmyra i Bodø

kommune sammen med ll2-OPS-Nordland og 113-AMK sentralen for region Salten og Lofoten.

F elles  nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy

Et velfungerende oppdragshåndteringssystem er nødvendig for at 110-sentralen skal kunne motta

og registrere nødmeldinger, respondere hensiktsmessig på disse, alarmere innsatsressurser og

støtte innsatsledelsen med informasjon.

lnvesteringen i dagens oppdragshåndteringssystem ble gjort av staten som en del av investeringen

i nytt nødnett. Nødnett er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører

med et beredskapsansvar. Den landsomfattende utbyggingen av nytt nødnett ble gjort i perioden

2010-2015. Av de tre nødsentralene 110, 112 og 113 var det kun 110—sentralene som fikk nytt

oppdragshåndteringssystem som en del av den statlige utbyggingen. Etableringen av dette felles

oppdragshåndteringssystemet har vært et viktig bidrag til å standardisere 110-tjenesten i Norge,

forenkle sammenslåingsprosesser og sikre at det var mulig å få nasjonal statistikk gjennom

statistikksystemet BRIS.

Dagens oppdragshåndteringsverktøy har nådd sin levertidsbegrensning og det er dermed behov for

anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for alle landets llO-sentraler. Selv om staten

'  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap



finansierte dagens oppdragshåndteringssystem, blir systemene i llO-sentralene sett på som en del

av det etats-spesifikke utstyret for brann— og redningstjenesten og inngår derfor ikk—e i det nød-

nettutstyret som staten har ansvaret for å reinvestere i. DSB har slått fast at anskaffelsen av nytt

oppdragshåndteringssystem derfor er et kommunalt ansvar.

Nasjonalt prosjekt -
For å opprettholde nasjonal standardisering og få en effektiv og sikker overgang til et nytt

oppdragshåndteringssystem, er det etablert et felles landsomfattende prosjekt for anskaffelse,

implementering, drift og forvaltning av et nytt system for alle  1  lO-sentralene. En felles anskaffelse

forventes å gi den laveste ressursbruken, den beste kvaliteten på systemet og en bedre

kontraktsoppfølging enn dagens praksis. Prosjektet har bred representasjon fra fagmiljøet og

gjennomføres i tett samarbeid med DSB. Forprosjektfasen av anskaffelsesprosessen styres formelt

av Hamar kommune. Prosjektet fårjuridisk bistand og styringsgruppen ledes av brannsj efen i Oslo.

Leverandør forventes å være valgt og kontrakt undertegnet i april  2021.

Etablering av nasjonalt kommunalt forvaltningsorgan

Det er nødvendig å opprette et felles nasjonalt kommunalt forvaltningsorgan som kan bekle rollen

som kunde i avtalen med systemleverandøren samt fungere som felles kunderepresentant for alle

13 110-sentralene i Norge. Det foreslås derfor å opprette et interkommunalt selskap, kalt

«Nasjonalt kommunesamarbeid for llO-sentralene IKS» med virkning tidlig i 2021.

Valget av interkommunalt selskap som samarbeidsform er gjort på bakgrunn av at det både er

kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper som vil stå som deltakere i

samarbeidet. Det er tillegg viktig at forvaltningsorganet kan opptre som en selvstendig og effektiv

kunde overfor leverandøren.

Formålet med opprettelsen av selskapet er at deltakerne skal:

a) Gj ennomføre en felles anskaffelse av et nytt felles oppdragshåndteringssystem med tilhørende

teknisk infrastruktur.

b) Ha en koordinert opplæring og implementering.

c) Ha en felles forvaltning/oppfølging av avtalen med systemleverandøren.

d) Ha en felles driftsavtale med DSB.

Det må velges en representant og vararepresentant til selskapets representantskap. Ettersom

formålet med selskapet i høy grad er av faglig karakter, foreslås det at disse vervene dekkes av

Salten Brann IKS.

Innskudd og finansiering

Deltakeme har eierandel, innskuddsplikt og deltakeransvar etter følgende modell (fastslått etter

samme prinsipp som fmansieringsmodellen i punkt 6.2 i forslag til selskapsavtale):

a) 50 % fordeles likt mellom deltakerne.

b) 50 % fordeles mellom deltakerne etter innbyggertall per 1. januar inneværende år.

Kapitaltilførsel til selskapet vil skje gjennom et kapitalinnskudd fra deltakerne ved stiftelse og som

budsj ettoverføringer for årlig drift vedtatt av representantskapet. Unntaksvis vil det også kunne bli

fakturering av deltakerne for levering av tilganger til oppdragshåndteringssystemet og tjenester

knyttet til dette. lnnskuddsforpliktelsen ved stiftelse av selskapet for Salten Brann IKS er satt til



90 000 kroner. Innskuddsforpliktelsen skal dekke løpende kostnader ved oppstarten av

virksomheten slik som lønn, kontor- og øvrige administrasjonskostnader og stiftelseskostnader.

Utgiftene til selve oppdragshåndteringssystemet vil bestå av en engangskostnad til lisenser,

løpende utgifter i en kortere periode til implementering (prosjektkostnader), samt et årlig tilskudd

til drift og forvaltning. Ved større versj onsoppdateringer på et senere tidspunkt kan det oppstå nye

utgifter til implementering av disse. I tillegg til oppdragshåndteringssystemet, må det investeres i

teknisk infrastruktur i form av en sentralisert serverløsning. Denne løsningen vil øke sikkerheten i

systemene og legge til rette for å oppnå redundans mellom 110-sentralene.

Pr i dag kan det ikke anslås noen investeringskostnad, men det påregnes at det vil bli etablert en

investeringskalkyle innen utgangen av år  2020.  Dette vil basere seg på kostnadsanslag med

bakgrunn fra leverandørforhandlingene. De samlede kostnader for drift og forvaltning forventes

ikke å bli vesentlig annerledes enn de er i dag. Avtalen vil være forpliktende for deltakerne i

avtaleperioden på 8 år pluss eventuelt utløste opsjoner.

Krav til eiervedtak

For at vedtaket om etablering skal være gyldig må samtlige eierrepresentanter til Salten Brann IKS

stemme positivt for etablering av nasjonalt kommunalt selskap.

Styret  innstiller til representantskapet å fatte følgende vedtak:

I  .  Representam‘skapet  til Salten  Brann  IKS beslutter å tilslutte seg avtale om opprettelse av et

nasjonalt interkommunalt selskap medformål å  anskafle, implementere, drifte og forvalte  nytt

oppdragshåndteringssystem i landets  I I 0—sentraler.

2.  Representantskapet velger Daglig leder og brannsjef i Salten  Brann  IKS som Salten  Brann

IKS ' sin representant til representantskapet i det nye selskapet. Som vararepresentant velges

assisterende daglig leder og brannsjefi Salten  Brann IKS.
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NOTAT

Til: Styringsgruppen for nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110—sentralene

v/Salten Brann IKS

Fra: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Ansvarlig advokat: Vera Hovelsen

Dato: 11.11.2020

Vår ref.: 510268

UTDYPENDE  OVERSENDELSE TIL EIERKOMMUNENE FOR SALTEN BRANN IKS

1. INNLEDNING

Iforbindelse med behandling av sak om opprettelse av nasjonalt interkommunalt selskap (IKS) for

nytt oppdragshåndteringsverktøy, «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110—sentralene lKS»

(heretter det nye lKSet), har representantskapet for Salten brann IKS bedt om en ytterligere

redegjørelse for to særskilte punkter for forankring hos eierkommunene. Disse er:

1. Hvem skal delta i representantskapet på vegne av Salten Brann IKS?

2. Hvem skal vedta tilslutningen og med hvilken hjemmel?

Vi vil  i  det følgende søke å belyse noen vurderingstemaer som kan bidra med å besvare disse

spørsmålene.

Innledningsvis kan det nevnes at utnevnelse av medlemmer til representantskapet reguleres av lov

om interkommunale selskaper (IKS—Ioven) § 6. Av første ledd følger at:

«Selskapet ska/ ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst

én representant. Vedkommende kommunestyre el/erfylkesting oppnevner selv sine

representanter.  E r  et interkommunalt selskap deltaker, oppnevner selskapets

representantskap dets representanter. Det  skal  oppnevnes minst like mange

varamedlemmer som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger

representantskapet selv sin leder og nestleder.  »

Representantskapet er et lKS sitt øverste formelle organ, men skal ikke representere selskapet. Det

erstyret som representerer selskapet utad i forhold til medkontrahenter og offentlige myndigheter

og innad i forhold til daglig leder og øvrig administrasjon i selskapet. Hovedprinsippet er likevel at

representantskapet har siste ord i de saker hvor IKS—Ioven ikke har bestemmelser om at andre

selskapsorgan, for eksempel styret, skal ha eksklusiv avgjørelsesmyndighet.

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS C.J. Hambros plass 2 D Tlf.: +47 21 93 10 00

www.foventorkildsenno Postboks 7086 St. Olavs plass, Fax: +47 2193 10 01

Org nr.: NO 885 719 392 MVA 0130 Oslo E—post: poståfoventorkildsenno
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2. DELTAKERElREPRESENTANTSKAPET PÅ VEGNE AV SALTEN BRANN IKS

Samfunnsbedriftene skriver i sin veiledning «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og

kontroll» at «Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret

oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentan ter  i  eierorganet. Eierstyring skal

utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak.»

Det er altså det nye IKSet formål som bør være styrende for de kvalifikasjoner man etterspør hos

medlemmene i representantskapet.

Det følger  av  den foreslåtte selskapsavtalen punkt 3 at det nye IKSet formål er «å ivareta

deltakernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, implementering, forvaltning og drift

av  felles oppdragshåndteringsverktøy. Selskapetsformå/ er  også  å  ivareta deltakernes behov for

andre  relevante datasystemer, anskaffelse av teknisk infrastruktur og håndtering av felles

opplæring for disse systemene for alle llO-sentra/ene.»

Opprettelsen  av  det nye iKSet er således faglig begrunnet for å ivareta deltakernes felles og

lovpålagte behov for nytt oppdragshåndteringsverktøy og effektivisere oppfølgingen  av

systemleverandøren av verktøyet. Dette tilsier at oppnevnelse  av  medlemmer til

representantskapet for det nye IKSet  også  begrunnes faglig. Brannfaglig kompetanse bør således

være sentralt i utnevnelsen. Det samme bør forståelse for prosjektets utvikling og generell

verdiskapning være.

Det er videre et klart ønske at det nye IKSet skal være en tydelig motvekt til Direktoratet for

sikkerhet og beredskap (DSB). Et felles landsdekkende selskap vil tale alle deltakernes sak og vil

kunne gi en mer helhetlig kommunikasjon overfor DSB enn det som  mange  opplever i dag. Dette

tilsier at det bør tilstrebes at flere  av  medlemmene  av  representantskapet bør  ha  innsikt  i  den

nasjonale prosessen.

For interkommunale selskaper med et politisk formål, kan det det være et poeng at et

representantskapsmedlem selv er folkevalgt for å kunne handle eller treffe beslutninger i tråd med

deltakernes standpunkt. Samtidig kan politisk tilhørighet være en utfordring der det nye IKSet sitt

beste ikke samsvarer med det ståstedet man politisk representerer.

l denne saken blir disse hensynene mindre fremtredende. Det nye lKSet skal i ikke  ha  en strategisk

eller politisk rolle på vegne  av  deltakerne. Dette gjør at det kan anføres grunner for at ren politisk

representasjon i representantskapet bør unngås. Dette betyr likevel ikke at det anbefales ikke å

utnevne «politikere», men dette bør ikke være det eneste vurderingstemaet når deltakerne skal

velge sin representant. Det må  også  tas i betraktning at politisk oppnevnte medlemmer gjerne kan

ha  flere verv og forpliktelser. Dermed kan det oppstå uheldige møtekollisjoner eller andre forhold

som gjør det vanskelig eller umulig å være til stede i representantskapsmøtet.

3. HVEM SKAL VEDTA TILSLUTNINGEN OG MED HVILKEN HJEMMEL?

Hjemmelen for tilslutning finner vi i lKS—loven § 4:

«For interkommuna/t selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte

deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. For deltaker som er

interkommunalt selskap, vedtas selska savta/en  av  re resentantska et. Vedtaket krever

tilslutning fra samtlige medlemmer  av  representantskapet med mindre annet er fastsatt i

selskapsavtalen for det deltakende selskap.»
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Det er altså kommunestyrene i kommunene der en deltaker er en vertskommune eller et

kommunalt foretak og representantskapet for deltakerne som er et IKS som vedtar opprettelsen av

det nye IKSet.

For Salten Brann IKS er det representantskapet som fatter vedtaket. Dette er fremkommer for øvrig

også av deres selskapsavtale § 3 som blant annet sier at «Selskapet  skal  inngå samarbeidsavta/er

med kommuner, andre selskaper og virksomheter».

Ved deltakelse i et IKS (eller annet selskap) er det naturlig at eierne er opptatt av eierstyring og

selskapsledelse. Dette dreier seg i korte trekk om å etablere fornuftige retningslinjer som kan

hjelpe til å forvalte selskapets ressurser på best mulig måte.

God eierstyring og selskapsledelse krever at det bygges opp et samspill mellom eierne,

representantskapet styret og den daglige ledelsen. Dette samspillet forutsetter at organene er

enige om hvilken retning virksomheten skal velge og hvilke forventinger partene har til

måloppnåelse.

Det nye lKSet vil ha 13 eierorganer. Vi tenker det dermed er av betydning å sikre

forutberegnelighet i eierstyringen slik at det nye IKSet ikke må forholde seg til 13 ulike

styringssignaler. Å avklare eierstyring og kommunikasjonslinjene mellom det nye lKSet og

deltakerne bør således være en oppgave for representantskapet i det nye IKSet å avklare snarest

mulig etter opprettelse. Også det nye selskapets faglige fundament tilsier en mindre grad av

eierstyring fra eierne, og at selskapets ledelsesorganer i stor grad utrustes med brannfaglig

kompetanse for å ivareta selskapets formål, oppgaver og ansvar.
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Oversendelsesbrev  til  selskapets eierkommuner

(Ordfører og kommunedirektør)

1 1. november  2020

ETABLERING AV NASJONALT INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR  Å
ANSKAFFE, IMPLEMENTERE, DRIFTE OG FORVALTE NYTT SYSTEM

FOR OPPDRAGSHÅNDTERING I ALLE LANDETS  110-SENTRALER.

Vedlegg

- Juridisk presisering fra det nasjonale anskaffelsesprosjektet, datert 11. november 2020

-  Representantskapssak nr. 16/20, behandlet 6. november 2020

Bakgrunn

Det Vises til sak om samme tema som ble behandlet  i  representantskapet til Salten Brann IKS,

fredag den 6. november. Representantskapet vedtok å utsette behandlingen av saken slik at eier-

kommunene får tilstrekkelig tid til nødvendig saksbehandling og forankring i egen kommune.

Ny informasion

Med bakgrunn i de spørsmål som ble stilt i representantskapet herunder; 1) myndighet til å tilslutte

Salten Brann IKS som deleier til nasjonalt IKS samt 2) valg av deltaker fra Salten Brann IKS til

representantskapet til nytt nasjonalt IKS, så har selskapet konferert med det nasjonale

anskaffelsesprosjektet og deres juridiske ressurser. Den juridiske vurderingen er  vedlagt.

Kommunal behandlin o behandlin i re resentantska et

Det nasjonale anskaffelsesprosjektet ønsker å få på plass nødvendige formelle vedtak fra alle

landets 110-sentraler (13  stk.) innen utgangen av år  2020.  Det er selskapets ønske at

representantskapet til Salten Brann IKS kan tilslutte seg dette samarbeidet iht denne fristen. Det

gjennomføres derfor ekstraordinært representantskapsmøte den 18. desember  2020, kl.  0900 — kl.

1000.  Vi ber om at e er m ene behandler saken internt forut for dette møtet.

95%”; ,.
v  .

Vennlig hilsen

Per Gunnar Pedersen

Daglig leder og brannsjef

Salten Brann IKS
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1 FORETAKSNAVN 

Selskapets navn er «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS». 
 
Selskapet er et Interkommunalt selskap (IKS) opprettet i medhold av lov om interkommunale 
selskaper (IKS-loven) av 29.1.1999 nr. 6. 

2 DELTAKERE 

2.1 Hovedregel 

Følgende er deltakere i selskapet (heretter omtalt som «deltakerne»): 
 

Navn deltaker 110-sentral Adresse 

Sør-Varanger kommune 110-sentralen for Finnmark Postboks 406, 9915 Kirkenes 

Tromsø kommune 110-sentralen Troms Forsøket, 9010 Tromsø 

Salten Brann IKS 110-sentralen i Nordland Olav V gate 200, 8070 Bodø 

Namsos kommune* 110-sentralen Namsos Jorunn Ekkers vei 4, 7801 Namsos 

Midt-Norge 110-sentral IKS 110-sentralen i Trondheim Sluppenveien 20, 7037 Trondheim 

Ålesund kommune Møre og Romsdal110-sentral KF Nedre Strandgate 50, 6005 Ålesund 

Bergen kommune 110 Vest Postboks 7700, 5020 Bergen 

Rogaland brann og redning IKS 110-sentral Sør-Vest Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes 

Arendal kommune 110-sentralen Agder Åsbieveien 35, 4848 Arendal 

Sør-Øst 110 IKS 110-sentralen i Tønsberg Postboks 2073, 3103 Tønsberg 

Oslo kommune 110-sentralen Oslo Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo 

Øst 110-sentral IKS 110-sentralen i Ski Vestveien 16, 1400 Ski 

Hamar Kommune Alarmsentral Brann Innlandet Vangsvegen 155, 2321 Hamar 

* Namsos kommune har opsjon på tiltredelse av avtalen med systemleverandøren. 

 
Ved samlokalisering av de to 110-sentralene Namsos og Trondheim vil de sammen utgjøre én 
deltaker/én tjenestemottaker. 

2.2 Opsjon for Namsos kommune (110-sentralen Namsos) 

Namsos kommune har opsjon til å tiltre avtalen med systemleverandøren. Bakgrunnen er at 
tidspunktet for samlokalisering med Midt-Norge 110-sentral IKS er nært forestående, men 
ikke endelig fastslått. Eventuell utløsing av opsjon besluttes innen utløpet av 2020. 

3 SELSKAPETS FORMÅL 

Selskapets formål er å ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, 
implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringsverktøy. Selskapets formål 
er også å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av teknisk 
infrastruktur og håndtering av felles opplæring for disse systemene for alle 110-sentralene. 

4 FORRETNINGSKONTOR 

Selskapets forretningskontor skal ligge i Oslo kommune. 



Selskapsavtale for «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» 

6. oktober 2020  Side 4 av 12 

5 EIERANDEL, INNSKUDDSPLIKT OG DELTAKERANSVAR 

Deltakerne har eierandel, innskuddsplikt og deltakeransvar etter følgende modell (fastslått 
etter samme prinsipp som finansieringsmodellen i punkt 6.2): 
a) 50 % fordeles likt mellom deltakerne. 
b) 50 % fordeles mellom deltakerne etter innbyggertall per 1. januar inneværende år. 
 
Dette gir følgende fordeling av eierandel, deltakeransvar og innskuddsplikt på tidspunkt for 
signering: 
 

Navn deltaker Eierandel og 
ansvar med 
Namsos 

Eierandel og ansvar 
dersom Namsos 
ikke utløser opsjon, 
jf. punkt 2.2 

Innskudd med 
Namsos 

Innskudd dersom 
Namsos ikke utløser 
opsjon, jf. punkt 2.2 

Sør-Varanger kommune 5 5 75 000 kr 75 000 kr 

Tromsø kommune 5 6 75 000 kr 90 000 kr 

Salten Brann IKS 6 6 90 000 kr 90 000 kr 

Namsos kommune* 5 0 75 000 kr 0 kr 

Midt-Norge 110-sentral IKS 7 8 105 000 kr 120 000 kr 

Ålesund kommune 6 7 90 000 kr 105 000 kr 

Bergen kommune 10 10 150 000 kr 150 000 kr 

Rogaland brann og redning IKS 8 9 120 000 kr 135 000 kr 

Arendal kommune 7 7 105 000 kr 105 000 kr 

Sør-Øst 110 IKS 10 10 150 000 kr 150 000 kr 

Oslo kommune 13 13 195 000 kr 195 000 kr 

Øst 110-sentral IKS 11 11 165 000 kr 165 000 kr 

Hamar kommune 7 8 105 000 kr 120 000 kr 

Eierandel/ansvar 100 100 - - 

Total selskapskapital - - 1 500 000 kr 1 500 000 kr 
* Namsos kommune har opsjon på tiltredelse av avtalen med systemleverandøren, jf. punkt 2.2. 
 

Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å ivareta 
selskapets drift. 

6 ANDRE FORPLIKTELSER TIL SELSKAPET 

6.1 Fullmakt 

Deltakerne gir styret i selskapet fullmakt til å inngå avtaler som er nødvendige for oppfyllelse 
av selskapets formål. 
 
Deltakerne gir styret i selskapet fullmakt til å inngå avtale vedrørende drift av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy. 

6.2 Kostnadsfordeling 

Deltakerne fordeler alle kostnader mellom seg etter følgende modell: 
a) 50 % av samlet kostnad fordeles likt mellom deltakerne. 
b) 50 % av samlet kostnad fordeles mellom deltakerne etter innbyggertall per 1. januar 

inneværende år. 
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Deltakerne dekker selv kostnader til å stille ressurser til disposisjon for å oppfylle sine plikter i 
henhold til selskapsavtalen, herunder reise, opphold og oppmøte i møter. 
 
I tillegg til kostnader som påløper for anskaffelse av oppdragshåndteringsverktøy, oppfølging 
av avtalen med systemleverandøren og denne selskapsavtalen, samt og andre varer og 
tjenester nødvendig for å oppnå selskapets formål, kommer kostnader til daglig leder og 
eventuelt egne og innleide ressurser. Disse kostnadene og øvrige generelle 
administrasjonskostnader vil bli fakturert som et påslag til de øvrige kostnadene. 

6.3 Anskaffelses- og driftskostnad av oppdragshåndteringsverktøyet 

Selskapet vil være avtalepart i leverandøravtale med systemleverandøren, og vil hefte utad 
for alle forpliktelser i leverandøravtalen. 
 
Deltakerne plikter å finansiere anskaffelsen av oppdragshåndteringsverktøy i henhold til 
finansieringsmodellen i punkt 6.2, samt å kjøpe tilgang til systemet, opplæring, drift og 
vedlikehold av oppdragshåndteringsverktøyet så lenge de er deltakere i selskapet. 
Kostnadene består av kjøpesum, implementeringskostnader og kostnader til drift og 
vedlikehold av verktøyet. Selskapet fakturerer den enkelte deltaker i henhold til 
finansieringsmodellen. 
 
Særlige implementeringskostnader som kun vedkommer egen 110-sentral holdes utenfor 
fordelingen over og belastes direkte til denne. Ved uenighet om hva som er særlige 
implementeringskostnader, skal referansegruppen avgjøre dette. 

6.4 Fakturering 

Leverandører av varer og tjenester fakturerer selskapet. 
 
Selskapet fakturerer deltakerne i samsvar med modellen i punkt 6.2. Faktureringen vil skje 
med en slik hyppighet at selskapet løpende sikrer sin likviditet. 
 
Det er ikke adgang for en deltaker å holde tilbake betaling til selskapet, uavhengig av årsak. 

6.5 Låneopptak 

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak begrenses oppad til 20 000 000 kr. 

7 DEFINISJONER 

Følgende definisjoner gjelder for denne selskapsavtalen: 
 

Leverandøravtale De avtaler IKSet inngår med leverandører 
Løsning Systemer som anskaffes, eksempelvis nytt oppdragshåndteringsverktøy 
Deltaker Alle kommuner eller 110-sentraler i Norge slik de fremkommer av punkt 2 
Representantskapets 
medlemmer 

De personer som innehar myndighet til å representere en deltaker, jf. punkt 8 og som er 
valgt av rett organ. 

Tjenestemottaker Alle 110-sentralene som er deltakere i selskapsavtalen blir tjenestemottakere i 
leverandøravtaler 

Systemleverandør Leverandøren av nytt oppdragshåndteringsverktøy 
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8 TOLKNINGSPRINSIPPER 

Selskapsavtalen skal tolkes og praktiseres i samsvar med selskapsavtalens formål, jf. punkt 3, 
dog slik at deltakerne ikke er forpliktet til å handle i strid med det til enhver tid gjeldende 
lover og forskrifter. 

9 SELSKAPETS REPRESENTANTSKAP 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
 
Representantskapet skal bestå av én representant fra hver deltaker. Hver deltaker oppnevner 
ett medlem hver, med minst ett personlig varamedlem. Medlemmet velges for 4 -fire- år av 
gangen. 
 
Det følger av IKS-loven at medlemmene av representantskapet oppnevnes av deltakerne 
gjennom kommunestyre eller representantskapet i deltakende IKS-selskap. 
 
Deltakernes representanter har myndighet til å opptre på vegne av de respektive deltakerne. 
Hver deltaker må selv besørge at representanten har de nødvendige fullmakter i samsvar med 
denne selskapsavtalen. 
 
Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
 
Representantene har et antall stemmer tilsvarende modellen for kostnadsfordeling punkt 6.2, 
og fordeler seg slik på tidspunktet for signering av avtalen (justeres årlig etter innbyggertall 
per 1. januar inneværende år): 
 

Navn deltaker 110-sentral Stemmer Stemmer dersom 
Namsos ikke utløser 
opsjon, jf. punkt 2.2 

Sør-Varanger kommune 110-sentralen for Finnmark 5 5 
Tromsø kommune 110-sentralen Troms 5 6 
Salten Brann IKS 110-sentralen i Nordland 6 6 
Namsos kommune* 110-sentralen Namsos 5 0 
Midt-Norge 110-sentral IKS 110-sentralen i Trondheim 7 8 
Ålesund kommune Møre og Romsdal 110-sentral KF 6 7 
Bergen kommune 110 Vest 10 10 
Rogaland brann og redning IKS 110-sentral Sør-Vest 8 9 
Arendal kommune 110-sentralen Agder 7 7 
Sør-Øst 110 IKS 110-sentralen Tønsberg 10 10 
Oslo kommune 110-sentralen Oslo 13 13 
Øst 110-sentral IKS 110-sentralen Ski 11 11 
Hamar kommune Alarmsentral Brann Innlandet 7 8 
Totalt antall stemmer  100 100 

* Namsos kommune har opsjon på tiltredelse av avtalen med systemleverandøren, jf. punkt 2.2. 
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10 REPRESENTANTSKAPETS MØTER 

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte minst én gang per år. 
 
Innkalling til representantskapsmøte skal skje i tråd med de frister som gjelder i IKS-loven. 
Både innkalling og protokoll skal sendes representantskapets medlemmer og deltakerne. 
 
Følgende saker skal årlig behandles av representantskapet: 
1. Årsmelding og regnskap 
2. Tilskudd fra deltakerne for påfølgende år 
3. Budsjettrammer og økonomiplan 
 
Følgende beslutninger ligger til representantskapet og behandles ved behov: 
1. Valg av styre 
2. Valg av valgkomité 
3. Valg av revisor 
4. Langsiktig strategi for selskapet  
5. Låneopptak 
6. Spørsmål om stiftelse, kjøp eller deltakelse i andre selskaper, samt inngåelse av langsiktige 

avtaler av økonomisk betydning 
 
Møtelederen skal sørge for at møter i representantskapet avvikles i tråd med reglene om 
vedtaksdyktighet, møteplikt, møterett, møteledelse og møteprotokoll og øvrige 
bestemmelser i IKS-loven. 
 
Vedtak i representantskapet fattes med flertall av de avgitte stemmer, og ellers i tråd med 
IKS-loven. 

11 VALGKOMITE 

Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen.  
 
Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer innstilling på 
valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 3 -tre- medlemmer, og 
ha en sammensetning som representerer bredden av selskapets deltakere. 
 
Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder til 
representantskapet samt forslag om godtgjøring til styret. 

12 SELSKAPETS STYRE OG DAGLIGE LEDELSE 

Styret skal bestå av 6 -seks- medlemmer med tilsvarende antall personlige varamedlemmer. 
 
Styret velges av representantskapet for 2 -to- år av gangen, dog slik at tre medlemmer velges 
hvert år. Styrets leder og styrets nestleder velges årlig av representantskapet. 
 
Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret etter innstilling fra valgkomiteen. 
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Daglig leder ansettes av styret og styret fastsetter lønn til vedkommende. 

13 STYRETS ARBEID 

Styremøter avvikles i tråd med reglene i IKS-loven. 
 
Styret skal hver valgperiode fastsette en styreinstruks og en instruks for daglig leder, inkludert 
eventuell delegasjon av rett til å tegne selskapets firma. 
 
Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Oppsummering av denne evalueringen skal forelegges 
valgkomiteen. 

14 SELSKAPETS REPRESENTASJON UTAD 

Styret i fellesskap eller styrets leder og et styremedlem i fellesskap tegner selskapets firma. 
 
Daglig leder har ansvar for selskapets daglige drift innenfor den instruks som fastsettes av 
styret. 

15 ARBEIDSGIVERANSVAR 

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. 
Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin helhet ivaretas av styret. 
 
Selskapet skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale. 
 
Selskapet skal være medlem av tjenestepensjonsordning med vilkår tilsvarende kommunalt 
ansatte. 

16 REGNSKAP OG REVISJON 

Styret har plikt til å sørge for regnskapsføring i tråd med lov og forskrift, og at det foretas 
revisjon av selskapet.  
 
Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets 
regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. 
Revisor velges av representantskapet. 

17 DRIFT AV SELSKAPET 

17.1 Overordnet 

Styret og daglig leder har det overordnede ansvaret for daglig drift av selskapet, forvaltning 
og oppfølging av leverandøravtaler.  
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For å sikre tilstrekkelig brukermedvirkning fra fagmiljøet i 110-sentralene og å gjøre de 
deltakende 110-sentralene i stand til å følge opp sitt lokale ansvar, opprettes det en 
referansegruppe. 

17.2 Referansegruppen 

Referansegruppen består av representanter for de deltakende 110-sentralene. Den enkelte 
110-sentral skal velge hver sin representant til gruppen før det inngås leverandøravtale med 
systemleverandøren for nytt oppdragshåndteringsverktøy. I det denne avtalen inngås skal 
referansegruppen være operativ. 
 
Referansegruppen skal rådgi i saker av prinsipiell faglig betydning for 110-sentralene. 
 
Daglig leder kaller inn til møter etter behov, minimum hvert kvartal. Daglig leder forbereder 
og fremmer saker til referansegruppen. Møter kan avholdes ved fysisk oppmøte eller via 
digitale plattformer. 

17.3 Ressurser fra deltakerne 

Alle deltakere forplikter seg til å stille nødvendige ressurser til rådighet for samarbeidet. 
 
Deltakerne skal uansett: 
a) Stille ressurser til disposisjon ved behov 
b) Avdekke og spille inn egne behov, muligheter og begrensinger 
c) Selv tilrettelegge for integrasjon og utrulling i egen 110-sentral 

17.4 Forvaltning 

Deltakerne har felles ansvar for forvaltning av løsninger som anskaffes under denne 
selskapsavtalen.  
 
Daglig leder har ansvar for den daglige oppfølgingen av leverandøravtaler. 
 
I forvaltningen av avtalen med systemleverandør for nytt oppdragshåndteringsverktøy skal 
blant annet følgende oppgaver ivaretas: 
a) Melding av feil og oppfølging mot systemleverandøren 
b) Oppfølging av rapporter og oppfølging mot systemleverandøren 
c) Følge opp SLA tjenestenivå 
d) Følge opp og implementere nye programvareversjoner 
e) Endringsbehov 
f) Systemopplæring 
g) Jevnlig og relevant kommunikasjon og informasjon med/til deltakerne 

17.5 Forholdet til deltakernes eksisterende IT-systemer 

Deltakerne skal samarbeide om å kartlegge eksiterende IT-systemer og sikre en kontrollert 
systemovergang. 
 
Ansvaret for systemovergang ligger hos den respektive deltaker. 
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Plan for systemovergang skal inngå i implementeringsplanen. Implementeringsplanen skal for 
systemovergangens vedkommende være robust for eventuelle forsinkelser i andre deler av 
implementeringsplanen, herunder skal det være fleksibilitet med hensyn til hvor lenge 
eksisterende system kan holdes i drift. 

17.6 Bruksrett 

Hver deltaker får en rett til å bruke løsninger anskaffet av selskapet innenfor rammene av 
selskapsavtalen og leverandøravtalene. 

18 LOJALITET OG UTTREDEN 

Selskapsdeltakerne skal opptre lojalt for å ivareta hverandres interesser. 
 
Ved signering av denne avtalen, aksepterer deltakerne at man ikke har muligheter til å fratre 
selskapet så lenge avtalen for nytt oppdragshåndteringsverktøy løper. 
 
Leverandøravtalen for nytt oppdragshåndteringsverktøy har en varighet på minimum 8 år fra 
leveringsdag, med opsjon på forlengelse i 2 + 2 år. Beslutning om å ikke utløse opsjon 1 skal 
tas senest 2 år før avtalen løper ut, mens opsjon 2 skal besluttes før opsjon 1 begynner å løpe. 
 
Det er selskapet som beslutter eventuell utløsning av opsjonene. 
 
Dersom det besluttes at en eller flere deltakerkommuner ikke skal ha ansvar for 110-
tjenesten (jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 16), kan den eller de deltakerne som ikke 
lenger skal ha slik tjeneste overføre sine rettigheter, sitt ansvar og forpliktelser etter 
selskapsavtalen til den deltaker som er utpekt til å overta 110-sentralens plikter fra 
tidspunktet endringen trer i kraft.1 Slik overføring vil hva gjelder selskapsavtalen ikke anses 
som uttreden, men sammenslåing med en eller flere av avtalens øvrige deltakere. Øvrige 
selskapsdeltakere underrettes om endringen. Oppdatert oversikt over deltakere, innskutt 
kapital og antall stemmer den enkelte deltaker innehar etter sammenslåingen utarbeides som 
vedlegg til selskapsavtalen. 

19 TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHET 

Innsynsbegjæringer knyttet til anskaffelser, inngåtte avtaler og herværende selskapsavtale 
håndteres av selskapets styre i samsvar med offentleglova. 
 
Deltakerne plikter å sørge for at alle de ansatte i egen organisasjon (herunder innleide 
ressurser) bevarer taushet i samsvar med forvaltningslovens §§ 13, 13a, 13b og 13c om det 
de får vite om noens personlige forhold, tekniske innretninger og fremgangsmåter ved 
utføring av arbeid i forbindelse med denne selskapsavtalen. 

 
1 Dette avsnittet gjelder tilsvarende for Namsos kommune for det tilfellet at de er deltaker etter punkt 2, men de 
som følge av samlokalisering slås sammen med Midt-Norge 110-sentral IKS i avtaleperioden. 
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20 MISLIGHOLD 

I den grad en deltaker ikke kan oppfylle sine plikter etter selskapsavtalen, skal de andre 
deltakerne uten opphold orienteres om avviket og deltakerens plan for å rette opp avviket. 
 
Ved mislighold av selskapsavtalen gjelder de alminnelige erstatningsrettslige regler i kontrakt. 

21 TVISTER OG KONFLIKTLØSNING 

21.1 Forhandlinger og mekling 

Tvister om fortolkning eller gjennomføring av selskapsavtalen skal først søkes løst ved 
forhandling mellom representanter for deltakerne. 
 
Dersom dette ikke fører frem kan deltakerne bli enige om å søke bistand fra en omforent 
mekler. Kostnadene til en slik mekler dekkes av deltakerne i samsvar med 
finansieringsmodellen under punkt 6.2. 

21.2 Domstolsbehandling og verneting 

Dersom det ikke oppnås enighet etter forhandling eller mekling, kan tvisten bringes inn for de 
ordinære domstoler. 
 
Verneting er Oslo kommune. 

21.3 Tvister med tredjepart 

Deltakerne skal straks informere hverandre om klager, søksmålsvarsel, stevninger og 
begjæringer om andre rettergangsskritt initiert av tredjepart som har sin bakgrunn i 
anskaffelser eller selskapsavtalen. 
 
Selskapet ivaretar deltakernes rettigheter ved klage, søksmål eller andre rettergangsskritt. 
Deltakerne skal i fellesskap drøfte og koordinere rettergangsskritt, prosesshandlinger, faktiske 
og rettslige standpunkter, som skal legges til grunn så langt avgjørelsene ikke har «prinsipiell 
betydning», jf. kommuneloven § 20-2.  
 
Idømte/tilkjente erstatninger fordeles i samsvar med finansieringsmodellen under punkt 6.2, 
med mindre misligholdet kan henføres til en eller flere deltakere. 

22 VARIGHET 

Selskapsavtalen trer i kraft ved signering og løper inntil annet blir bestemt, se likevel punkt 18. 
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23 SIGNATUR 

Dato:  
Navn: 
 
 

 Dato:  
Navn: 

Sør-Varanger kommune 
 
 

 Tromsø kommune 
 

Dato:  
Navn: 
 
 

 Dato:  
Navn: 

Salten Brann IKS 
 

 Namsos kommune (se punkt 2.2) 
 

Dato:  
Navn: 
 
 

 Dato:  
Navn: 

Midt-Norge 110-sentral IKS 
 
 

 Ålesund kommune 
 

Dato:  
Navn: 
 
 

 Dato:  
Navn: 

Bergen kommune 
 

 Rogaland brann og redning IKS 
 

Dato:  
Navn: 
 
 

 Dato:  
Navn: 

Arendal kommune  
 

 Sør-Øst 110 IKS 

Dato:  
Navn: 
 
 

 Dato:  
Navn: 

Oslo kommune   Øst 110-sentral IKS 
 

Dato:  
Navn: 
 
 

  

Hamar kommune    
 



Nordland politidistrikt

Post: Postboks 1023, 8001 BODØ Tlf: (+47) 75 58 90 00 Org. nr: 983999999
E-post: post.nordland@politiet.no www.politiet.no

Til samarbeidspartnere Nordland politidistrikt

Deres referanse: Vår referanse: Dato:

20/151597 - 1 02.12.2020

Etablering av Namsfogden i Nordland

Namsfogden i Nordland etableres med virkning fra 1. januar 2021. Det vil si at de nåværende
11 namsmyndighetene (Sør-Helgeland, Mosjøen, Ytre- Helgeland, Rana, Ytre-Salten, Indre
Salten, Namsfogden i Bodø, Ofoten, Vesterålen, Vest-Lofoten og Svolvær) i Nordland
politidistrikt samles under en felles namsfogd.

Etablering av Namsfogden i Nordland skal bidra til gode publikumstjenester
innenfor sivil rettspleie med hensyn til kvalitet, likebehandling, kompetanse, effektivitet og
service. Styrking av fagmiljøet, samt enhetlig fag- og personalledelse vil gi mulighet for en
mer kostnadseffektiv oppgaveutførelse ved at saker kan omfordeles uavhengig av nåværende
namsmannsdistrikt, og etter ledig kapasitet. Saksbehandling og tilstedeværelse i politidistriktet
vil ikke bli endret som følge av at det etableres en namsfogd i Nordland.

Organisering og ledelse av Namsfogden i Nordland

Namsfogden i Nordland vil være en seksjon under Felles enhet for Utlending, Forvaltning og
Sivil rettspleie (FUFSR). Seksjonen ledes av namsfogd, Liv-Anija Sande Koivunen. Namsfogden
i Nordland er videre organisert med fire avsnitt som er geografisk stedsplassert slik illustrert
under.
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Den organisatoriske løsningen er besluttet med tanke på intern strukturering av ledelse, samt 

med hensyn til hvor vi i dag har våre medarbeidere. Avsnitt for gjeldsordning har kontorsteder 

i henholdsvis Mosjøen, Bodø, Narvik og Sortland. Avsnittene vil uavhengig av geografisk 

plassering, ha et felles ansvar for saksbehandlingen i Nordland politidistrikt.  

 

Namsfogden har ansvar for tvangsfullbyrdelse (gjennomføre utleggsforretninger, 

tvangsdekning av løsøre, begjæring om fravikelse av fast eiendom, tvangsfullbyrdelse av krav 

på annet enn penger og midlertidig sikring), sekretariatsfunksjon for forliksrådene i Nordland, 

hovedstevnevitne (forkynnelser), behandling av søknad om gjeldsordning og øvrige sivile 

gjøremål (konkurs, registreringsforretninger, notarialforretninger).  

 

Årlig behandles det ca. 35.000 saker innen namsfogdens ansvarsområde i Nordland 

politidistrikt. Se www.politiet.no for mer informasjon om namsmannens oppgaver.  

 

 

Ny kontaktinformasjon for Namsfogden i Nordland fra 1. januar 2021  

 

Fra 1. januar 2021 vil vi etablere et felles saksmottak for sivil rettspleie. Saksmottaket vil ligge 

i Bodø.  

 

Kontaktinformasjon for Namsfogden i Nordland fra 1. januar 2021:  

 

Post: Namsfogden i Nordland, Postboks 1023, 8001 Bodø * 

Epost: namsfogden.nordland@politiet.no og gjeld.nordland@politiet.no (gjeldsordning) 

Telefon: 75 58 90 00 (sentralbordet Nordland politidistrikt) 

Besøksadresse, Namsfogden i Nordland: Kongensgate 81, 8006 Bodø  

 

Namsfogden i Nordland vil i tillegg ha besøksadresse på følgende tjenestesteder:  

Svolvær politistasjon, Vest-Lofoten lensmannskontor, Sortland lensmannskontor, Narvik 

politistasjon, Fauske lensmannskontor, Meløy lensmannskontor, Mo i Rana politistasjon, 

Mosjøen politistasjon, Alstadhaug og Leirfjord lensmannskontor og Brønnøysund 

lensmannskontor.  

 

*Henvendelser vedrørende forkynnelser skal fortsatt adresseres til stedlig 

lensmannskontor/politistasjon (se vedlagt adresseliste) 

 

 

Dersom dere har spørsmål er dere velkommen til å ta kontakt.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hilde Pettersen Liv-Anija Sande Koivunen 

avdelingsdirektør Namsfogd 

 

 

 

http://www.politiet.no/
mailto:namsfogden.nordland@politiet.no
mailto:gjeld.nordland@politiet.no
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Fra: Liv-Anija Sande Koivunen <Liv-Anija.Sande.Koivunen@politiet.no> 
Sendt: onsdag 2. desember 2020 15:16 
Til: 'post@alstahaug.kommune.no'; 'postmottak@andoy.kommune.no'; 

'post@beiarn.kommune.no'; 'postmottak@bodo.kommune.no'; 
'postmottak@bronnoy.kommune.no'; 'post@boe.kommune.no'; 
'post@donna.kommune.no'; 'postmottak@evenes.kommune.no'; 
Postmottak; 'postmottak@flakstad.kommune.no'; 
'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 'post@grane.kommune.no'; 
'postmottak@gratangen.kommune.no'; 
'postmottak@hadsel.kommune.no'; 
'postmottak@hamaroy.kommune.no'; 'post@hattfjelldal.kommune.no'; 
'postmottak@hemnes.kommune.no'; 'post@heroy-no.kommune.no'; 
'postmottak@leirfjord.kommune.no'; 'postmottak@luroy.kommune.no'; 
'postmottak@lodingen.kommune.no'; 'postmottak@meloy.kommune.no'; 
'postmottak@moskenes.kommune.no'; 
'postmottak@narvik.kommune.no'; 'postmottak@nesna.kommune.no'; 
'postmottak@rana.kommune.no'; 'postmottak@rodoy.kommune.no'; 
'postkasse@rost.kommune.no'; 'postmottak@saltdal.kommune.no'; 
'postmottak@sortland.kommune.no'; 
'postmottak@steigen.kommune.no'; 'post@somna.kommune.no'; 
'post@sorfold.kommune.no'; 'post@trana.kommune.no'; 
'post@vefsn.kommune.no'; 'postkasse@vega.kommune.no'; 
'postmottak@vestvagoy.kommune.no'; 'post@vevelstad.kommune.no'; 
'postmottak@varoy.kommune.no'; 'postmottak@vagan.kommune.no'; 
'post@oksnes.kommune.no'; 'fmnopost@fylkesmannen.no'; 
'post@nfk.no'; 'salpost@domstol.no'; 'vesteralen.tingrett@domstol.no'; 
'alstadhaug.tingrett@domstol.no'; 'bronnoy.tingrett@domstol.no'; 
'lofoten.tingrett@domstol.no'; 'ofoten.tingrett@domstol.no'; 
'rana.tingrett@domstol.no' 

Kopi: Hilde Kristin Pettersen 
Emne: Etablering av Namsfogden i Nordland 
Vedlegg: Etablering av Namsfogden i Nordland.pdf; Adresseliste Nordland, 

tjenesteenheter-.pdf 
 
Til våre samarbeidspartnere 

 

Det vises til vedlegg med informasjon om organisatorisk endring av 

namsmannsstrukturen i Nordland politidistrikt fra 01.01.2021. 

 

Undertegnede eller Hilde Pettersen (avdelingsdirektør Felles enhet for Utlending, 

Forvaltning og Sivil rettspleie) kan kontaktes ved spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen 

 
     

 Liv-Anija Sande Koivunen 

 

 
Leder seksjon for sivil rettspleie 

Namsfogd i Bodø 

 
 Nordland politidistrikt  

 
 

 Telefon: 755 45856/45800  



 E-post:  Liv-Anija.Koivunen@politiet.no  

 www.politi.no 

 
 

 

mailto:Liv-Anija.Koivunen@politiet.no
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Nordland politidistrikt

Bodø Tlf: 75 58 90 00 Org. nr.:
Post: Postboks 1023, 8001 Bodø Faks: 75 54 60 53 Giro:
Besøk: Kongens gate 81 E-post: post.nordland@politiet.no www.politi.no

Adresseliste tjenesteenheter i Nordland politidistrikt:

Bodø politistasjon/Namsfogden i Nordland
Adresse: postboks 1023, 8001 Bodø

Svolvær politistasjon
Adresse: Svolvær Politistasjon, postboks 250, 8301 Svolvær

Lensmannen i Vest-Lofoten
Adresse: Lensmannen i Vest-Lofoten, postboks 33, 8376 Leknes.

Politistasjonen i Narvik
Adresse: Politistasjonen i Ofoten, postboks 144, 8502 Narvik

Lensmannen i Indre Salten
Adresse: Lensmannen i Indre Salten, postboks 83, 8201 Fauske

Lensmannen i Ytre Salten
Adresse: Lensmannen i Ytre Salten, postboks 224, 8151 Ørnes.

Politistasjonen i Rana
Adresse: Mo i Rana politistasjon, postboks 1373, 8602 Mo i Rana

Lensmannen i Ytre Helgeland
Adresse: Alstadhaug og Leirfjord lensmannskontor, Postboks 94, 8801 Sandnessjøen

Politistasjonen i Mosjøen
Adresse: Politistasjonen i Mosjøen, postboks 570, 8651 Mosjøen

Lensmannen i Sør-Helgeland
Adresse: Lensmannen i Sør-Helgeland, Postboks 1003, 8902 Brønnøysund

Lensmannen i Vesterålen
Adresse: Lensmannen i Vesterålen, postboks 64, 8401 Sortland

mailto:post.nordland@politiet.no


 

Skatteetaten 
horingsinnspill@skatteetaten.no  
 

  Bodø, 14. desember 2020 

 

Høringsinnspill vedrørende avgift på produksjon av fisk 

Styret i Salten Regionråd har i sitt møte den 14. desember 2020 vedtatt høringsinnspill som 
gjelder avgift på produksjon av fisk. 

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

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

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
  
 
 
Kopi: 
Finansdepartementet 
Nordlandsbenken 
Nordland fylkeskommune 
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) 
Kommunene i Salten Regionråd 
Media 
 
 
Arkiv: styret/2020  
Dokument: br20201214 - følgebrev til skatteetaten - høring avgift på produksjon av fisk 

mailto:horingsinnspill@skatteetaten.no


Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: mandag 14. desember 2020 14.48
Til: horingsinnspill@skattedirektoratet.no
Kopi: 'postmottak@fin.dep.no'; hanne.dyveke.sottar@stortinget.no;

mona.fageras@stortinget.no; post@nfk.no; kystnettverket@ks.no; Anna
Ljunggren; Avisa Nordland; 'redaksjonen@saltenposten.no';
lokalavisa@nord-salten.no; nordland@nrk.no; Ida Maria Pinnerød; Beiarn
kommune; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune;
Hamarøy kommune; Meløy kommune; Rødøy kommune; Saltdal
kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune;
elizabeth.asjord.sire@stortinget.no; 'kjell-borge.freiberg@stortinget.no'

Emne: Høringsinnspill - Avgift på produksjon av fisk
Vedlegg: Br20201214 - Følgebrev til Skatteetaten - Høring avgift på produksjon av

fisk.pdf; Styre-sak 6220 -Vedtak - Høring - avgift på produksjon av fisk.pdf;
Vedlegg til sak 6220 - Høringssvar produksjonsavgift fra NFKK.pdf

Til Skattedirektoratet

Vedlagt følger høringsinnspill fra Salten Regionråd som gjelder høringsnotat om forslag til endringer i
avgift på produksjon av fisk.

Se vedlagte følgebrev og særutskrift av vedtak.

Kopi til:
Finansdepartementet
Nordlandsbenken
Nordland fylkeskommune
Kommunene i Salten Regionråd
Nettverk fjord- og kystkommuner
Media

Beste hilsen
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

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

mailto:Kjersti.bye.pedersen@salten.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kooD2-00028G-5Y&i=57e1b682&c=4U9ry4lJAk7_pVbH34OwQ55JlEgzIWz3pSzLk-5LSRaCJ-966nu3yPmmh_t0vQpay5ojNvPUfV0dmQdYGYhS25-vaZKOkrRsqRzAfnCe77igD5z-T5m_WjwgsIE5d4kdGkaW57iTJ8ToF-6djiRaMS0pThv_k9keLnmQeNnws9X9Zl9cTh2paxp-hKbBmHB7LbDP_dvIA3fXNkdSrU1se0BZIy2nLyiVTFksF7MSigQ
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  

Dato: Epostmøte 14. desember 2020  

 
Sak: Styre-sak 62/20 
 HØRING – AVGIFT PÅ PRODUKSJON AV FISK 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 14. desember 
2020 har styret i Salten Regionråd drøftet høringsnotatet om avgift på produksjon av fisk. Fra 
styret avgis følgende enstemmige uttalelse: 

Salten Regionråd viser til at Skattedirektoratet på vegne av Finansdepartementet foreslår 
regler for gjennomføring av Stortingets vedtak om avgift på produksjon av fisk. Avgiften er 
foreslått innført med virkning fra 1. januar 2021, med første gangs innbetaling i 2022. Salten 
Regionråd støtter hovedtrekkene i forslaget. 

Havbruksnæringen er en stor eksportnæring i Nordland og betyr mye for Nordland og Salten 
hvor flere av kommunene aktivt har tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode vilkår for 
vekst og utvikling innenfor kommunenes sjø- og landarealer.  Næringen har også stor betyd-
ning for verdiskaping for en rekke andre næringer som leverer varer og tjenester til hav-
bruksnæringen. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke hvor sjømat utgjør en stor 
andel av eksporten. Eksport av norsk sjømat samlet passerte i desember 2019 en verdi på 
mer enn 100 milliarder kroner for første gang. For Nordland utgjorde eksporten av sjømat 
nesten 17 milliarder kroner i løpet av året (Ref. Indeks Nordland 2020). 

Produksjonsavgiften foreslås kun å omfatte fisk fra produksjonsenheter i det norske territo-
rialfarvannet. Videre foreslås det at fisk fra både åpne og lukkede produksjonsenheter i terri-
torialfarvannet skal være omfattet av avgiften. Salten Regionråd støtter dette forslaget. 

I dag utstedes det gratis konsesjoner (null proveny til Havbruksfondet) til oppdrettsanlegg på 
land. Landanleggene beslaglegger store areal i strandsonen som ellers er «fredet» for byg-
ningsmessige inngrep. Investering i landbaserte anlegg skjer i dag gjerne som en alternativ 
investering når det gjelder å kjøpe nye konsesjoner eller økte produksjonsrettigheter i eksis-
terende sjøanlegg. Dersom en ser på den gjennomsnittlige prisen som ble betalt i siste auk-
sjonsrunde for erverv av vekst, kan investering i landbaserte anlegg bli foretrukket foran sjø-
anlegg. 

Salten Regionråd mener derfor at det ikke vil være formålstjenlig å frita landbaserte anlegg, 
som produserer fisk som sendes direkte til slakting, for den aktuelle produksjonsavgiften. En 
slik løsning vil ikke gi økonomiske bidrag til stat, fylkeskommuner og kommuner via proveny-
inntekter fra salg av produksjonskapasitet-/rettigheter, og et fritak fra produksjonsavgiften vil 
kunne gi stimuli til ytterligere bortfall av slike inntekter. I tillegg vil det representere nye ulem-
per og belastninger på lokalsamfunnet som etter vårt skjønn bør kompenseres. Salten Re-
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gionråd ber derfor om at landbaserte anlegg, som produserer fisk som går direkte til slakting, 
blir omfattet av produksjonsavgiften på lik linje som sjøanlegg i norske territorialfarvann.  

Vi viser ellers til innspillet som Nettverk for fjord og kystkommuner (NFKK) har avgitt. Salten 
Regionråd støtter deres innspill til høringen.  
 
 

 

Vedlegg: Høringssvar fra Nettverk fjord og kystkommuner 
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Oslo, 08. desember 2020 

 
Skatteetaten 
Referanse: 2019/12716 

 

 

Høringssvar: Innføring av avgift på produksjon av fisk  

Nettverk fjord- og kystkommuner er et tverrpolitisk nettverk som har 71 medlemskommuner, spredt langs 

kysten fra Nordkapp i nord til Farsund i sør. Våre medlemmer er vertskap for to tredjedeler av all 

oppdrettsproduksjon i Norge.  

For NFKK er havbruk- og sjømatnæringene svært viktige, og vi er opptatt av å spille på lag med næringen. Vi 

ønsker å skape lokale arbeidsplasser og nasjonal verdiskaping, og bidra til en sunn og klimavennlig 

matproduksjon. 

Bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer, som lakseoppdrett, er særlig avhengig av tilrettelegging og 

aksept i mange perifere lokalsamfunn og vertskommunene på kysten. Veksten som er ønsket, og som har stor 

nasjonal oppmerksomhet og prioritet, innebærer et gjensidig behov for å redusere sårbarheten og sikre mer 

attraktive og velfungerende bo- og arbeidsregioner langs kysten.  

Økt sjømatproduksjon vil øke behovet for kompetente arbeidstakere, og arbeidstakerne trenger lokalsamfunn 

som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt kulturliv, idrettsarenaer og kritisk 

samfunnsinfrastruktur m.m. NFKK mener at oppdrettsnæringen må bidra i utviklingen av dette som gjenytelse 

for å drive produksjon av sjømat i den kommunale sjøallmenningen. Vi støtter derfor regjeringens forslag til en 

produksjonsavgift, og i hovedtrekk forslaget fra Skatteetaten. 

NFKK mener det er viktig at veksten i klimavennlig og sunn matproduksjon fra oppdrett fortsetter. Men veksten 

må være bærekraftig, både miljømessig, sosialt og økonomisk, og den må være tuftet på Norges naturgitte 

fortrinn. Utviklingen må ivareta lokale behov og minimalisere slitasjen på lokalsamfunnet. Bruken av 

naturressurser må være langsiktig og ivareta interessene til etterslekten.  

Under følger NFKKs kommentarer: 

NFKK viser til at Skattedirektoratet på vegne av Finansdepartementet foreslår regler til gjennomføring av 

Stortingets vedtak om avgift på produksjon av fisk. Avgiften er foreslått innført med virkning fra 1. januar 2021, 

men med første gangs innbetaling i 2022. NFKK støtter hovedtrekkene i forslaget. 

I Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 foreslår Regjeringen å innføre en særavgift på 40 øre per 

kilo produsert laks, ørret og regnbueørret oppdrettet i sjø i norsk territorialfarvann. NFKK er svært tilfredse 

med dette forslaget. 

Avgiften på produksjon av fisk utformes som en ordinær særavgift, og det legges opp til at de registrerte 

avgiftspliktige virksomhetene egenfastsetter avgiften i en særavgiftsmelding som forhåndsutfylt med 
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utslaktingskvantum fra Fiskeridirektoratet. Registreringen som særavgiftspliktig for denne avgiften foreslås 

knyttet til akvakulturtillatelser med produksjonsenheter i territorialfarvannet.  

Avgiftsplikten foreslås å oppstå på slaktetidspunktet, og avgiftsgrunnlaget foreslås å være sløyd fisk, eventuelt 

etter omregning fra annen slaktetilstand (tilvirkningsgrad). Våre kommentarer til enkelte fritak fra avgiften 

følger under. 

3.1 Saklig virkeområde og når avgiftsplikten oppstår 

Skatteetaten foreslår at avgiftsplikten oppstår på det tidspunktet fisken er slaktet, uansett om dette skjer på 

norsk territorium, i et flytende slakteri eller i et annet land, så lenge fisken kommer fra en akvakulturtillatelse 

med produksjonsenheter i norsk territorialfarvann. NFKK er svært tilfredse med at det foreslås en presisering 

som omhandler avgift på flytende slakterier og slakteri i utlandet. 

3.2 Geografisk virkeområde  

Avgiften foreslås kun å omfatte fisk fra produksjonsenheter i det norske territorialfarvannet. Videre foreslås det 

at fisk fra både åpne og lukkede produksjonsenheter i territorialfarvannet skal være omfattet av avgiften.  

NFKK mener det er hensiktsmessig at fisk fra både åpne og lukkede produksjonsenheter i territorialfarvannet 

omfattes av avgiften. 

I dag utstedes det gratis konsesjoner (null proveny til Havbruksfondet) til oppdrettsanlegg på land. 

Landanleggene beslaglegger store areal i strandsonen som ellers er «fredet» for bygningsmessige inngrep, det 

vil kunne bli samfunnsmessig krevende i forhold til infrastruktur, ikke minst tilgang på fornybar energi som 

ellers er en knapphetsfaktor. 

Investering i landbaserte anlegg skjer i dag gjerne som en alternativ investering i forhold til å kjøpe nye 

konsesjoner eller økte produksjonsrettigheter i eksisterende sjøanlegg. Dersom en ser på den gjennomsnittlige 

prisen som ble betalt i siste auksjonsrunde for erverv av vekst, så er det lett å skjønne at investering i 

landbaserte anlegg kan bli foretrukket. 

NFKK mener det blir helt feil å frita landbaserte anlegg, som produserer fisk som går direkte til slakting, for den 

aktuelle produksjonsavgiften. Det gir null bidrag til stat, fylker og kommuner via provenyinntekter fra salg av 

produksjonskapasitet/-rettigheter, og et fritak fra produksjonsavgiften vil gi stimuli til ytterligere bortfall av 

slike inntekter. I tillegg vil det representere nye ulemper og belastninger på lokalsamfunnet som etter vårt 

skjønn må kompenseres. NFKK ber derfor om at landbasert anlegg, som produserer fisk som går direkte til 

slakting, blir omfattet av produksjonsavgiften på samme måte som sjøanlegg.  

3.3.1 Ordinære tillatelser til akvakultur av matfisk  

NFKK ønsker her å presisere at økning av produksjonskapasiteten skjer gjennom både tildeling av nye og 

utvidede tillatelser og gjennom nye eller utvidet lokalitetskapasitet (MTB). 

3.3.2 Akvakulturtillatelser til særlige formål 

NFKK er fornøyde med at forsknings-, utviklings-, undervisning-, visnings-, fiskepartikkel-, slaktemerd-, og 

stamfisketillatelser omfattes av avgiften.  

NFKK vil presisere at det pr. 01.12.20 er gitt tilsagn på ytterligere 63 utviklingskonsesjoner og flere er under 

behandling. 
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Vi presiserer videre at landbaserte anlegg og offshore anlegg som produserer fisk fram til slakt, må omfattes av 

produksjonsavgiften.  

3.4 Avgiftsgrunnlag og fastsetting av avgiften 

NFKK støtter at fisk som slakteriet sorterer vekk på grunn av for eksempel sykdom ("utkast") før fisken er ferdig 

slaktet, ikke være avgiftspliktig, og dermed ikke inngå i avgiftsgrunnlaget. 

Vi støtter videre omregningsfaktorene skissert i forslaget til § 3-24-2. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser  

NFKK viser til regjeringen og Skatteetatens anslår at produksjonsavgiften vil gi et påløpt merproveny på om lag 

500 mill. kroner i 2021. Merprovenyet bokføres i 2022. Inntektene fra produksjonsavgiften skal bevilges til 

Havbruksfondet, som igjen sørger for utdeling til havbrukskommuner og –fylkeskommuner. 

NFKK vil påpeke viktigheten av å følge opp selskapenes registrering, gjerne gjennom et nyopprettet 

kontrollorgan lokalisert i distriktet, og da aller helst en typisk kystkommune som ellers har mistet skatteetaten 

lokalt. Administrering og innkrevingen anses ikke for å være en særlig krevende oppgave, men samtidig vil det 

kunne gi tiltrengte attraktive statlige arbeidsplasser utenfor de større byene. 

 

Avslutning 

Det er først og fremst lokalsamfunn og vertskommunene som må få inntekter av verdiskaping som skjer basert 

på bruk av lokale naturressurser. I kystkommunenes tilfelle er det snakk om eksklusive rettigheter 

oppdrettsselskapene får/kjøper til å bruke areal i den kommunale sjøallmenningen eller strandsonen. Dette gir 

lokale ulemper som må kompenseres, og det trengs stabile og gode nok insitament for å sikre tilrettelegging av 

areal og investeringer i infrastruktur og lokale tjenestetilbud o.a.   

Det vil tjene alle, både oppdrettsnæringen og storsamfunnet, å sikre vertkommunene stabile og forutsigbare 

inntekter og en større, dog rimelig andel av verdiskapningen i oppdrettsnæringen enn frem til i dag.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ole L. Haugen                                                                                          

Ordfører, Hitra kommune            

Styreleder (NFKK)                                                                                       

Mobil: 905 78 433                                                  
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Representantskapet – Iris Salten IKS.     
 
 
Protokoll fra møte 6. november 2020.  
 
 
Møtestart kl.10:00 
Møteslutt kl. 11:45   
Møtet ble gjennomført elektronisk etter forutgående innkalling.     
 
Representantskapets leder Sigurd Stormo hilste velkommen.   
 
Følgende møtte:  

 Representanter   

BEIARN KOMMUNE Andre Kristoffersen V    vara for Monica Sande 

 Torbjørn Grimstad       Ikke møtt - ingen vara 

BODØ KOMMUNE Ida Marie Pinnerød  v 

 Ole Henrik Hjartøy  v 

FAUSKE KOMMUNE Marlen Rendall Berg  v 

 Trine Nordvik Løkås  v 

GILDESKÅL KOMMUNE Bjørn Magne Pedersen    v 

 Ida K. Heen.  v 

HAMARØY KOMMUNE Britt Kristoffersen  v 

 Jan Folke Sandnes  v 

MELØY KOMMUNE  Sigurd Stormo   v 

 Jim Helge Andersen v 

SALTDAL KOMMUNE Sverre Breivik  v 

 Jim Hansen  v 

STEIGEN KOMMUNE Åse Refsnes  v 

 Øystein Laxaa       Ikke møtt – ingen vara. 

SØRFOLD KOMMUNE Gisle Erik Hansen    v  

 Unn Karin Pedersen v    vara for Kolbjørn Mathisen 

 
 
STYRET 
Ragnar Pettersen, styreleder Iris Salten IKS 
 
ADMINISTRASJON 
Bjørn Ove Moum, admin. dir. Iris Salten IKS  
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Sak 20/11 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.  
 
Monica Sande har meldt forfall, Andre Kristoffersen møtte som vara.  
Torbjørn Grimstad, ikke møtt, ingen vara. 
Øystein Laxaa, ikke møtt, ingen vara 
Kolbjørn Mathisen ikke møtt, vara Unn Karin Pedersen til stede. 
 
Representantskapet er vedtaksberettiget.  
 
 
 

Sak 20/12 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.  
 
Sak 20/17  Endres til en drøftingssak etter ny informasjon i saken. 
Sak 20/18 Eventuelt - Informasjon fra styreleder om avgang admin. dir, flyttes før sak 20/14. 
 
Vedtak.  
Innkalling til representantskapets møte godkjennes med endringer. 
 
 
 

Sak 20/13 Valg av deltagere til å underskrive protokollen fra møte.  
 
Vedtak.  
Følgende representanter ble foreslått til å underskrive protokollen:    

- Ole Hjartøy  
- Marlen Rendall Berg 

 
Disse ble enstemmig valgt. 
Protokollen signeres elektronisk. 

 
 
 
Sak 20/14 Økonomiplan 2021 til 2024. 
 
Før behandling av økonomiplan og budsjett ble det gitt en presentasjon av økonomiplan med budsjett. 
 
Utsendt saksfremlegg ble behandlet og debattert. 
 
Vedtak: 
Representantskapet i Iris Salten IKS vedtar økonomiplan for 2021 til 2024.  
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Sak 20/15 Budsjett 2021. 
 
Utsendt saksfremlegg ble behandlet. 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2021. 
Representantskapet vedtar investeringer for 2021 som fremlagt. 
Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i budsjettforslaget. 

 
 

20/16 Innstilling til bruk av midler fra Iris-fondet.  
 
Prosjekter som skal få tilskudd fra Iris-fondet er forberedt av styret i Salten Regionråd med følgende 
innstilling til vedtak: 
 
Følgende prosjekter gis støtte over Iris-fondet i 2021.    

1. Helse og miljøtilsyn Salten: Prosjekt Helse og Miljø i Salten (kr 350 000 i 2021) 
2. Bodø v/Saltenkommunene: Øvelse Rhein 2021 (kr 200 000 i 2021). 
3. Salten Kultursamarbeid: Salten i Bodø 2024 (kr 1 000 000 i 2021. Det anbefales bevilgning av 

ytterligere 3 mil. kr. for perioden 2022-2024). 
4. Kunnskapsparken Bodø: Trainee Salten (kr. 800 000 i 2021). 
5. Salten Regionråd: Oppfølging av Saltenstrategier – omdømmeprosjekt (kr. 500 000 i 2021). 
6. Bodø kommune m.fl.: Rekrutteringssamarbeidet «Jobbilag» (kr 450 000 i 2021. Styret anmoder 

om at alle Saltenkommunene inviteres med i prosjektet). 
7. Fauske kommune/ Fauna: «Sjunkhatten folkehøgskole» (kr 1 000 000,- i 2021). 

 
Vedtak: 
Følgende prosjekter gis støtte over Iris-fondet i 2021: 

1. Helse og miljøtilsyn Salten: Prosjekt Helse og Miljø i Salten (kr 350 000 i 2021). 
2. Bodø v/Saltenkommunene: Øvelse Rhein 2021 (kr 200 000 i 2021). 
3. Salten Kultursamarbeid: Salten i Bodø 2024 (kr 1 000 000 i 2021. Det anbefales bevilgning av 

ytterligere 3 mii. kr. for perioden 2022-2024). 
4. Kunnskapsparken Bodø: Trainee Salten (kr. 800 000 i 2021). 
5. Salten Regionråd: Oppfølging av Saltenstrategier – omdømmeprosjekt (kr. 500 000 i 2021). 
6. Bodø kommune m.fl.: Rekrutteringssamarbeidet «Jobbilag» (kr 450 000 i 2021. Styret anmoder 

om at alle Saltenkommunene inviteres med i prosjektet). 
7. Fauske kommune/ Fauna: «Sjunkhatten folkehøgskole» (kr 1 000 000,- i 2021). 

 
 

 

Sak 20/17 Avfallsbehandling for kommuner utenfor Salten.    
 
Utsendte saksfremlegg ble orientert med ettersendte endring i saken. 
 
Vedtak: 
Representantskapet tar saken til orientering.  
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Iris kontakter kommunene Røst og Rødøy, orienterer om de nye forutsetninger, og ber om at de 
fremmer søknad om deltakelse i Iris Salten IKS om ønskelig.  
 
 

Sak 20/18 Eventuelt 
 
Informasjon fra styreleder om avgang admin. dir.  
 
Styreleder Ragnar Pettersen orienterte om prosessen. 
 
Vedtak: 
Informasjon fra styreleder tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
Bodø 06.11.20 
Referent Bjørn Ove Moum 
 
 
 
 
….……………………..                                                  ………………………………….. 
Marlen Rendall Berg      Ole Hjartøy   
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Fra: Bjørn Ove Moum <Bjorn.Ove.Moum@iris-salten.no>
Sendt: torsdag 19. november 2020 13:25
Til: Representantskap Medlemmer
Kopi: Andre Kristoffersen; Ann I. Sæter; Anne Wiik; Bente Grovassbakk; Daniel

Koskinen; Frank Vilhelmsen; Geir Olsen; Gøran Andreassen; Håkon
Sæther; Heidi Kalvåg; Ingelin Noresjø; Janne Ellingsen; kassandrapetsas;
Kathrine M. Larsen; Lars P. Rekkedal; Linda T. Moen; Marit Moldjord;
Marthe.Barvik; Mette Bjørnvik; Nils-Christian Steinbakk (Ekstern); Ola
Kaldager; Ola Smeplass; Paro N. Lyngmo; Rira Lorentsen; Ronny Borge;
Rune Berg; Rune Edvardsen; Rune Jørgensen; Sten R. Hansen; Unn K.
Pedersen; Wibeke A. Juul; Styret i IRIS SALTEN; Anne-Line Tverbakk;
post@beiarn. kommune. no ; post@hamaroy. kommune. no ;
post@sorfold. kommune. no ; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak;
postmottak@gildeskal.kommune.no; postmottak@meloy. kommune. no;
postmottak@saltdal. kommune. no; postmottak@steigen. kommune. no;
rolf.kare.jensen@bodo.kommune.no; Ole Petter Nybakk; Marlen Rendall
Berg; Ronny Seljeseth; tsl@steigen.kommune.no;
stig.holtedahl@sorfold.kommune.no; 'Marianne Stranden
(strmar@gildeskal.kommune.no)'; eirik.hopland@hamaroy.kommune.no;
Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no

Emne: Iris Salten IKS - protokoll fra representantskapsmøte 6.11.20
Vedlegg: 2020 november protokoll 201106 e signert.pdf

Hei.
Takker for møte et godt representantskapsmøte med stort engasjement og mange gode spørsmål.
Vedlagt er signert protokoll.

Vennlig hilsen

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
Iris Salten IKS
Tlf. dir. +47 926 12 463
Tlf kundesenter +47 75 50 75 50



Fra: Katalin Nagy <kn@hmts.no> 
Sendt: onsdag 2. desember 2020 13:16 
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; Helge 
Akerhaugen; Kay Meløysund; mikgei@gildeskal.kommune.no; Ole Petter 
Nybakk; Rolf Kåre Jensen; Ronny.Seljeseth; Siw Bankerud; stig.holtedahl; 
Tordis Sofie Langseth 

Emne: Ny selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Vedlegg: Selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.PDF 
 
Da har alle kommunene vedtatt endringene i selskapsavtalen i tillegg til representantskapet som 
behandlet den i mai 2020. Den gjøres derfor gjeldende fra 16.11.20 
  
Vedlagt: Selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: Selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS.PDF 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Katalin Nagy 
Daglig leder,  
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Tlf 98223933    kn@hmts.no  
   

 
  
Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige 
  
  
  
  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kkR3O-000506-44&i=57e1b682&c=KaQ0wRRq9tiy9HGd8BP9fgglkaHiv_6araBLHhQ1EDv_jY0LVLasqnSmG9XcaeGAuOkA1WxAuTKROdi_hWF7XWtzEpglsaZi3OZ7HaPvQixRZH1jCGAeOx40WJoya0uwLqwiu9ujKUz3x4vwyMjxrnW5eNElJ_UslpY8_i3fUCTb9BJpc6hVb6ldPP-Rg_ZOf15V7i33EP6rA1deIkDS2bgVzrjeIxHSQ2pJsf1OQgc
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Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25, 8008 Bodø, tlf. 40 00 77 77, post@hmts.no www.hmts.no

Org.nr. 986 504907

Selskapsavtale
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra16.11.2020

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1. NAVN, SELSKAPSFORM, ANSVAR, DELTAKERE OG KONTOR

Selskapets navn er Helse-og miljøtilsyn Salten IKS, forkortet HMTS. Selskapetsforretningskontor er i Bodø.

Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Hamarøy,
Røst og Værøy.

Selskapet er et non profit-selskapdannet i medhold av Lov om interkommunale selskaper(IKS-loven), Lov om
helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og Lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven). Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.

Virksomhetener et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal væreregistrerti
Foretaksregisteret.

§ 2. FORMÅL

I samsvar med rammebetingelser gitt av selskapets eiere samt gjeldende regelverk og delegering av myndighet,
er formålet med selskapet å:

Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske
forhold innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og forurensning overfor eierkommunene eller andre.
Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanseetter ønske fraeierkommunene.
Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter overfor eierkommunene eller andre.

Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er nevnt. Selskapet kan
ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være oppdelt i tilstrekkelig antall
underenheter ut fra virksomhetsfelt med atskilte budsjett og regnskap.

Selskapet kan delta i andre selskap. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.

Kapittel 2. Økonomiforvaltning

mailto:post@hmts.no
http://www.hmts.no/
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§ 3. ANSVAR OG RETTIGHETER  
 

1. Selskapet fører noteringer over fordelingen av driftskostnader og driftsinntekter. Representantskapet 
fastsetter endelig fordeling av netto driftsutgifter på basis av disse noteringene.  

 
2. Selskapets tjenester til eierkommunene betales av eierkommunene. Eierandelene mellom 

eierkommunene svares prosentvis i henhold til folketallet pr. 1. januar det året budsjettet gjelder for. 
Folketall justeres automatisk 01.01. hvert år ut fra SSB sine oversikter. Representantskapet fastsetter 
tilskuddets størrelse i økonomiplan og i årlig budsjett. Representantskapet kan bestemme en annen 
økonomisk fordeling mellom eierkommunene ut fra ulike mengder pålagte oppgaver. 

 
3. Representantskapet kan bestemme at kommunene skal betale separat for arbeid selskapet utfører utover 

det avtalte ved inngangen til driftsåret. Representantskapet kan bestemme at selskapets tilsynsrelaterte 
aktiviteter knyttet til vann, avløp eller renovasjon skal finansieres via andel av kommunenes gebyrer for 
disse.  

 
4. Betaling for øvrige tjenester skjer, dersom ikke representantskapet vedtar noe annet, på vanlig 

forretningsmessig grunnlag og fastsettes av styret. Oppdrag for eksterne oppdragsgivere skal dekkes 
fullt ut økonomisk av disse. 

 
5. Eierkommunene hefter for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som eierbrøken som fastslås 

etter pkt 2. Overskudd av årets drift kan ikke tilbakeføres til eierne, men avsettes til et fond som 
disponeres innen selskapet av representantskapet etter forslag fra styret.  

6. Underskudd dekkes ved bruk av fondsmidler, egenkapital, overføring til neste års budsjett eller på 
annen måte som bestemt av representantskapet etter forslag fra styret.  

7. Eierne dekker godtgjørelse til egne medlemmer i representantskapet.  
 

8. Selskapet dekker godtgjørelse til styrets medlemmer. 
 
 
§ 4. REGNSKAP OG REVISJON 
 
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner i hht IKS-lovens § 22. Øvre ramme for driftslån er 1 
mill. kr. 
 
Regnskapet skal føres etter regnskapsloven, og regnskapet skal revideres etter revisorloven og god 
revisjonsskikk.  
 
Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr IKS-loven § 28. 
 
 
§ 5. SÆRSKILTE PLIKTER FOR MEDLEMSKOMMUNENE 
 
For de samarbeidende kommunene gjelder følgende særlige forhold: 
a) I samsvar med selskapets vedtatte budsjett betaler de deltakende kommunene sin budsjetterte del av 

utgiftene til selskapet med en halvpart den 5. januar, og den andre halvpart den 1. juli i budsjettåret. 
b) Selskapet viderefører medlemskap i KS Bedrift.  
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Kapittel 3. Organisasjon  
 
§ 6. REPRESENTANTSKAPET 
   
1. Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.  Representantskapet er 

selskapets øverste organ og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter 
lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet, jfr IKS-loven § 7.  

 
2. Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges tilstrekkelig antall 
vararepresentanter i rekkefølge.     
 
Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter 
med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta 
nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende 
valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-
loven §§ 6 og 7.  
 
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer: 
Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 
Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 
Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 
Røst: 1 Værøy: 1  
 

3. Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av 
saker etter IKS-loven eller selskapsavtalen og ellers når det er nødvendig for behandling av bestemte saker. 
Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av eierkommunene i 
selskapet eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for en angitt sak. Innkalling til 
møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. 
De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Kortere frist kan anvendes når det er tvingende 
nødvendig (jfr. IKS-loven § 8).  

 
4. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai 

måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers 
innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  

 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker 
som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og 
revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.    

 
5. Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. 

Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet blir 
kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. 
Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller 
lovgivning ellers.  
 

6. Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige 
medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn 
på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
 

7. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: 
- skriftlig årsmelding fra styret 
- revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår  
- valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år 
- valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder med varamedlemmer for 2 år av gangen etter forslag 

fra valgkomiteen 
- valg av valgkomite og dets leder og nestleder 
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- fastsetting av godtgjørelse til styret, samt evt. særskilt godtgjørelse til leder 
- valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse  
- vedta størrelsen på tilskudd pr. innbygger for neste års budsjett 

 
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.  
 

 På budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: 
- vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår (jfr. IKS-loven § 18)  
- langtidsplan med økonomiplan ihht. IKS-lovens § 20 
 

 Dessuten skal representantskapet behandle: 
- fullmakter til styret 
- forslag fra styret til låneopptak utover det som er delegert til styret 
- forslag fra styret om bruk av midler avsatt på fond 
- forslag til eierne om endringer i vedtektene etter råd fra styret 
- forslag som er komme inn til styret innen 5 uker før møtet i representantskapet 
- andre saker som styret vil ta opp 

 
 
§ 7. STYRET 
 
1. Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet velger 

styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmer velges i rekkefølge. 
Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).  

 
 
2. Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av 

selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 
selskapsavtalen, selskapets budsjett, etiske retningslinjer, retningslinjer for styret samt andre vedtak og 
retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll. For øvrig skal styret:  
- representere selskapet utad og tegne dets firma 
- ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet 
- kunne foreta opptak av driftslån inntil 1 million kroner 
- kunne bestemme at hele eller deler av tjenestene regnskapsføring, kassafunksjon, lønnsutbetaling, 

fellesopplæring, bedriftshelsetjeneste o.a. kan kjøpes utenfor virksomheten 
- opprette og inndra stillinger 
- tilsette og avsette daglig leder og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår 
- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 

 
3. Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i 

representantskapet om slike saker.  
 

4. Styrets leder kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig, eller når et styremedlem eller daglig leder 
ber om det. Daglig leder skal være med på styrets møter som sekretær. I styret har daglig leder tale- og 
forslagsrett, men ikke stemmerett. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelse 
skal inneholde saksliste og evt. saksmateriale (jfr IKS-loven § 11). 

 
5. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. 

Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder tilsvarende § 6 
pkt. 6 i avtalen. 

 
6. Det skal føres styreprotokoll fra møtene (jfr IKS-loven § 12). Protokollen skal underskrives av samtlige 

tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan 
kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.  
 
 

§ 8. DAGLIG LEDER OG ADMINISTRASJON  
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Den daglige driften er underlagt en daglig leder, jfr IKS loven § 14. Daglig leders myndighet og plikter skal 
være beskrevet i egne retningslinjer. 
 
Selskapet skal ha pensjonsordning som gir minst like gode pensjonsrettigheter som den kommunale 
pensjonsordningen. 
 

De ansattes rettigheter og plikter skal være i samsvar med Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 
(arbeidsmiljøloven) og selskapets etiske retningslinjer. 
 
Endringer av den enkeltes rettigheter/plikter, som et ledd i å harmonisere organisasjonen, vedtas i forhandlinger 
mellom styret og de ansattes organisasjoner. 
 
 

Kapittel 4. Øvrige bestemmelser  
 
§ 9. UTVIDELSER OG ENDRINGER AV SELSKAPSAVTALEN 
 
Nye kommuner eller offentlige virksomheter kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endring av 
selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet (jf IKS-lovens § 4).  
 

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. Unntatt er justeringer av 
folketall og tilskudd i § 4 i avtalen som gjøres årlig i ut fra SSB sine oversikter pr. 1. januar.  
 
 
§ 10. VOLDGIFT 
 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og utgiftsfordeling avgjøres med bindende virkning ved 
voldgift etter reglene i tvistemålsloven. 
 
 
§ 11. UTTREDEN OG OPPLØSNING 
 
De første 5 år etter videreføring av selskapet kan ingen av eierne tre ut av selskapet. Vedtak i en kommune om 
ut-treden av selskapet må meddeles representantskapet skriftlig på årsmøtet minst ett år før planlagt 
uttredelsestidspunkt. Jf IKS-lovens § 30. 
 

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Oppløsning 
må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32.  
 

Ved uttreden eller oppløsning fastsettes utløsningssummen til andelenes nettoverdi ved oppsigelsesfristens 
utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Hver av de deltakende 
kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til 
folketallet det året selskapet blir oppløst. Ved uttreden skal den uttredende kommune fortsette å hefte for den 
andel av gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Med andel menes den %-vise eierandel i 
forhold til den enkelte kommunes innbyggertall pr siste årsskifte, se § 3.2. 
 

Tvist i forbindelse med økonomisk oppgjør ved uttreden eller oppløsning, avgjøres ved voldgift, jfr. § 11 i 
avtalen.  
 
 
§ 12. IKRAFTTREDEN 
 
Vedtektsendringer trer i kraft når den er godkjent av eierkommunene. Selskapsavtalen gjøres gjeldende fra 
16.11.20. 
Beiarn Vedtak  dato: 16.11.20 Saltdal Vedtak dato: 24.09.20 
Bodø Vedtak  dato: 15.09.20 Sørfold Vedtak dato: 08.10.20 
Fauske Vedtak dato: 18.06.20 Steigen Vedtak  dato: 16.09.20 
Gildeskål Vedtak  dato: 27.08.20 Røst Vedtak  dato: 09.09.20 
Hamarøy Vedtak  dato: 22.10.20 Værøy Vedtak dato: 16.06.20 
Meløy Vedtak  dato: 11.06.20   

 



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

Representantskapet: medlemmer
Eierkommunene

Kopi til representantskapet –varamedlemmer,
Styre, revisor, Salten Regionråd, Salten kommunerevisjon,
Salten kontrollutvalg

Protokoll fra møte i representantskapet til Helse- og miljøtilsyn
Salten IKS 06.1 1 .20

Møtet ble avholdelektronisk via Teams og
Jf midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser
av covid-19), jf. Innst. 27 L (2020-2021) og Prop. 3 L (2020-2021). Loven gir unntak fra
kommuneloven og IKS-loven, og innebærer at folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter
også når de behandler saker som skal gå for lukkede dører. Videre innebærer loven at organer i
interkommunale selskaper skal få adgang til å holde fjernmøter, og til å signere møteprotokoller
elektronisk. Loven oppheves 1. juni 2021.

Møtet ble ledet av representantskapets leder; Sigurd Stormo.

Sak 13/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 14/20 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Navneopprop:
Beiarn: Andre Kristoffersen
Bodø: Ida Maria Pinnerød, Ole Henrik Hjartøy
Fauske: Marlen Rendall Berg, Trine Nordvik Løkås
Gildeskål: Bjørn M. Pedersen, Ida K. Heen
Meløy: Sigurd Stormo, Jim Helge Andersen
Saltdal: Sverre Breivik, Jim Hansen
Steigen: Åse Refsnes
Sørfold: Gisle Hansen, Kolbjørn Mathisen
Hamarøy: Britt Kristoffersen, Jan Folke Sandnes
Røst: Mona R Hansen
Værøy: Rita Adolfsen
18 av 22 deltok. Representantskapet er vedtaksberettiget.
I tillegg deltok styreleder Kyrre Didriksen og daglig leder Katalin Nagy.

Sak 15/20 Valg av to til å underskrive protokollen

Vedtak: Følgende velges til å underskrive protokollen: Ole Henrik Hjartøy og Marlen Rendall Berg.

Dato: ........................................................09.11.2020
Saksbehandler: ......................................Katalin Nagy
Telefon direkte: ........................................98 22 39 33
Deres ref: ........................................................«REF»
Løpenr.: .......................................................751/2020
Saksnr/vår ref: ...............................................2020/55
Arkivkode: ............................................................033
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Sak 16/20 Økonomiplan HMTS 2021 - 2024  
 
Vedtak: Representantskapet godkjenner økonomiplan for HMTS 2021 – 2024.  
 
 
Sak 17/20 Budsjett HMTS 2021  
 
Vedtak: Representantskapet godkjenner budsjett for HMTS 2021. 
 
 
 
Bodø 06.11.20 
 
 
Sigurd Stormo         Ole Henrik Hjartøy              Marlen Rendall Berg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 



Fra: Katalin Nagy <kn@hmts.no> 
Sendt: tirsdag 10. november 2020 10:43 
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 ; 
Bjørn M Pedersen; Britt Kristoffersen; Elisabeth Mikalsen; Gisle Hansen ; 
Ida K. Heen; Ida Maria Pinnerød; Jan Folke Sandnes ; Jassal Harjeet; Jim 
Hansen ; Jim Helge Andersen; Kolbjørn Mathisen; Marlen Rendall Berg; 
Monika Sande; Ole Hjartøy; Rita Adolfsen; Sigurd Stormo ; Susan Berg 
Kristiansen; optimist1; Torbjørn Grimstad ; Trine Nordvik Løkås; Øystein 
Laxaa ; Åse Refsnes 

Kopi:  Jassal Harjeet; Andre Kristoffersen; Ann Irene Sæter; Anne Wiik; Asbjørn 
Myklebust; Bente Grovassbakk ; Daniel Koskinen ; Frank Vilhelmsen ; Geir 
Olsen; Gøran Andreassen; Heidi Kalvåg; Håkon Sæther; Ingelin Noresjø; 
Janne M Ellingsen; Jill Arntsen; kassandrapetsas; Kathrine Moan Larsen; 
Kent H Storåker; Lars Petter Rekkedal; Linda Moen; Marit Moldjord; 
Marthe Barvik ; Mette Bjørnvik ; nilsdrift; Ola Kaldager ; Ola Smeplass; 
Paro Lyngmo; Rita Adolfsen; Rita Lorentsen ; Ronny Borge; Rune Berg ; 
Rune Edvardsen ; Rune Jørgensen ; Sten-Robert Hansen ; Susan Berg 
Kristiansen; Unn-Karin Pedersen ; Wibeke Aasjord Juul ; Salten 
kontrollutvalgservice; Salten Kommunerevisjon ; regionradet; Benedikte
 Dyrhaug Stoknes ; Kyrre Per Didriksen; Line Voll Bang ; Tordis Sofie 
Langseth; Ørjan Kristensen; Per Gunnar Pedersen; Bjørn Ove Moum 

Emne: Protokoll representantskapsmøte HMTS 06.11.20 
Vedlegg: protokoll repskap HMTS 061120.pdf 
 
Takk for møte. Vedlagt protokoll. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Katalin Nagy 
Daglig leder,  
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Tlf 98223933    kn@hmts.no  
   

 
                    
 Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige 
  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kcQBV-0003AJ-59&i=57e1b682&c=OVpkixGy85n055WFZ8CtPobMEOUU8EFkEAhhYtsHDzPxi1ONhapbmdtd-hna9nxh-Q8H6zYwNfuSG9EwsXETr_D-CDD6z76COn76anAncgIc0kVruktAOS7iCGDx2LvM8nQv51CQs_wvh6Zx9O2CtXdEfH__cdo3iZpn2VMyCFk-6kqpM2MTiLf7kAM1jN4nTFEFvHWtaLk04jeSjNkUyn0O6X0XsaSk6P_l9Kwig7w
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Nordland fylkeskommune 
Att: Fylkesråd for utdanning og kompetanse 
  

 
  Bodø, 22. oktober 2020 

 
Vedørende høring på innspillsnotat i forbindelse med 
behandling av struktursak for videregående opplæring i 
Nordland  
Salten Regionråd viser til tidligere innsendte innspill datert 5. oktober 2020 i forbindelse med 
ny struktur for videregående opplæring i Nordland. Regionrådet står fast ved disse 
innspillene og ber om at innspillene tas med i behandlingen av struktursaken i 
desembertinget.  
  
Etter dialog med ordførerne i de ti kommunene i Salten, er det viktig for oss å gi 
fylkeskommunen tilbakemelding om at det er en klar forventning / krav til at kommunene 
høres i denne innspillsrunden. Ingen av kommunene i Salten har mottatt henvendelse om 
dette. Vi minner om at regionrådet er et politisk samarbeidsorgan som ikke kan erstatte 
kommunenes selvstendige innspill, og at det er helt nødvendig at fylkeskommunen i viktige 
saker som dette hører kommunene på selvstendig grunnlag. 
 
Vi ønsker også å bemerke at innspillsfristen på ca. 2 uker er alt for kort i denne viktige saken. 
Det anmodes derfor om at kommunene får utsatt innspillfristen, og at innspillsnotatet 
oversendes alle kommunene for høring. 
 

Med vennlig hilsen 

På vegne av alle ordførerne i Salten, 

 

Salten Regionråd 

Ida Pinnerød (sign.) Rune Berg (sign.)  
leder nestleder   
  



 

 
 
Kopi: 
Kommunene i Salten  
 
 
 
 
Arkiv: Styret/2020  
Dokument: br20201022 til nfk - vedørende høring ny struktur vgs 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
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Emne: Vedørende høring på innspillsnotat i forbindelse med behandling av
struktursak for videregående opplæring i Nordland

Vedlegg: Br20201022 til Nfk - Vedørende høring ny struktur vgs.pdf

Viktighet: Høy

Til Nordland fylkeskommune
Att: Fylkesråd for utdanning og kompetanse

Se vedlagte brev med anmodning om at kommunene høres i struktursak for videregående opplæring
i Nordland.

Brevet sendes kun elektronisk.

På vegne av ordførerne i Salten,

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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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 
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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 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Salten kommunerevisjon IKS Boks 140 8201 FAUSKE 
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Justis- og beredskapsdepartementet 
postmottak@jd.dep.no  
 
  Bodø, 5. februar 2021 

 
Tilslutning til brannfaglig uttalelse vedrørende bruk av 
utrangerte nødraketter på nyttårsaften 

Styret i Salten Regionråd har i sitt møte den 29. januar 2021 vedtatt tilslutning til uttalelse 
vedrørende overnevnte. 

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

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

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
  
 
 
Kopi: 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Sjøfartsdirektoratet 
Nordland fylkeskommune 
Regionrådene i Nordland 
Kommunene i Salten Regionråd 
 
 
Arkiv: styret/2021  
Dokument: br210205 - følgebrev - støtte brannfaglig uttalelse 

mailto:postmottak@jd.dep.no


Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: fredag 5. februar 2021 08:46
Til: 'postmottak@jd.dep.no'
Kopi: 'postmottak@dsb.no'; post@nfk.no; Beiarn kommune; Postmottak Bodø

Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy
kommune; Rødøy kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune;
Sørfold kommune; post@sdir.no; Hanne.Ulrichsen@lofotradet.no;
bianca.maria.johansen@vestreg.no; stig.sorra@hel.no; langset@ihr.no;
Sturla Bangstad; Ida Maria Pinnerød; Heidi Robertsen; Tom Ragnar
Pedersen

Emne: Tilslutning til brannfaglig uttalelse vedrørende utrangerte nødraketter på
nyttårsaften

Vedlegg: Br210205 - Følgebrev - Støtte brannfaglig uttalelse.pdf; Styre-sak 1021 -
Vedtak - Uttalelse vedr nødraketter.pdf

Til Justis- og beredskapsdepartementet
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Beste hilsen
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder
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Mobil: +47 936 15 198
Besøksadresse: Sjøgata 27, 1. etg., 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
Kjersti.bye.pedersen@salten.no
www.salten.no
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  
Dato: Møte 29. januar 2021  

 
Sak: Styre-sak 10/21 

 
Brannfaglig uttalelse vedrørende bruk av utrangerte nødraketter på nytt-
årsaften 

 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd slutter seg til uttalelsen fra brannsjefene i Nordland vedrørende bruk av 
utrangerte nødraketter som fyrverkeri på nyttårsaften. 

Brannsjefene i Nordland har 28. januar 2021 adressert følgende uttalelse til Justis- og 
beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 
Sjøfartsdirektoratet, Regionrådene og Nordland fylkeskommune: 

Brannfaglig uttalelse:  
Utrangerte nødraketter benyttes som fyrverkeri på nyttårsaften  
Ulovlig bruk av nødraketter på nyttårsaften er fortsatt et problem i flere kystkommuner. Etter 
siste nyttårsfeiring ser vi skadevirkningene etter pyrotekniske effekter. I tillegg til 
skadevirkninger fra ordinært fyrverkeri registrerer man nok en gang ødeleggelsene ved 
ulovlig bruk av nødraketter. Disse skadene koster samfunnet store summer hvert år og bør 
være helt unødvendige kostnader for både privatpersoner, bedrifter og forsikringsselskap. 
 Nødraketter er ekstremt brannfarlige og vil utgjøre en stor sikkerhetsrisiko både i bebygde 
strøk og i tørt terreng. Mange av de utrangerte rakettene som sendes opp har defekte 
fallskjermer og lander dermed fortere enn tiltenkt. De fleste brannvesene langs kysten har i 
mange år måtte rykke ut til både bygningsbranner og gressbranner forårsaket av nødraketter 
på nyttårsaften. Nødrakettene har med andre ord påført samfunnet betydelige utgifter. For 
vår del anses denne risikoen som svært uakseptabel. Selv om temaet er brakt på bane 
tidligere er det fortsatt like aktuelt. Årsaken til dette er at det tilsynelatende fortsatt hersker en 
villfarelse blant båteiere og andre at det er lov å sende opp utrangerte nødraketter på 
nyttårsaften. Dette til tross for at både brannvernmyndigheter, sjøfartsmyndigheter og 
hovedredningssentralen har advart mot dette. 
Det argumenteres fra enkelte at det er god trening for fiskere/mannskap å skyte opp 
utrangerte nødraketter på nyttårsaften. At fiskere og andre trenger å øve på 
sikkerhetsprosedyrer og utstyr er det ikke tvil om. Det kan faktisk utgjøre forskjellen mellom 
liv og død at en fisker er i stand til å utføre de riktige grepene i en nødsituasjon. Men at 
nyttårsaften er det riktige tidspunktet for øving med utrangert nødutstyr er kanskje mer 
tvilsomt. Slik trening bør foregå i tilrettelagte rammer hvor man ikke rammer uskyldig 
tredjepart eller påfører samfunnet ekstra utgifter i form av unødvendig utkalling av 
beredskapsressurser. Utrangert utstyr bør selvfølgelig leveres tilbake til forhandler ved 
fornying av nødraketter og bluss. 
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Fiskere og annet maritimt personell gjennomgår grundige sikkerhetsopplæringer for å ivareta 
egen sikkerhet på sjøen. Bruk av nødraketter og nødbluss inngår som en naturlig del av 
denne opplæringen. Spørsmålet er om deltagerne på sikkerhetskursene også blir satt i stand 
til å vurdere sikkerheten for de som uskyldig rammes av utrangerte nødraketter som 
forårsaker branner og skader på nyttårsaften? 
Ulovlig bruk av nødraketter er i utgangspunktet en politisak. Politiet alene vil ikke klare å få 
bukt med dette og man bør derfor få til en holdningsendring hos brukerne. I tillegg må 
berørte Brannsjefene i Nordland myndigheter se om regelverket rundt disse 
problemstillingene er hensiktsmessig. Etter vår vurdering er det et klart behov for endringer i 
både holdninger og regelverk. Det synes som det er uklare ansvarsforhold mellom sentrale 
fagmyndigheter. Både Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Sjøfartsdirektoratet har 
ansvar for pyroteknisk nødutstyr. Henvender man seg til disse direktoratene gis det ingen 
entydige svar om hvilket regelverk som gjelder for denne type utstyr, eller hvem som har 
ansvar for oppfølging. Ut fra våre erfaringer vil det være grunnlag for å spørre om det føres 
tilstrekkelig tilsyn fra myndighetene for salg og bruk av dette utstyret?  

Brannsjefene i Nordland anmoder sentrale myndigheter om å se nærmere på tiltak som kan 
bedre sikkerheten til uskyldig tredjepart. Fra vårt ståsted synes det å være behov for en 
bedre koordinering mellom Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap rundt disse spørsmålene. 

 Brannsjefene i Nordland foreslår følgende tiltak: 

• Bedre koordineringen mellom DSB og Sjøfartsdirektoratet vedrørende 
myndighetsutøvelse for kontroll, salg og bruk av pyroteknisk nødutstyr.  

• Salg av nødraketter bør underlegges strengere kontroll slik at uautorisert bruk unngås. 
Nødraketter og pyroteknisk nødeffekter bør ikke omsettes til andre enn de som kan 
dokumentere behovet for det. Utsalgssteder for pyroteknisk nødeffekter bør inneha 
salgstillatelse fra myndighetene på lik linje med utsalgssteder for fyrverkeri. Det bør 
undersøkes hvorvidt maritimt nødutstyr av denne type kan likestilles med annen 
pyroteknisk vare og at man får en harmonisering av regelverket. Det er betenkelig at 
nødraketter, håndbluss og lignende i dag kan bestilles gjennom flere norske nettbutikker 
uten nærmere begrunnelse.   

• Det bør vurderes hvorvidt man skal opprette en panteordning hvor båteiere/redere må 
kunne dokumentere at utrangert utstyr blir destruert når det er utgått på dato. Det må 
tilrettelegges bedre for destruksjonsordninger hvor utgått utstyr kan innleveres. 
Kontrollene kan tillegges allerede innførte ordninger for skipskontroll i regi av 
sjøfartsmyndighetene.  

• Det bør vurderes hvorvidt regelverket for opplæring av maritimt personell og 
sikkerhetsopplæringen for fiskere må endres. Når man ser den utstrakte bruken av 
utrangerte nødraketter er det ting som tyder på at opplæringen ikke er tilstrekkelig på 
dette feltet. Opplæringen må ha som delmål å kunne sette maritimt personell og fiskere i 
stand til å vurdere risikoen for omgivelsene som rammes av bruk av uautorisert bruk av 
nødutstyr. Det må fremkomme hva som er den enkeltes ansvar og hva som er 
konsekvenser ved ulovlig bruk. 

• Ved repetisjonskurs for maritimt personell og fiskere må det innføres obligatorisk betjening 
av øvingsraketter. Det bør også vurderes å arrangere lokale øvinger i samarbeid med 
lokalt brannvesen. Dette for å sikre nødvendig kjennskap til virkemåte og betjening. 



 

iSalten Nett AS 
Postboks 4 
8201 Fauske 

Telefon:  75 60 01 00 
Telefaks: 75 60 01 01 

E-post: firmapost@isenergi.no 
Foretaksregister: NO 914 385 261 MVA 
www.isenergi.no 

ORIENTERING OM NAVNEENDRING I INDRE SALTEN ENERGI-KONSERNET 

I 2016 ble endring av energiloven vedtatt av Stortinget. Lovendringen innebar krav om 
selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet innen 1. 
januar 2021.  
 
Da Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag fusjonerte og dannet Indre Salten Energi-konsernet i 2015 ble 
nettvirksomheten, ISE Nett AS, skilt ut i et eget selskap. 
 
For å tilfredsstille paragrafen om Markedsføring og kommunikasjon har ISE Nett nå endret 
selskapsnavn til iSalten Nett. iSalten Nett AS er 100% eid av Indre Salten Energi AS. 
 
 
Nøkkelopplysninger er som tidligere:  
 
Org.nr   Forretnings-/besøksadresse:  Fakturaadresse: 
914 385 261  Follaveien 73    Postboks 4 

8208 Fauske    8201 Fauske 
 
E-postadresser: 
Generelle henvendelser: post@isenergi.no  
Faktura: faktura@isenergi.no 
 
Selskapet er ELMA-registrert og faktura ønskes fortrinnsvis mottatt i EHF-format, evt. pr. e-post. 
 
 
Vi ber om at navneendringen oppdateres i deres systemer henhold til disse nye opplysningene. 
 

 
Med vennlig hilsen  
iSalten Nett AS 

Til våre kunder, leverandører og 
samarbeidspartnere 
 

 
 
 

Fauske, 12. februar 2021 
  

mailto:post@isenergi.no
mailto:faktura@isenergi.no


Fra: Inger Lise Lund <inger.lise.lund@isenergi.no>
Sendt: fredag 12. februar 2021 08:14
Emne: I SE Nett endrer selskapsnavn til iSalten Nett
Vedlegg: Orientering om navneendring - iSalten Nett.pdf

Hei,

Viser til vedlagt orientering om navneendring i ISE-konsernets nettselskap.
I SE Nett AS endrer selskapsnavn til iSalten Nett AS.

Vennlig hilsen

Inger Lise Lund
Økonomisjef

Telefon: +47 906 33 067
E-post: inger.lise.lund@isenergi.no
www.isenergi.no

Tenk på miljøet –ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

mailto:inger.lise.lund@isenergi.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lASer-0002Mn-5y&i=57e1b682&c=ohME4mGyBNOODM0sHIX1EFh-Xp1LycZ1cXzKhZCA_efkGkViSt7Y_a8cWA554HkeCntiVndSvEhYFh-q6rVBDE0iQV_KqKlalonVucCi1jCVIlNDN6KWjfeKfLQi1z2MbZXxUTp70k1BHHVnaeX56Cl48X4YwmyxAK6ZJ3TBbxNUaZ8NgeAnHP9BlaS-ihrSxc_ZKGcjGmky1IJl4qX1HEvtzo0rmjpcQDPGLlIh_qY
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 18. februar 2021  
 
Sak: SR-sak 10/21 
 Innspill til Regional Transportplan 2022-2033 for Nordland 

 

Enstemmig vedtak: 

Innledning 

Nordland fylkeskommune har invitert kommuner og regionråd / interkommunale råd til å gi 
innspill til planprogrammet for Regional transportplan 2022-2033 (heretter kalt RTP).  

Salten Regionråd har mottatt innspill fra kommunene, og leverer et samlet innspill til Nord-
land fylkeskommune. I tillegg ventes det at noen av kommunene leverer egne innspill.  

Innspillet fra Salten Regionråd er basert på de nylig vedtatte Saltenstrategiene, tidligere ved-
tatte prinsipper for samferdselsprioriteringer og innspill til hhv. Nasjonal Transportplan og Re-
gional Transportplan, øvrige utredninger og analyser, og ikke minst på innspillene fra kom-
munene i Salten fra januar 2020.  

I henhold til bestillingen fra Nordland fylkeskommune er innspillet avgrenset til å gjelde ho-
vedutfordringer på transportområdet, spesifikt de:  
1. Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden 
2. Største utfordringene i dag og i framtiden 
3. Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene i  
       framtiden 

Innspillet inneholder således ikke konkrete prosjekter eller tiltak, med forutsetning om at det 
gis anledning til en ny innspillsrunde om dette i forbindelse med utarbeidelse av handlings-
plan til høsten.  

 

Kort om Salten  

Salten består av de 10 kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, 
Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Regionen har knapt 85.000 innbyggere og er fylkets og 
landsdelens mest folkerike region. Regionen er svært sammensatt både geografisk, demo-
grafisk og næringsmessig. Dette gjør at transport- og samferdselsbehov også er nokså 
ulike. 

Geografisk er kystkommunene preget av øyer og fjorder som vanskeliggjør gode vegforbin-
delser, og som stiller krav til sjøtransport, ferge og hurtigbåtforbindelser - i tillegg til veg. I 
indre del av regionen er samferdsel primært basert på veg eller bane, med utfordringer i form 
av store avstander, regularitet, framkommelighet og sikkerhet – spesielt vinterstid.  
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Demografisk utgjør Bodø et tyngdepunkt med 62% av befolkningen, og byen har helt andre 
samferdselsutfordringer enn resten av regionen. Dette gjelder både kapasitet, kollektivløs-
ninger og ikke minst knutepunktsfunksjoner både innenfor luftfart, jernbane, veg, ferge og 
hurtigbåt – både for person- og godstransport. Som administrasjons- og servicesenter og 
transportknutepunkt har Bodø nav-funksjoner for store deler av fylket og landsdelen. 

 Kommunene rundt Skjerstadfjorden (Bodø, Fauske, Saltdal), sammen med Sørfold, utgjør 
81% av befolkningen. Fauske har også viktige knutepunktsfunksjoner på veg og bane, og 
ikke minst i overgangen mellom disse. Fauskes senterfunksjon og bystruktur aktualiserer 
også nye samferdselsløsninger for selve tettstedet.  

I søndre del av regionen utgjør Meløy et tyngdepunkt med samhandling mot nabokommu-
nene Rødøy og Gildeskål. Gildeskål har samtidig en sterk knytning til Bodø, mens Rødøy 
også samhandler sørover mot Helgeland. I Beiarn og nordre del av Salten (Hamarøy og Stei-
gen) er det store avstander både internt, til nabokommuner og til regionsenter. Hamarøy 
samhandler også mot naboregioner i nord og vest. 

Mens Bodø og i noen grad Fauske har bymessige problemstillinger knyttet til kapasitet, kø 
og kollektivløsninger, preges de øvrige kommunene (og også store deler av Bodø og 
Fauske) primært av spredt befolkning og store avstander både internt til kommunesenter og 
til regionsenter.  

Næringsmessig er det store variasjoner, med sterke industrimiljøer i Meløy, Sørfold, Saltdal, 
Fauske, Bodø og også i Hamarøy. Disse har varierende godstransportbehov langs vei, sjø 
og bane, og flere aktører benytter private eller offentlige industrikaier med potensial som knu-
tepunkt for sjøtransport til/fra regionen. 

Marine næringer (både oppdrett og fiskeri) er representert i praktisk talt hele regionen, men 
særlig i ytre del av regionen. Lakseslakterier med stort og økende transportbehov på vei fin-
nes i Steigen og Gildeskål, mens fiskerier stiller krav til gode fiskerihavner.  

Av transportkrevende produksjonsnæringer for øvrig, nevnes eksisterende og framtidige mi-
neralnæringer, næringsmiddel, trevirke, nye muligheter innenfor vareproduserende industri, 
og ikke minst reiseliv. På toppen av dette kommer transport av dagligvare-, forbruks-, bygge- 
og investeringsvarer, renovasjon, post, etc. En svært stor andel av transportarbeidet i Salten 
er transitt gjennom regionen, langs E6, RV77, RV80 og Fv17, med ferge til/fra Lofoten, med 
jernbane til/fra Bodø og Fauske og med fly.   

 

Saltenstrategier og prioriteringer 

Salten Regionråd har nylig vedtatt Saltenstrategier for 2020-2024, med tre fokusområder:  
1. Attraktivitet: bolyst og identitet,  
2. Bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling  
3. Infrastruktur og kommunikasjon. 

Infrastruktur og kommunikasjon er en viktig driver for de to øvrige fokusområdene, og inne-
bærer å forsterke naturlige BAS-områder i Salten, videreutvikle infrastruktur og smarte kom-
munikasjonsløsninger, utvikle Bodø som regionsenter og utvikle transportknutepunktene 
Bodø og Fauske. Salten Regionråd har etablert prosjektet Samferdsel i Salten som bl.a. skal 
følge opp dette fokusområdet.  
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I tidligere prioriteringer til Nasjonal Transportplan, har Salten Regionråd definert følgende 
prinsipper for prioritering av samferdselsprosjekter:  

 
1. Liv, helse og samfunnssikkerhet: Dette innebærer vedlikehold og opprusting av ulykkes-

belastede og rasutsatte strekninger, kritiske strekninger med tanke på beredskap og 
samfunnssikkerhet, samt gode løsninger for myke trafikanter.   

2. Verdiskaping: Dette innebærer transportløsninger som muliggjør utnyttelse av råvarer 
som fisk, vannkraft, mineraler mm. Slike næringer er bærebjelken i bosettingsmønsteret i 
Salten, og danner livsgrunnlaget for mange kommuner. Det betyr også at dersom nye 
store næringsetableringer kommer, må en kunne endre samferdselsprioriteringene for 
imøtekomme nye behov. Også for reiselivsnæringen er samferdsel en viktig rammebe-
tingelse for vekst, innovasjon og lønnsomhet. Tilgjengelighet er en avgjørende faktor for 
økt verdiskapning. Gode tilbud til besøkende er også gode tilbud til lokalbefolkningen, og 
bidrar til et spredt bosettingsmønster i Salten.  

3. Klima og miljø: Dette innebærer at transportsektoren må ta sin del av ansvaret for å re-
dusere utslipp. I tillegg kan regionens avstandsulemper bli større dersom våre transport-
løsninger ikke har et tilfredsstillende miljøavtrykk. Det bør derfor skje en overgang fra 
veg til bane/sjø, mer miljøvennlige energiformer (elektrisitet, gass eller hydrogen), og 
mer bruk av kollektiv, gang og sykling.  

4. Bo-, arbeids- og serviceregion (BAS-regioner): Dette innebærer kommunikasjonsløs-
ninger som muliggjør regionforstørring og bedre tilgang til arbeidsplasser (pendling) og 
servicefunksjoner. Dette har betydning for rekruttering av tokarrierefamilier, bolyst og 
livskvalitet generelt. I BAS-begrepet inngår også mulighet for tjenester og opplevelser 
både på dag- og kveldstid, samt tilgang til knutepunktsfunksjoner i regionsenteret – her-
under også ukependling.  

5. Fritid: Dette innebærer tilgang til fritidsboliger, utfartsområder m.m., med betydning for 
bolyst, folkehelse og livskvalitet, og også for utvikling av lokalt næringsliv.  

 

Viktigste transportbehov  

Saltens transportbehov er knyttet til:  

 
1. Mobilitet av mennesker internt i regionen 

Dette innebærer transport både til/fra regionsenter og knutepunkt, innenfor naturlige 
BAS-regioner og internt i egen kommune.  

Bodøs rolle som regionsenter genererer reiser knyttet til arbeid, utdanning, helsetjenes-
ter, andre offentlige tjenester, handel og service, samt kultur- og idrettsopplevelser. Når 
funksjoner av stor betydning for folks arbeid, helse og velferd sentraliseres, må utfor-
mingen av samferdselssystemet i større grad ta hensyn til dette.  

Arbeidspendling er en del av dette, og rundt 1250 personer pendler fra resten av Salten 
til Bodø på dag- eller ukesbasis. I tillegg kommer studenter og elever som reiser til/fra 
Bodø daglig eller ukentlig. Dette utgjør behov for transport både daglig og spesielt i hel-
ger. Hovedsakelig foregår dette med buss, hurtigbåt eller tog, i tillegg til egen bil.  
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Salten har flere BAS-regioner hvor folk pendler daglig eller på ukesbasis mellom kom-
munene. Totalt pendler ca. 3200 personer internt i Salten. Aksen Bodø-Fauske-Saltdal-
Sørfold er den største BAS-regionen, med ca. 2100 pendlere, hvorav 834 er mellom de 
tre indre Salten-kommunene, og resten til/fra Bodø. Fauske er en utpreget bostedskom-
mune hvor mer enn 1200 pendler ut til resten av Salten, dvs. ¼ av egen arbeidsstokk.  

Rundt Meløy er det om lag 200 personer som pendler til/fra Gildeskål og Rødøy. I hele 
aksen Rødøy-Meløy-Gildeskål-Beiarn-Bodø er det rundt 700 pendlere, hvorav ca. 300 
pendler inn til Bodø.  

Avstander i nordre del av regionen gir en noe svakere BAS-region, men 70-80 personer 
pendler mellom disse kommunene1. Hele aksen Bodø – Steigen – Hamarøy har rundt 
200 pendlere. I tillegg er det noe pendling mellom indre Salten og de to nordligste kom-
munene.  

Velfungerende BAS-regioner er avhengig av gode samferdselsløsninger, både i form av 
vegforbindelser og transporttjenester (kollektiv på veg, sjø og bane). Agendatoget er en 
svært viktig faktor for BAS-regionen langs Skjerstadfjorden.  

 
2. Mobilitet innenfor egen kommune  

Dette innebærer på den ene siden transport av innbyggere til arbeidsplass, skole, offent-
lig service, private tjenester, kultur- og idrett, fritids- og besøksreiser for øvrig. Dette gjel-
der både arbeidstakere, skoleelever, ungdom og en voksende gruppe eldre eller perso-
ner uten egen bil. En fortsatt sentralisering av tjenester både regionalt og innad i kom-
munene (helse, skole, post, politi, NAV, butikk, etc.) øker behovet for mobilitet. Videre 
ønsker kommunene å fremme bolyst gjennom å kunne samle befolkning, og spesielt 
ungdom, til aktiviteter og tilbud på ettermiddags- og kveldstid. Dette er en gruppe uten 
kjøretøy, og avstandene kan være for lange for sykkel eller gange. 

En annen side ved mobilitetsbehov innenfor kommunen, er leveranse av kommunale og 
andre offentlige tjenester hjem til beboerne. Dette gjelder særlig utøvelse av kommunale 
tjenester innenfor helse og omsorg. En aldrende befolkning kombinert med at eldre og 
pleietrengende bor lenger hjemme, gir behov for å nå ut til disse beboerne. Også andre 
offentlige tjenester som post, brannvern, politi, veterinær, osv. vil ha samme type behov.  

Kommunene vil her ha ulike behov, basert på tettsteds- og tjenestestruktur, men også 
med hensyn til geografi. F.eks. vil de mest utpregede øykommunene ha større utford-
ringer knyttet til båt- og fergeforbindelser.   

 
3. Mobilitet av mennesker inn og ut av regionen, gjennom viktige knutepunkt og 

transportårer 

Bodøs rolle som fylkeshovedstad, landsdelssenter, universitetsby, handelssenter og lo-
kaliseringssted for større offentlige og private virksomheter genererer stor trafikk. 

  

                                                      
1 NB! Tall fra 2019. Her antas det å være endringer etter kommunesammenslåing i Hamarøy og flytting av lak-
seslakteri fra Hamarøy til Steigen.  
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Salten har tett på 3.000 pendlere ut av regionen, og ca. 2.500 pendlere inn. I tillegg kom-
mer studenter som studerer i Bodø eller utenfor regionen, yrkesreiser inn/ut av regionen, 
besøk til sykehus, lege, annen service, handel, kultur/idrett, ferie-/fritidsreiser osv. På 
toppen av dette kommer turister/reiseliv. 

Dette gir behov for gode transportløsninger fra knutepunkt i form av flyruter, togruter og 
lengre hurtigbåt- og bussruter mot naboregioner. I tillegg gode veiforbindelser inn og ut 
av regionen. Realisering av nye Bodø lufthavn er avgjørende for regionen, samt den rol-
len Bodø har som knutepunkt for flytrafikk i fylket og landsdelen, og for nasjonale og in-
ternasjonale ruter. Også togtilbudet inn/ut av regionen er av stor betydning. 

I et regionalt perspektiv innebærer dette også behov for tilgang til knutepunkt (hovedsa-
kelig Bodø og Fauske), og til de store transportsystemene ut av regionen. Utfordringer 
her er korrespondanse mellom regionale ruter og ruter inn/ut av regionen, samt tilrette-
legging i knutepunkt og transport mellom terminaler (tog-fly-buss-hurtigbåt-ferge).  

For reiselivet er det i tillegg behov knyttet til tilrettelegging, informasjon og forutsigbarhet.  

 
4. Transport av innsatsfaktorer og varer produsert i Salten og ut til markedet.  

En viktig bærebjelke for næringsutvikling i Salten, er utnyttelse av råvarer som fisk og 
andre marine produkter, vannkraft, mineraler, skog, m.m. Flere av de store vareproduse-
rende aktørene har egne transportsystemer i form av sjøtransport fra egen kai, mens en 
stor del også krever gode vegforbindelser enten hele veien ut av regionen eller til knute-
punkt i form av jernbane eller havn. Det er ventet en stor vekst innenfor tradisjonelt opp-
drett, samtidig som nye arter og alger er på tur opp.  

Transportutfordringer er ofte knyttet til fylkesveier med dårlig standard, fergeforbindelser 
med lav kapasitet eller forbindelser med dårlig regularitet. Dette gjelder spesielt vinterstid 
(fjelloverganger, innstilte ferger osv.). Det er også viktig for regionen å ha et godt tilbud 
for transport av gods kystvegen med hurtigbåt.  

Nye store næringsetableringer, vil kunne ha behov for ny infrastruktur. Også nye trans-
portmønstre med overføring fra vei til bane og sjø, og eventuelt også fly vurderes fortlø-
pende, og kan kreve nye løsninger og infrastruktur. Dette gjelder særlig innenfor marin 
sektor. 

Det vises for øvrig til tidligere utredninger i form av rapporten «Fra kyst til marked» 
(2015) og «Nærings- og godsstrømsanalyse - Nordland» (2018). 

 
5. Transport av gods til, fra og gjennom Salten. 

Transport av «ordinært gods» (dagligvarer, byggevarer, investeringsvarer, post, avfall 
etc.) til og fra regionen utgjør nok de største gruppene av godstransport. For regionen er 
det en styrke å ha god tilgang til denne typen transport, med tanke på leveringssikker-
het, leveringstid, kostnad, tilgjengelighet, samt kombinasjon i forhold til uttransport av 
egne varer (f.eks. fisk på tog). 
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De gjennomgående transportårene i form av jernbane, E6, Rv80, Rv77, fergeforbindel-
ser og Fv17 er her avgjørende for gode transportløsninger. Langs alle disse transport-
årene er det utfordringer knyttet til spesielt framkommelighet, sikkerhet og regularitet. På 
jernbanen er det dessuten utfordringer knyttet til kapasitet og framføringstid.  

Bodø og Fauske er viktige knutepunkt, som må utvikles i takt med økning i transport. 
Dette gjelder både tilførselsveier, terminalutvikling og –sammenkobling, og planlegging 
av byutvikling i forhold til tungtransport.  

Det vises for øvrig til tidligere utredninger i form av rapporten «Fra kyst til marked» 
(2015) og «Nærings- og godsstrømsanalyse - Nordland» (2018). 

 

Største utfordringer  

Med hovedfokus på utfordringer knyttet til Regional Transportplan (og med tilsvarende 
mindre fokus på Nasjonal Transportplan), kan de største utfordringene finnes innenfor føl-
gende områder: 

  
1. Liv, helse og samfunnssikkerhet 

Dette har høyest prioritert i Salten, og har betydning for de fleste transportformer. Dette 
innebærer bl.a.:  

- Redusere og forbygge ulykker gjennom heving av vegstandard (både fylkes- og riks-
vei), sikring mot ras, tunnelstandard, samt sikker drift både på veg og sjø (inkl. anløp).  

- Framkommelighet, både i form av generell vegstandard, drift og vedlikehold, samt re-
gularitet på fjelloverganger og sjøverts samband. 

- Tilrettelegging for myke trafikanter, herunder også skolebarn, gjennom utbygging av 
gang- og sykkelveinett (særlig i sentrum og langs fylkesveiene), gatelys, samt tilrette-
legging i form av miljøgate (mindre sentra) eller større vegomlegging (Fauske).  

- Mobildekning på utsatte områder som tunneler og fjelloverganger. 

- Unngå at sivil beredskap rammes av nedjusterte krav til vegdrift/vegvedlikehold og 
fergedrift/frekvens. Reduksjon i anbudenes krav til regularitet, frekvens og oppetid, 
bør gjennomgå ROS-analyser hvor det tas hensyn til beredskap. 

 
2. Gode kollektivløsninger  

Kollektivløsninger og mobilitet har betydning for å understøtte Saltenstrategienes fokus 
på attraktivitet - bolyst og identitet, samt bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.  

Behovene i Salten er ulike:  

- Bodø – og i noen grad Fauske – har både potensial og behov for å overføre mer av 
privatbilismen til kollektive løsninger.  

- I de øvrige kommunene med spredt bebyggelse og lengre avstander, handler kollek-
tivtransporten mer om mobilitet og tilgjengelighet til tjenester, spesielt i grupper som 
ikke har tilgang til egen bil.  
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- I områder med manglende eller dårlige vegforbindelser vil kollektivtilbudet på sjø 
være avgjørende. 

- Gode kollektivtilbud bidrar til å bygge større, bedre og sterkere BAS-regioner både 
internt i kommuner og mellom kommuner.  

- Gode kollektivtilbud har også betydning for reiselivsutvikling, spesielt i områder hvor 
sjøverts transport er avgjørende.  

Viktige momenter knyttet til kollektivløsninger:  

- Behovstilpasning, nye modeller og smartere kollektivløsninger i tynt befolkede områ-
der: Dette innebærer mer fleksible løsninger med mindre kjøretøy og bestillingsruter 
(«mobility on demand»), bedre tilpasset grupper av befolkningen som ikke har bil 
(ungdom og eldre). Dette er grupper som trenger å nå offentlige kontorer, servicetil-
bud og fritidstilbud. Samtidig kan det være en viktig forutsetning for å ha et sosialt liv 
utenfor hjemmet, treffe kjente og bidra til bolyst og økt folkehelse. Nye løsninger ba-
sert også på båt og/eller autonome kjøretøy kan være aktuelt.  

- Videre utbygging av kollektivtilbudet i de største tettstedene. Dette innebærer bl.a. å 
videreføre den gode utviklingen i Bodø, og å se på realisering av en bedre kollektiv-
løsning for tettstedet Fauske.  

- Fortsatt styrking av den største pendleraksen i Salten (Bodø-Fauske/Sørfold-Saltdal). 
Dette innebærer utvikling av Saltenpendelen med tilpassede ruter og økt frekvens 
(bl.a. til Rognan), samordning/korrespondanse med øvrig fylkeskommunal kollektivt-
ransport (buss) slik at disse utfyller hverandre, og parkerings- og mobilitetsstrategi 
rundt stasjonene.  

- Generelt fokus på koordinering mellom transportformer for kollektiv, frekvens og regu-
laritet, og ikke minst forutsigbarhet. Bostedsvalg eller næringsvirksomhet (f.eks. reise-
liv) som baserer seg på et fungerende kollektivtilbud, er avhengig av at dette er forut-
sigbart og sikkert over tid.  

- Prisnivå på kollektivtrafikken, både mht. buss, ferge og hurtigbåt. I diskusjonen rundt 
reduksjon av fergepriser, bør man også se på prisnivået på hurtigbåt.  

 
3. Generell heving av vegstandard  

Dette gjelder gjennomgående både for riksveier og fylkesveier. Spesielt på fylkesveiene 
er det et stort vedlikeholdsetterslep, og behov for forbedring av standard/større utbed-
ringer – særlig på strekninger med stor betydning for næringstransport. Dette berører 
flere deler av fylkesveinettet, og spesielt der det foregår transport av marine produkter 
eller industrivarer. Dette har betydning både for framkommelighet generelt, sikker-
het/ulykker, transporttid og regularitet.   

 
4. Miljøvennlige transportløsninger 

Det grønne skiftet skaper både krav til mindre utslipp og muligheter for nye energiformer 
i transportsektoren. I tillegg til en generell forpliktelse til å redusere utslipp, vil mangel på 
tidsriktige og miljøvennlige transportløsninger kunne øke regionens avstandsulemper i 



 Salten Regionråd  Dokument:  sr-sak 1021 - vedtak - innspill til regional transportplan 2022-2033 for nordland 
   Side: 8 av 10 

 

Rett utskrift: HR    Dato: 23.02.21 

  

 

 

form av f.eks. avgifter. Regjeringens nye handlingsplan for fossilfri kollektivtransport in-
nen 2025 er ambisiøs, og må følges opp også regionalt. Ny teknologi utvikles raskt, og 
regionen har mulighet til å være langt fremme i denne utviklingen, slik at vi kan dra nytte 
både av bedre transportløsninger og en parallell industriutvikling.  

Konkret gjelder dette:   

- Sjøtransport – herunder ferger og hurtigbåter – som er en av de største utslippskil-
dene i kystkommunene. Nye Vestfjordferger er allerede bestemt å skulle være ut-
slippsfri (sannsynligvis med hydrogen), mens riksvegsamband inn/ut av Hamarøy i 
nord blir elektrifisert. For øvrige ferge- og hurtigbåtsamband må nye energiformer ut-
redes, forberedes og innføres.  

- Busstransport: I Bodø innføres nå elektriske busser. Det vil være behov for å finne 
nye driftsformer også for eventuelle «bybusser» på Fauske, samt regionbusser, og 
eventuelt i kombinasjon med nye kollektivmodeller.  

- Nordlandsbanen drives i dag på diesel, og det må settes fortgang i utredning og reali-
sering av et energiskifte, enten til elektrisitet eller hydrogen. Hvis ikke vil banens kon-
kurransekraft og miljøprofil være kraftig redusert. Dette har betydning både for gods- 
og persontransport, herunder den viktige Saltenpendelen. Salten Regionråd ønsker at 
Saltenpendelen kan være pilotprosjekt for hydrogendrift på Nordlandsbanen. 

- Luftfarten er av stor betydning for regionen generelt, og for Bodø spesielt. Utvikling av 
et senter for grønn luftfart, og uttesting av nye løsninger – i første omgang for det re-
gionale rutenettet (basert på hydrogen eller el) har prioritet.  

- El-bil som i dag har liten utbredelse i distriktskommuner. Dette skyldes lange avstan-
der og manglende infrastruktur for lading. Dette vil på sikt kunne bli en ulempe for dis-
triktskommunene, både for egne innbyggere og for reiseliv. Det bør sees på støtte- 
eller kompensasjonsordninger for å etablere ladeinfrastruktur i hele regionen/fylket.  

- Tungtrafikk langs veg er i liten grad egnet for elektrisk framføring, men flere aktører 
baserer seg på hydrogendrift. Infrastruktur for fylling vil være en viktig prioritet for å 
understøtte en slik utvikling.  

Generelt ligger det til rette for både uttesting av nye løsninger og etablering av infrastruk-
tur for fossilfrie løsninger for fly, bane, sjø og vei i transportknutepunktene Bodø og 
Fauske. Videre har regionen gode forutsetninger for leveranse og produksjon av både 
elektrisitet og hydrogen, samt eventuell batteriproduksjon.  

Jobben med infrastruktur og etablering av «grønne korridorer» (med lade- og fyllemulig-
heter) blir en viktig utfordring hvor kommuner, regioner, fylkeskommuner, industri- og 
transportaktører og næringsliv for øvrig må jobbe på lag.  

 
5. By- og tettstedsutvikling 

By- og tettstedsutvikling har stor betydning for å fremme attraktivitet - bolyst og identitet, 
samt bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling. Det er et gjensidig avhengighetsforhold 
mellom transportutvikling og by-/tettstedsutvikling.  

- I Bodø er denne sammenhengen tydelig, gjennom gjennomføring av vegpakken(e), 
etablering av ny lufthavn og ny bydel med ny riksvegadkomst, samt terminalutvikling 
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for jernbane og sjø. Bodø har gjennomført en byanalyse og konseptvalgutredning for 
Ny by Bodø, deltar i prosjektet Smartere transport Bodø og i nettverk for bærekraftige 
regionbyer, samt utarbeider en bylogistikkplan og en ny masterplan for havn. De to 
store prosjektene knyttet til ny lufthavn med riksvegadkomst og Bypakke fase II har 
derfor prioritet. Likeledes utvikling av infrastruktur for bedre samspill mellom jernbane, 
sjø og vei.  

- Fauske har potensial for en sentrumsutvikling som samspiller bedre med transportut-
fordringene. Fauske har deltatt i prosjektet «Småby i Nord» med forslag til tiltak for 
oppfølging, og har fått fram utredninger og planer rundt både kollektivtrafikk, trafikk-
sikkerhet, sykkel, sikkerhet og beredskap, og ikke minst omlegging av E6/Rv80 uten-
for sentrum. Utvikling og arealdisponering til både næring og bolig avhenger sterkt av 
transportløsninger i og rundt tettstedet. Det er behov for å se utredninger og planer i 
sammenheng, med involvering fra både fylkesnivået og stat.  

- Sentrums- eller tettstedsutvikling foregår også i andre kommuner, både i form av fy-
sisk utforming, men også i form av bedre kommunikasjon mellom de ulike bygdene 
og kommunesenteret. Meløy er et eksempel på dette. Her vil transportinfrastruktur, 
både i form av fysiske og tjenestemessige løsninger være viktige forutsetninger.  

 

Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene  

Mange av de viktigste forutsetningene er nevnt indirekte i teksten ovenfor, og nevnes derfor 
bare kort her:  

- Sentralisering: Det skjer en gjennomgående sentralisering av spesielt offentlige tje-
nester, innenfor helse, tannhelse, eldreomsorg, skole, politi, rettsvesen, NAV, osv. 
Dette skjer både internt i kommunene, i fylket (f.eks. videregående skoler) og innenfor 
statlig sektor. Dette bidrar indirekte til økt transport, gjennom at flere må pendle i 
jobb- eller skolesammenheng, eller reise lengre for å oppsøke offentlige (og private) 
tjenestetilbud. Dette har igjen betydning for transportbehovet.  
 

- Lokal sentralisering og knutepunktsutvikling: I tillegg til forrige punkt, har flere kommu-
ner fokus på å få til lokale/regionale sentra og knutepunkt (ofte i kommunesenteret) 
som kan ha en viss tyngde innenfor tjenestetilbud og opplevelser, samt en viss attrak-
sjonskraft for å rekruttere og holde på folk. Dette har betydning for transportstrukturen 
internt i kommunen, og på sikt også mot resten av regionen. Spesielt transportløs-
ninger for unge/ungdom har økende betydning i dette perspektivet. 

 
- Miljø/det grønne skiftet: Krav til nye energiformer er behørig beskrevet ovenfor.  

 
- Endret befolkning og bosettingsstruktur: Befolkningen, spesielt i distriktet, blir gjen-

nomgående eldre og lever lengre. Dette er grupper som vil ha andre transportbehov 
(mer tilpasset), som kanskje krever nye smarte kollektivløsninger. Det er også en ge-
nerell befolkningsnedgang i distriktskommunene, som på sikt utgjør et tynnere grunn-
lag for transportløsninger. Igjen kaller dette på nye/smarte/individuelle/mer tilpassede 
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løsninger spesielt på kollektivtrafikk. Samtidig er det viktig å understreke kollektivtilbu-
dets betydning for å faktisk kunne skape bolyst og vekst slik at man kan rekruttere og 
holde på folk. 

 
- Næringsutvikling, nye næringer og nytt næringsliv: Ny næringsvirksomhet vil påvirke 

både transportbehovet og –mulighetene. Konkret skjer det i Salten en økning i pro-
duksjon av laks og andre marine produkter, spesielt knyttet til lakseslakteriene. Dette 
skaper behov for oppgradering av veger og fergeforbindelser, og kan også gi mulig-
het for nye løsninger basert på sjø, jernbane og kanskje også fly. Andre og til dels 
store etableringer diskuteres stadig, og kan utløse store transportbehov, både i form 
av gods- og persontransport. Slike virksomheter har avgjørende betydning for vekst 
og utvikling av regionen, og det er viktig at dette understøttes med sikre, effektive og 
miljøriktige transportløsninger.  

 
- Reiseliv og turisme: Til tross for store utfordringer som følge av Covid-19 pandemien, 

er det forventet at reiseliv og turisme i framtiden vil vokse, også utover sommerse-
songen. Dette som resultat av både destinasjons- og attraksjonsutvikling, samt nye 
reisemønstre og satsing på bærekraftig reiseliv og opplevelser. Dette vil igjen skape 
transportbehov. Også den økende oppmerksomheten for Bodø og Salten gjennom 
bl.a. Kulturhovedstadsprosjektet forventes å gi effekter innenfor transportbehov. 
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Nordland fylkeskommune 
Transport og infrastruktur 
post@nfk.no  
 

  Bodø, 24. februar 2021 

 

Innspill til Regional Transportplan 2022-2033 

 

Vi viser til deres brev av 15.12.2020 med invitasjon om å gi innspill om hovedutfordringer på 
transportområdet i forbindelse med Regional Transportplan 2022-2033.  

Salten Regionråd har i sitt møte den 18. februar 2021 vedtatt vedlagte innspill til Regional 
Transportplan.  

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

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

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
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Sak nr.   Dato 
108/20 Kommunestyre 11.12.2020 
003/21 Kommunestyre 25.02.2021 
023/21 Kommunestyre 11.03.2021 

 
 
Fauske kommune - ny brannordning, Salten Brann IKS 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommmunestyret slutter seg til forslaget til ny brannordning, slik beskrevet fra Salten Brann IKS.  
 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Hun er vara til styre i Salten Brann IKS. 
Brekke ble enstemmig erklært habil. 
 
Geir Olsen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 
 
AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 108/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste 
kommunestyremøte. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 003/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
26.11.2020 Uttalelse angående endring av brannordning ved Sulitjelma brannstasjon 1460030 

26.11.2020 Uttalelse angående endring av brannordning ved Sulitjelma brannstasjon 1460031 

26.11.2020 Oversikt over branner i Sulis fra 1971 og fram til i dag 1460032 

26.11.2020 Bekymring angående brannvern i Sulitjelma 1460028 

26.11.2020 Brev til politikere 1460029 

16.12.2020 Innspill til brannordning i  Sulitjelma 1461714 

16.12.2020 Innspill til brannordning fra Sulitjelma Nærmiljøutvalg 1461715 

16.02.2021 Brannordning Sulitjelma 1467059 

16.02.2021 Brannordning Sulitjelma 1467060 



19.02.2021 Vurdering av merkostnad for brannordning i Fauske kommune, Sulitjelma 1467473 

23.02.2021 Ny brannordning i Sulitjelma 1467764 

23.02.2021 Brannordning Fauske kommune - Kopi av brev fra Salten Brann til Sulitjlema 
nærmiljøutvalg 

1467894 

 
Sammendrag: 
Salten Brann IKS er Saltens kommunenes felles brann- og redningstjeneste. Selskapet er av eierne 
utfordret å revidere brannordningen for Salten.  
Selskapet har nå lagt fram sin faglige vurdering og anbefaling om en revidert brannordning, og ber 
kommunene om å komme med en tilbakemelding på denne anbefalingen.  
Rådmannen mener at revideringen selskapet har gjennomført er faglig forsvarlig utredet, og at 
eierkommunenes involvering i arbeidet er ivaretatt.   
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar ny brannordning foreslått av Salten Brann IKS.  
Bakgrunnen for saken er å gi kommunestyret anledning om å uttale seg om saken før den går til 1 gangs 
behandling i styret i selskapet 11.desember 2020.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunens brann- og redningstjeneste er organisert i Salten Brann IKS. Salten Brann IKS er et 
interkommunalt brann- og redningsselskap som eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 
Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy  
Selskapet har mer enn 350 medarbeidere hvorav brorparten er deltidsstillinger. Regionen har over 80 
000 innbyggere med stor geografisk utstrekning. Selskapet har også ansvaret for 110-
nødmeldetjenesten for 41 kommuner i Nordland og Sør-Troms tilsvarende en befolkning på 271 000 
innbyggere. Selskapets hovedkontor er i Bodø. 
 
Selskapet ble opprettet 1.januar 2007. På oppdrag fra representantskapet og styret har selskapet fått i 
oppgave å analysere og vurdere dagens brannordning. Selskapets brannordning har ikke vært revidert 
siden opprettelsen av selskapet.  
Bakgrunnen for evalueringen er å sikre at brannordning er i tråd med de forventninger som stilles til en 
moderne brann- og redningsberedskap. Videre ønsker kommunene at oppdraget spisse til 
kjerneoppgavene i selskapet, med bakgrunn i bekymring om økte utgiftene knyttet til selskapets drift. 
Dette spesielt sett i lys av en stadig trangere kommuneøkonomi. I tillegg er revideringen av selskapets 
brannordning også sett i lys av et endret risiko- og trusselbilde.  
Selskapet er nå etter grundig gjennomgang og bred dialog med sine eierkommuner inne i 
avslutningsfasen, og ordningen skal behandles av styret i selskapet i to omganger i desember 2020, og 
januar 2021, før eierorganet skal gi den endelig godkjenning i februar 2021. Før kommunestyret skal 
tilslutte seg en ny selskapsavtale i tråd med den reviderte brannordningen innen 30.april 2021.  
Målsetningen for arbeidet er å sikre en fremtidsrettet struktur og en bærekraftig økonomi for selskapet 
og dets eierkommuner.  
 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen mener at revideringen av brannordningen er grundig og faglig forsvarlig utredet. Den 
ivaretar slik rådmannen vurderer de bestillinger selskapet har fått fra sitt politiske eierskap. Rådmannen 
mener derfor at vi bør legge stor vekt på de fakta og faglige vurderinger som rapporten bygger på.  
Rådmannen vet at brann og redningstjeneste også har i seg en opplevd og følelsesmessig 
trygghetsdimensjon i befolkningen, som ofte settes lik nærhet til materiell og personell.  
 
Det ligger et stort aspekt i samhandling og økt grad av profesjonalisering av beredskapsetater. Det å 



optimalisere bruk av materiell og mannskap på en god måte, og da særlig med tanke på samtrening, vil 
sannsynlig være en styrking av beredskapsnivået rundt i kommunene. 
 
(Sitat fra utredning Salten Brann IKS) 
 
I vurderingen av en god og hensiktsmessig brann- og redningstjeneste som imøtekommer behovene 
avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen, er det vektlagt en helhetlig og optimal løsning for Fauske 
kommune. Dimensjonering av brann- og redningstjenesten er regulert i dimensjoneringsforskriften.  
Dimensjoneringsforskriften setter krav til enhver kommune om å ha et brann- og redningsvesen som er 
organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. 
Dette skal sikres gjennom et systematisk beredskapsoppsett basert på prosedyrer, forebygging og 
operativ ledelse som muliggjør optimal samspill mellom innsatslag og støttestyrker. Det er viktig å 
presisere at brannordningen for Fauske kommune må sees i sammenheng med at Salten Brann IKS er 
definert som en brannvernregion.   
 
Sitat slutt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slik det fremkommer i tabellene presentert ovenfor er forslagene til endringen av brannvernordningen i 
Fauske oppsummert som følger:  
 
Tabell 32, fra utredning Salten Brann IKS 
 



 
 
 
Tabell 33: Fauske brannstasjon, fra utredning Salten Brann IKS 

 
 
 
 
 
Endring av materiell 
Forslaget bygger på en lettere fremskutt enhet i Sulitjelma fremfor dagens klassiske mannskapsbil. 
Rådmannen mener det underbygges at dette er en faglig forsvarlig ordning. Det vil også lette forhold til 
sertifisering, og mannskapsbehov i forbindelse med bemanning av kjøretøyet. Slik rådmannen forstår 
det er alt det kritiske utstyret i en første innsats inntil neste nivå kobles inn tilstede også i en fremskutt 



enhet, selv om vannkapasitet i kjøretøyet er mindre.   
 
Endring bemanning og vaktordning 
Forslaget bygger på en reduksjon i det oppsatte mannskapet i Sulitjelma fra 10 til 8 i dreiende vakt. Det 
er i dag 10 medarbeidere, hvor 4 medarbeidere går i dreiende hjemmevakt, og 6 personer er uten 
vaktordning. Vaktordning i foreslått ny organisering vil videreføres som i dag. 
 
I tillegg foreslås det at røykdykker beredskapen nivå 1 (se side 70 i utredningen der nivå beskrives) i 
Sulitjelma ikke opprettholdes, men settes til nivå 0.  
 
I redegjørelsen til Salten Brann bygger dette på en helhetlig vurdering av risikobilde og krav til 
bemanning (må være 3 personer tilstede for å benytte seg av denne tjenesten). 
Dette betyr blant annet at denne funksjonen normalt sett ikke kan settes inn før innsatsstyrke 2 er 
tilstede, altså når mannskaper fra Fauske er kommet til stedet. Ved å opprettholde dagens ordning, vil 
treningsbehovet være stort og muligens utfordrende å betjene ut fra tilgjengelig mannskaper. Se for 
øvrig 6.1.2 i utredningen for mer utfyllende informasjon.  
 
Vurdering av nye tjenester 
 
I forslaget fremkommer det at man bør vurdere å etablere noen nye tjenester, disse kommer i tillegg til 
den eksisterende kostnaden og vil komme som en eksplisitt kostnad for Fauske kommune hvis ikke 
andre samarbeidsformer kan opprettes og fordeling av kostnader kan skje. 
 
Noen av disse tjenestene er beskrevet i høringsutkastet i den nye Dimensjoneringsforskriften som en 
tenkt kapasitet i fremtiden, og derav en forventning om at kommuner innehar disse tjenestene.  
 
Dette vil være beskrevet som følgende: 
 

· Overflateredning (punkt 6.1.5 i utredningen) 

 
Tungbilredning er en annen sentral kapasitet som det er ønskelig å kunne inneha, derav at ulykker med 
større og tyngre kjøretøy er økende og mer komplisert. Denne er ikke beskrevet på samme nivå i 
Dimensjoneringsforskriften. 
 
Begge ovennevnte tjenester vil være fordelaktig å organisere som interkommunale samarbeid, der 
kostnader fordeles mellom kommunene. En naturlig gjennomfører og forvalter av en slik tjeneste vil 
være i fagmiljøet, i dette tilfellet Salten Brann IKS. Andre mulige samarbeidsformer er også mulig, men 
sannsynlig mer kostbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Salten Brann har fått føringer for innsparinger i driftsbudsjett for sine eierkommuner. På bakgrunn av 
dette har de gjort utredning innen de områder som kan være innsparingspotensial. 
 
Tabell som viser før og foreslått budsjett: 



 

 
 
 
Ny brannordning vil kunne gi en estimert innsparing på ca. TNOK 890.000 for Fauske kommune. 
 
 
Rådmannens konklusjon og oppsummering: 

 
· Rådmannen vurderer at utredningen tar høgde for de forhold det etter lovverket er nødvendig 

å vurdere i forbindelse med brann- og redningstjenestene.  

 
· Rådmannens vurderer at risiko og trusselbildet for Fauske er grundig og utførlig vurdert, og at 

risikoen R = S x K (Risiko er lik sannsynlighet ganger konsekvens) er tilstrekkelig underbygget 
av beskrivelser reel oppdragsstatistikk.  

 
· Rådmannen mener at den foreslåtte revideringen er i tråd med ønsket om spissing i forhold til 

kjerneoppgaver, og at det forespeiles en økonomisk reduksjon av utgiftene til kommunene slik 
selskapet er pålagt.  

 
· Rådmannen understreker også brannordningen for Fauske kommune ikke må ses isolert i 

forhold til tilgjengelig materiell og personell i ulike deler av kommunen, men ses på under ett i 
forhold samordningen av materiell og personell ikke bare i Fauske kommune men i hele Salten 
Brann fellesskapet. I dette ligger også mulig fremtidig samordning og 
effektiviseringsmuligheter på tvers av kommunegrenser. 

 
· Rådmannen vil belyse viktigheten av å se på interkommunale tjenester i de tilfeller tjenester 

som kan samordnes, herunder overflateredning hvis dette blir en forventning i fremtiden. 

 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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UTTALELSE ANGÅENDE FORSLAG OM NY BRANNORDNING  
I FAUSKE KOMMUNE – SULITJELMA BRANNSTASJON 
 
Sulitjelma Arbeiderlag er sterkt kritisk og bekymret for fremlagt utredning og forslag til ny 
brannordning ved Sulitjelma brannstasjon og mener forslaget vil svekke beredskapen i Sulitjelma og 
Fauske kommune betydelig. Utredningen er dessuten mangelfull og inneholder en rekke feil.  
 
Da Fauske kommune gikk inn i Salten Brann IKS i 2007 skulle samordningen frigi administrative 
ressurser som skulle gå til opplæring og kompetanseheving av konstabler ved brannstasjonene i 
Fauske og Salten.  Sulitjelma Brannstasjon hadde minimum 6 røykdykkere av mannskapsstyrken på 
10. 
Sulitjelma Arbeiderlag er gjort kjent med at de siste årene har antallet konstabler med røykdykker-
godkjenning gått ned til 2, uten at Fauske kommune har endret brannordningen og oppdraget til 
Salten Brann.  I 2013 ble opplæringsavdelingen nedlagt i Salten Brann og skoleringen av 
brannkonstablene har blitt svekket og avvik ikke fulgt opp. 
Dette mener Sulitjelma Arbeiderlag verken er forsvarlig eller akseptabelt !  
 
I saksutredningen fremkommer det at det er 2 røykdykkere ansatt ved Sulitjelma brannstasjon og det 
fremstilles at det er en utfordring med nok røykdykkere ved stasjonen pga demografi. Sulitjelma 
Arbeiderlag er gjort kjent med at det pr i dag er 4 konstabler som er godkjente røykdykkere, samt 
2 konstabler som er kvalifisert, og venter på røykdykkerkurs fra Salten Brann. 
Dersom Salten Brann følger opp opplæringen av konstablene, vil det være 6 røykdykkere i 
brannordningen og et fullt operativt brannmannskap.  
 

Sulitjelma Arbeiderlag stiller spørsmål om Fauske kommune har betalt for en tjeneste som ikke er 
levert fra Salten Brann mtp skolering og opplæring av konstablene ?  

 
 

Konsekvensen ved nedleggelse av røykdykkertjenesten i Sulitjelma, er å ta bort en livreddende 
innsats ved en brann. Hvis en slik situasjon skulle oppstå vil det ikke være levende å redde for 
røykdykkere fra Fauske brannstasjon, de vil komme for sent.  
Reduksjon av antall konstabler fra 10 til 8 vil dessuten gi redusert oppmøte ved brann og ulykker. I 
en frivillig vaktordning, vil man vel anta at ca 50 % av mannskapsstyrken kan rykke ut ved en brann 
eller ulykke ?  

 
Dagens brannbil har kapasitet til 6 konstabler inkl sjåfør/utrykningsleder (vakt) og har ingen kjente 
avvik. Pr i dag er det 4 konstabler med Cl 2.  
- Utstyrt for røykdykkertjeneste nivå 1 med 3000 liter vanntank, pumpe og nødvendig slange og      
slokkeutstyr 
- Utstyr for hurtigfrigjøring og klippeutstyr for trafikkulykke 
- Nødvendig utstyr ut i fra antatt type hendelse innenfor 1 times responstid fra nødetater fra Fauske - 
Politi - Helse – Brann ankommer.  
 
Fremskutt enhet. Det er foreslått og bytte ut brannbilen med en FREMSKUTT ENHET, en bil med 
plass til 2 konstabler. Det er trukket frem noen fordeler med en slik bil som fremkommelighet, 
raskere responstid for å gjøre skadebegrensninger til Fauske brannvesen ankommer. Ved mindre 
hendelser og ulykker kan det være en fordel med en slik beredskapsbil. 
 
En fremskutt enhet er ment som et supplement og ikke som en erstatning til tradisjonell 
mannskapsbil med nok vann for å kunne sette i gang røykdykkerinnsats .  
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Det verst tenkelige scenariet kan være en husbrann, der det er behov for livreddende 
røykdykkerinnsats og dette ikke kan utføres. Et annet scenario er dersom det skjer en ulykke på E6 
samtidig som en hus /hyttebrann i Sulitjelma. Sulitjelma Brannstasjon og Fauske  Brannstasjon må ha 
tilgjengelig utstyr, mannskap og røykdykkere til å håndtere slike situasjoner.  
  

Hva hjelper det med en raskere bil ved en brann, dersom mannskapet ikke kan redde folket i 
huset,  på hotellet, i industrilokalet, tunnellen eller kraftstasjonen ?   
 

 
 
Sulitjelma Arbeiderlag vil videre komme med ytterligere kommentarer til utredningen fra Salten 
Brann (SB) uthevet:  
 
SB: «I Sulitjelma er det ingen store næringsvirksomheter, men det er en del mindre virksomheter 
som er knyttet til turisme» 
Det fremkommer ikke hva SB legger i mindre virksomheter, men disse «mindre» virksomhetene har 
følgende kapasitet som vi mener er verdt å nevne:  

• Sulitjelma hotell er åpnet i 2020 med 62 rom  

• Sulitjelma Fjellandsby – 70 leiligheter med min 7 sengeplasser (min 490 senger)  og ca 40 
hytter samt alpinanlegg som tiltrekker seg mye folk.  

• Sulitjelma Turistsenter med sine 10 hytter, 130 campingvogner 

• Jakobsbakken Mountain Resort, 16 sengeplasser 

• Jakobsbakken Fjellsenter (Norsk Luthersk Misjonssamband) med leirskole og flere 
bygninger med overnattingsmuligheter – til sammen ca 60 senger.  

• Salten Kraftsamband med sine 5 kraftstasjoner 

• Nordlandsmuseumet med besøksgruva 

• Nordland Taxi, døgnkontinuerlig Kundesenter  

• Coop Prix 

• samt flere mindre arbeidsplasser 
 

• Ny industri og fabrikk for produksjon av safirglass – Artic Saphire er under planlegging. 

• Ny gruvedrift er under planlegging  
 
 
SB: «I Sulitjelma er det et stort antall fritidsboliger. Fritidsboligene ligger spredt, men i hovedsak er 
de sentrert rundt området i Daja» 
I tillegg står det at det er 322 hytter i Fauske kommune, dette er direkte feil.  
Det medfører heller ikke riktighet at fritidsboliger i all hovedsak ligger i Daja.  
De fleste hyttene /fritidsboliger ligger spredt fra Daja opp mot Jakobsbakken, innover fjellet, rundt 
Kjelvatnet,  Saaki, Risedalen, Tjallanes osv. , så er det noen hytter fra Sjønstå til lokalsamfunnet.  
 

Sulitjelma er SALTENS største utfartsområde med hytter, fritidsboliger og campingvogner som til 
sammen utgjør ca 1000 enheter og byggeaktiviteten øker. Det stilles spørsmål ved at dette ikke er 
nevnt verken i saksutredningen til Salten Brann eller rådmannens vurdering.  
Det oppholder seg et stort antall personer i samfunnet fra Fauske kommune og Salten og trafikken 
har i tillegg økt betraktelig som sannsynliggjør flere trafikkulykker på vei /tunneller. 
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Utrykningstid 
I utredningen står det at det tar 36 min fra Fauske sentrum til Sulitjelma Fjellandsby.  
I beste fall vil brannbil fra Fauske være i lokalsamfunnet innen 45 min og i Sulitjelma Fjellandsby etter 
ca 1 time. På vinterstid med dårlig føre, vil det ta lenger tid. I tillegg må det vel beregnes 10-15 
minutter for mannskapet og klargjøre seg til utrykning ? Livreddende røykdykkerinnsats er passert og 
bygning (er) brent ned.  
 
Tunneller 
Det er 8,6 km tunneller mellom Fauske og Sulitjelma og en bilulykke som forårsaker brann i tunnell vil 
få fatale konsekvenser dersom røykdykkertjenesten i Sulitjelma legges ned. Det er ingen selvfølge at 
røykdykkere fra Fauske brannstasjon kan ta seg inn fra «Fauskesiden».  
 
Estimert bygningsbrann /boligbrann 
I utredningen er det estimert 1 brann i bygning hvert 3. år og 1 brann i bolig hvert 4. år. 
I Sulitjelma er det dokumentert at det har vært 11 branner på 10  år og da er det i tillegg flere 
hyttebranner som ikke er med (ref. www.sulisavisa.no/brann/branner.htm). 
 
Innbyggertall 
I utredningen er det oppgitt 395 innbyggere i Sulitjelma.  
Dette er ikke riktig.  
I Sulitjelma er innbyggertallet 560 (kan dokumenteres etter kontakt med SSB). SSB`s statistikk har 
ikke medtatt innbyggerne i Bursimarka og Fagerli…  
 
Institusjon, omsorgsboliger og boligmasse 
Sulitjelma har ikke lenger institusjon eller offentlige omsorgsboliger, men det kan nevnes at det er 
bygd 8 eldreboliger av Sulitjelma boligfond som er innflyttet i 2020. I tillegg er det muligheter for 
fremtidig bofelleskap /helsetjenester i Sagatun. Ellers består store deler av boligmassen av eldre 
boliger fra 1900-tallet og flere større to-etasjes hus der mange eldre bor.  
 

Sulitjelma Brannstasjon er den stasjonen som ligger lengst unna andre brannstasjoner i hele Salten 
og mannskapet er først til skadested og må håndtere situasjonen den første timen før politi, 
sykebil og evt forsterkninger fra brannstasjonen fra Fauske ankommer. Dette er viktig å ha med seg 
når en foreslår kutt på 2 brannkonstabler og røykdykkertjenesten. 

 
 
Oppsummert vil Sulitjelma Arbeiderlag på det sterkeste advare om å nedgradere kompetansen og 
beredskapen når innbyggertallet stiger, hytte og fritidsboliger øker, industriarbeidsplasser planlegges 
etablert i 2021 og det er en formidabel økning av trafikk og fritidsfolk.  I tillegg er det bygningsmessig 
mange kulturminner i eldre trehusbebyggelse, tunneller, kraftstasjoner, hotell samt rasutsatte 
områder både ved FV 830 og i lokalsamfunnet. 
 
Utredningen baserer seg på mange faktafeil og manglende opplysninger som er vesentlig for en 
beslutning om nedgradering av brannordningen i Sulitjelma og Fauske kommune.  
 
Sist men ikke minst er det tryggheten for lokalbefolkningen og fritidsbeboerne, der forslaget om å 
fjerne livreddende innsats ved en brann er umenneskelig og uakseptabelt ! 
 
Dagens brannordning må opprettholdes med røykdykkertjeneste ! 
 
Sulitjelma Arbeiderlag stiller avslutningvis spørsmål om det virkelig er de frivillige konstablene som 
er kostnadsdrivende i Salten Brann ?  

http://www.sulisavisa.no/brann/branner.htm


Fra: katmola@outlook.com 
Sendt: tirsdag 24. november 2020 22.07 
Til: Postmottak 
Kopi: Wiggo Lund 
Emne: Uttalelse angående endring av brannordning ved Sulitjelma brannstasjon 
Vedlegg: BRANNBEREDSKAP, rev 1.pdf; Oversikt over branner i Sulis fra 1971 og 

fram til i dag.pdf 
 
Hei 
Sender på vegne av Sulitjelma Arbeiderlag en uttalelse angående forslag om endring av brannordning 
i Sulitjelma, samt en oversikt over branner som  
legges ved sak til behandling i kommunestyret og sendt Salten Brann.  
 
Vh 
Kathrine Moan Larsen 
For Sulitjelma Arbeiderlag 



Oversikt over branner i Sulis fra 1971 og fram til i dag (kan være flere).  

I tillegg kommer en rekke medisinske oppdrag for helsevesenet, som 
hjertestans, bilulykker og annet som ikke er med her. 
 

 

 

 



Bekymring ang. forslag om endring i brannvern i 

Sulitjelma. 

 

Det har kommet oss for øre at Salten brann har foreslått endringer i 

brannvernet i Sulitjelma. 

Hvis det stemmer at forslaget er å kutte ut bil med vanntank, og røykdykkere, 

blir vi særdeles bekymret. Når vi samtidig leser at de beregner at 

brannmannskap fra Fauske skal være på plass innen 35 minutter, begynner vi å 

lure. Brannvesenet har en responstid på rundt 15 minutter før bilen er på tur ut 

av stasjonen på Fauske. Kjøreturen til Sulitjelma tar i beste fall 30 minutter, og 

da er i vårt tilfelle katastrofen total. Vi har to campingplasser, i Daja og på 

Jakobsbakken, og det er totalt 130 campingvogner med spikertelt på disse. 

En vognbrann som ikke slukkes umiddelbart, utgjør en potensiell katastrofe. 

Når en vognbrann oppstår, er vogna i full fyr etter 5 minutter. Selv med god 

avstand mellom enhetene, og brannslukningsapparater i alle vogner, klarer vi 

ikke å stanse en vognbrann. Her er vi helt avhengig av bil med vanntank, og 

kort responstid. Hvis vi må vente i 45 minutter før brannvesen ankommer med 

rette utstyr, har vi anslagsvis 3 – 4 vogner i brann. Da ved gunstige vindforhold. 

I Daja kan etablering av pumpe skje fra Dajavannet, mens på Jakobsbakken har 

vi ingen slike muligheter. En etablering av pumpe, tar ytterligere tid, og større 

utvikling av brannen. 

Vi vet at det er sendt inn flere brev fra Sulitjelma ang. samme sak, så vi trenger 

ikke å repetere de samme bekymringer. Men vi ønsker å stille oss bak de 

innkomne bekymringer fra andre hold, og håper at Fauske’s politikere ser 

galskapen i å trappe ned på et brannvern som heller skulle vært utvidet. Med 

den utviklingen vi har i Sulitjelma, og ønsket om større bosetning, vil det være 

helt feil å gå for nedtrapping av et slik sikkerhetsmoment som et solid 

brannvesen er. Det bør heller satses på skolering av flere konstabler, slik at 

brannvesenet i Sulitjelma har flere reserver å ta av ved behov. 

Røykdykkere er en livsnødvendighet på samme vis som brannbil med 

vanntanke, og vi håper for all del at dette opprettholdes i Sulitjelma. 

Bjørn Thomas Hansen, Sulitjelma Turistsenter AS 



Fra: Bjørn Thomas Hansen <fauskeamerikaner@gmail.com> 
Sendt: mandag 23. november 2020 20.01 
Til: Postmottak 
Emne: Brev til politikere 
Vedlegg: Bekymring ang. brannvern i Sulitjelma.docx 
 
Hei. 
Vi ber om at vedlagte brev sendes til alle politiske partier i Fauske. 
 
mvh 
Bjørn Thomas Hansen 
Sulitjelma Turistsenter AS 



Sulitjelma Nærmiljøutvalg 

Bursimarka 21 

8230 Sulitjelma 

 

Sulitjelma, 21. oktober 2020 

 

 
Fauske kommune 

v/ordfører/formannskap/kommunestyre 

 

8200 Fauske 

 
 
Innspill til brannordning i Sulitjelma 

Sulitjelma Nærmiljøutvalg (SNU) er kjent med at det foreligger forslag om å redusere 
brannordningen i Sulitjelma med færre konstabler, nedlegging av røykdykkertjeneste, samt 
utskifting av brannbil. 
 
SNU er svært bekymret for hva som vil bli konsekvensen av dette, og vil peke på følgende 
momenter hvis dette blir gjennomført: 
 
*Redusering av konstabler på deltid (fra 10 til 8) medfører at det er færre å ta av når 
alarmen går.  
 
* Dagens brannbil har vanntank som medfører at slukking umiddelbart kan startes fra 
tanken. Med mindre bil, uten egen vannforsyning, er man avhengig av at det  etableres 
vannforsyning fra annen vannkilde. Det kan være så langt fra brann/skadestedet at man må 
vente på annen tankbil.  
 
 Tida er den viktigste faktor i den livreddende beredskapen brannvesenet ivaretar og ofte 
er det røykdykkere som er første og viktigste faktor. Å vente på røykdykkere fra Fauske 
(uansett 35/40 minutter) gir ingen trygghet og vil sannsynligvis aldri kunne være 
livreddere! 
 
Sulitjelmas beliggenhet tilsier at det lokale brannvernet er spesielt viktig, også ved andre 
ulykker enn brann. Bruken av fjellområdene er sterkt økende og svært mange oppholder seg 
der i helger og ferier. Fylkesveien fra Finneid til Sulitjelma er nedslitt og delvis i dårlig 
forfatning. Det kan lett oppstå ulykker, noe også lensmannen i Fauske har påpekt. 
Manglende mobildekning og sikkerhets/nødutstyr i tunellene er også uheldig og forhold hvor 
brannvernet kan være viktig og de første som ankommer ulykkesstedet. 
 
* Minimum responstid fra utkalling. ( i fjellområdene må +20 minutter legges til) 
- Brannvesen Sulitjelma Brannstasjon: 10 minutter  
- Brannvesen Fauske Brannstasjon: 40 minutter  
- Ambulanse Fauske:  35 minutter  
- Ambulanse Rognan: 65 minutter (40% sannsynlighet for at ambulanse kommer fra Rognan) 
- Politi Fauske: 60 minutter 



- Sea King Bodø: fra ca 60 minutter 
 
Brann er de første som kommer til en ulykke her, før ambulanse og politi og det vil kunne 
skje at ulykker (særlig med brann) i tuneller må «angripes» fra Sulissiden. Da vil røykdykkere 
og brannbil med vann være uunværlig. 
 
* Tettstedet Sulitjelma består av til dels tett bebygde områder med små og store trehus uten 
celleinndeling. Sulitjelma har dermed ikke bygningsmasse som kvalifiserer til livreddende 
innsats fra røykdykkere etter 40 minutters utrykningstid. 
Dagens eldrepolitikk går ut på at de gamle skal bo hjemme lengst mulig. Det innebærer også 
at en del av beboerne har redusert evne til egen evakuering i tilfelle røykutvikling og brann i 
egen bolig. Sulitjelma har en stor andel eldre innbyggere. 
I tidligere Rosanalyser har det vært påpekt at Sulitjelma har delvis bymessig bebyggelse og 
bl.a 8 nybygde eldreboliger i tett klynge på Charlottetippen. 
I tillegg er Sulitjelma Hotell med sine 62 rom og 120 sengeplasser en utfordring! 
 
Pr. dato har Sulitjelma 560 fastboende og en gledelig utvikling er at ungdom kjøper hus og 
bosetter seg i lokalsamfunnet. 
 
740 hytter på fjellet 
130 campingvogner på fjellet (de fleste med spikertelt) og campingen har 12 hytter 
50 naust på fjellet (en god del innredet som hytter) 
65 leiligheter i Fjellandsbyen ( minst 7 sengeplasser i hver) og planer for utbygging 
I løpet av 2020/21 vil det være reist 37 nye hytter i Fjellandsbyen 
110 bil/scootergarasjer bygges i tilknytning til Fjellandsbyen 
20 fritidshus/leiligheter på Jakobsbakken 
83 fritidshus/leiligheter i tettstedet 
50 fritidshus/hytter nedover Langvannsdalen (inkl Sjønstå) 
Freda klyngetun på Sjønstå 
 

* Med dagens ordning rykker vakta ut ved en hjertestans. Dette er øyeblikkelig helsehjelp 
som det i de fleste tilfeller vi være for sent å få fra Fauske.  
Oppstart av HLR med hjertestarter de første minuttene etter en hjertestans øker 
overlevelsesevnen betydelig. Det er grunnen til at Sulitjelma brannvesen fikk hjertestarter i 
2017. Med dagens brannordning er det alltid en person med opplæring i HLR og 
hjertestarter på vakt i Sulitjelma. 
 
Sulitjelma Nærmiljøutvalg  vil på det sterkeste oppfordre til at man går grundig inn i saken, 
slik at man ikke fatter beslutning på feil grunnlag og det er Fauske kommune som avgjør 
hvilke brannordninger vi skal ha… 
Å redusere beredskapen kan få fatale konsekvenser og vi har mange eksempler på at 
brannvesenet i Sulitjelma har vært avgjørende for at hendelser har fått et godt resultat. 
 
 
For Sulitjelma Nærmiljøutvalg 
 
Kjell Basse Lund 
leder 



Fra: Tove Wensell <tove.wensell@outlook.com> 
Sendt: lørdag 12. desember 2020 13:29 
Til: Postmottak 
Emne: Innspill til brannordning fra Sulitjelma Nærmiljøutvalg 
Vedlegg: brann.docx 
 
Vedlagt er innspill til brannordning fra Sulitjelma Nærmiljøutvalg. Dette er tidligere sendt til alle 
politikere i kommunestyret. 
 
Tove Wensell 



Fauske kommune utreder ny brannordning 
Innspill fra mannskap ved Sulitjelma brannstasjon - 
Frank Krokstrand, Terje Skaugvold, Vegar Bjørnmyr, Jan – Inge Olsen, Morten Lønner, 
Stein Vegar Langaard, Hanna Johnsen, Per Håkon Hanssen, Håvar Olsen, Rune Lange.  
 
Vi som arbeider i Sulitjelma brannvesen ønsker å komme med vårt syn på forslaget om endringer i 
Fauske kommune sin brannordning.  
Vi er av den oppfatning at grunnlaget som er brukt i ROS-analysen fra Saltenbrann IKS har mangler, 
og at brannberedskapen med de endringene som er foreslått for Fauske kommune, blir vesentlig 
svekket. Sulitjelma brannvesen har ikke fått anledning til medvirkning i prosessen som er startet 
rundt fremtidens brannordning. Det er betenkelig når beredskapspersonellet med lokalkunnskap ikke 
får ta del i en prosess som får så stor innvirkning på beredskapen i kommunen.   
Dagens brannordning i Fauske kommune gir en god beredskap for kommunens innbyggere og sikrer 
mannskapene god kompetanse og arbeidsvilkår.  
 
Status Sulitjelma Brannvesen pr 31.12.2020: 
10 brannkonstabler totalt hvor 4 går i dreiende vakt. Av de 10 er det 4 røykdykkere og ytterligere 2 
nye skal på kurs i løpet av våren. Brannbil er i henhold til røykdykkerveiledning – den har 6 
seteplasser, 4000 liter vanntank. Styrken er utstyrt for innsats ved brann, bilulykke, hjertestans og 
førsteinnsats ved ulykke.  
Med dagens organisering er det den som har vakt i Sulitjelma som er leder, kontaktpunkt med 110-
112-113, den skadelidende, tilkommende mannskaper, andre nødetater, lokalbefolkning med mer, 
frem til politiet overtar skadestedsansvaret.  
 
I Sulitjelma er det flere aktører som driver med utleie av hytter og leiligheter. 
Det er ca 600 hytter på fjellet. FV 830 har tidvis stor trafikk spesielt ifbm helg og høytid. 
Salten Kraft Samband har flere kraftstasjoner i Sulitjelma, Sulitjelma brannvesen er en del av SKS sin 
beredskap.  
Sulitjelma hotell er i drift og det planlegges oppstart av en safirglassfabrikk. 
Sulitjelma har en stor andel eldre innbyggere. De gamle skal hjelpe seg selv best mulig og bo hjemme 
lengst mulig. Det betyr at en del av befolkningen har begrenset mulighet til å komme seg ut av egen 
bolig ved brann.  
Tettstedet Sulitjelma består av flere tett bebygde områder med små og store trehus.  
Størstedelen av boligmassen er uten celleinndeling. Livreddende innsats i denne type hus krever 
røykdykkere i løpet av 20 minutter.  
Mye av dette er ikke tatt høyde for i ROS 2020. 
 
Endring av brannordningen og konsekvenser av dette:  
En reduksjon av brannkonstabler vil få som konsekvens at det vil være færre som møter opp på 

hendelser. Vi vil henvise til «Veileder til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 
2003».Denne krever minimum 4 mannskaper ved hendelser for å kunne etablere en funksjonell  
innsatsenhet. Det vil bli mindre sannsynlig at vi klarer å oppfylle denne med reduksjon fra 10 til 8 
mannskap. Oppmøte er avgjørende for slagkraft, færre konstabler i deltidsstyrken betyr lavere 
oppmøte, mindre kompetanse og mer belastning på de som møter opp - økt belastning på 
mannskapet gir dårligere arbeidsvilkår. 
 
Nedlegging av røykdykkertjenesten ved Sulitjelma brannstasjon medfører at det ikke kan iverksettes 
livreddende innsats eller innvending slokking før etter 45 – 60 minutter  
Da er akuttfasen for lengst overskredet – Uten røykdykkertjeneste lokalisert i Sulitjelma er det ikke 
mulig å gjennomføre redning i bygning og røykdykkere fra Fauske vil komme frem for sent. 



Førsteinnsatslaget må være kvalifisert for alle de oppgaver brannvesenet kan bli stilt overfor 

(Veileder til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 2003). Dette er i strid med 
forslaget til ny brannordning.  
 
Når det gjelder kjøretøy går forslaget ut på at brannbilen erstattes med en fremskutt enhet.  
Det er ikke definert størrelse på denne, antall seter og hvilket utstyr den skal settes opp med, men 
det går frem at bilen ikke vil ha vanntank. 
Det må da brukes tid og mannskap på å etablere vanntilførsel - tid som kunne vært brukt på slokking 
og livreddende innsats. Vinterstid er slukkevann en utfordring i Sulitjelma, pga snø og is. 
Jakobsbakken og Daja (Turistsenteret) har ikke annet tilgjengelig slukkevann enn fra islagt vann. 
Hvor mye tid som vil gå tapt på etablering av vanntilførsel vil avhenge av antall mannskaper og om 
det finns vann. I det store brannløftet 2016 ble fremskutt enhet definert som en tilleggsfunksjon for å 
bedre brannberedskapen- ikke en erstatning. En fremskutt enhet vil være en god tilleggsfunksjon til 
dagens beredskap i Sulitjelma, men ikke en erstatning for brannbil med vanntank og personell med 
røykdykker kompetanse.  
 
På små og middels store hendelser (brann) i Sulitjelma er akuttfasen over når bistand fra Fauske er 
tilgjengelig på skadestedet, dette skyldes kjøretiden.  
Ved akutt hendelse, helse, ulykke ol utfører brannvesenet ved behov og etter oppfordring fra 113 i 
dag nødvendig livreddende førstehjelp frem til ambulanse og lege ankommer skadestedet. 
 
Ut fra kost/nytte ser ikke vi besparelser i det nye forslaget. Sulitjelma får en dårligere beredskap til 
omtrent samme kostnad som dagens ordning. 
Nedleggelse av røykdykkertjenesten vil gi en langt dårligere beredskap, utilstrekkelig total 
kompetanse, færre øvelser, mindre utstyr mm. 
Brannvesenet sin viktigste beredskaps-funksjon blir ikke ivaretatt i forslaget til ny brannordning. Tid 
og avstand til nødetater er største risikofaktor for utfallet av en alvorlig hendelse. 
Forslaget til ny brannordning vil redusere antall konstabler i innsatsstyrken og derved gi svekket 
slagkraft, mannskapets kompetanse og motivasjon vil svekkes.  
 
Tid er den viktigste og mest kritisk avgjørende innsatsfaktor i den livreddende og skadebegrensede 
beredskapen brannvesenet ivaretar. ((ved hendelse på fjellet må +20 minutter legges til) 
Responstid nødetater: Minimum responstid fra utkalling til ankomst sentrum i Sulitjelma.  
- Brannvesen fra Sulitjelma Brannstasjon: 15 minutter (med dagens ordning) 
- Brannvesen fra Fauske Brannstasjon: 45 - 60 minutter  
- Ambulanse og lege fra Fauske: 45 minutter  
- Ambulanse Rognan: 65 minutter  
 (40% sannsynlighet for at ambulanse kommer fra Rognan) 
- Politi Fauske: 60 minutter 
- Sea King Bodø: fra ca 60 minutter avhengig om resurs er ledig i Bodø 
 
Kommunen SKAL dimensjonere, organisere og lokalisere brannvesenet basert på blant annet 

innsatstider (Veileder til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 2003).  
Dette vil ikke ivaretas med i forslaget til ny brannordning. 
  

Konklusjon fra møte med mannskap fra Sulitjelma brannstasjon er at det er 
mest hensiktsmessig at brannordningen ikke endres.  
 
 
 
 



Kilder til datagrunnlag i dette dokumentet er: 

- Veileder til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 2003 
(https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/brann-og-redning-
bre/veilorgdimensavbrannv2003.pdf) 
-Rapport- Framtidig organisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten i Fauske 
kommune-RISE-rapport A17 20323:2 fra Rise Fire Research. Utredning i forbindelse med 
brannvesenets dimensjonering. 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/brann-og-redning-bre/veilorgdimensavbrannv2003.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/brann-og-redning-bre/veilorgdimensavbrannv2003.pdf


Fra: Marlen Rendall Berg 
Sendt: tirsdag 16. februar 2021 13:08 
Til: Berit Vestvann Johnsen; Helge Akerhaugen; Trond Heimtun 
Emne: VS: Brannordning Sulitjelma 
Vedlegg: Brannordning Sulitjelma.docx 
 
Denne bør kanskje arkiveres og legges ved saken om brannordning i kommunestyret.  
 
 
// Vennlig hilsen Marlen Rendall Berg 
Ordfører, FAUSKE KOMMUNE 
  
Tlf: +47 75 60 40 18 // Mob: +47 993 22 633 
ordforer@fauske.kommune.no 
marlen.berg@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 
 

 
 
 
 

Fra: Frank Krokstrand <frankkrok@signalbox.no>  
Sendt: mandag 15. februar 2021 21:48 
Til: Marlen Rendall Berg <marlen.berg@fauske.kommune.no> 
Kopi: ronbor@online.no; hilde.dybwad@sbnett.no; kassandrapetsas 
<kassandrapetsas@hotmail.com>; pskotam@gmail.com; karl gunnar strøm 
<kgstroem@hotmail.com>; ole@orvin.no; Siv Anita Brekke <Siv.Anita.Brekke@fauske.kommune.no> 
Emne: Brannordning Sulitjelma 

 
Hei! 

 

Brannmannskapet i Sulitjelma har  fått med seg at det foregår en prosess rundt fremtidens 

brannordning i Sulitjelma. 

Mannskapet i Sulitjelma er ikke tatt med i prosessen og ser alvorlig på de endringene som er foreslått 

og hva konsekvensene av å kutte røykdykkertjenesten og en brannbil uten vann vil bli.  

 

Vi ønsker at dere som politikere tar det med inn i partigruppene og behandler det der før det skal 

holdes avstemning i kommunestyret. (Vedlegg) 

 

 

 

 

For brannmannskapet i Sulitjelma 

Frank R.Krokstrand 
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NOTAT 
 
Til 
Fauske kommune, v/Trond Heimtun 
 
Fra 
Salten Brann IKS, v/daglig leder 
 
Dato 
5. februar 2021 
 
 
VURDERING AV MERKOSTNAD FOR BRANNORDNING I FAUSKE KOMMUNE, SULITJELMA 
 
I forbindelse med behandling av sak vedrørende brannordning er det bedt om en vurdering 
av merkostnader for Fauske kommune ved å: 

- Beholde tankbil i Sulitjelma 
- Kostander ved å opprettholde en mannskapsstyrke på 10 i Sulitjelma 

 
I videre vurdering tas det hensyn til at dagens bil i Sulitjelma er en brannbil med vanntank. 
Denne bilen tilsvarer ikke det som kategoriseres som tankbil. For personell er det i anbefalt 
løsning beregnet 8 mannskaper der en er i dreiende vakt. Ny beregning ivaretar 10 
mannskaper, der en er i dreiende vakt. 
 
Vurdering av opprettholdelse av eksisterende brannbil 
 
Kalkulasjonen som er lagt til grunn er en gjennomsnittlig betraktning med avskriving over 20 
år. Kalkulasjonen legger til grunn gjennomsnittlig kapital- og driftskostnad ved investering i 
nytt materiell for brannbiler og lett bil (fremskutt enhet). Når det gjelder tankbiler er det 
vurdert kjente priser for ombygde melkebiler, tilpasset brannvesenets behov.  For 
eksisterende brannbil vil faste kostnader, som forsikring, vektårsavgift og dekk være de 
samme. Når det gjelder annen drift av bilen er det grunn til å anta at det vil være høyere 
driftskostnader med bakgrunn i bilens alder. 
 

 Brannbiler 

Type kostnad Lett Tung Tankbiler 

Investeringskostnad 2 400 000 5 700 000 1 200 000 

Renter 517 000 1 230 000 258 500 

Forsikring 264 000 264 000 264 000 

Vektårsavgift 0 94 200 94 200 

Årsavgift 56 400 0   

Vedlikehold og dekk 506 000 940 000 500 000 

    

Total 20 år 3 743 400 8 228 200 2 316 700 

Årlig kostnad 187 170 411 410 115 835 

    



I tillegg er det differanse på sertifikatkostnad.    
Lett bil C1 75 000 pr sertifikat  
Tung bil C 90 000 pr sertifikat  

 
Å beholde dagens bil tilsvarer en direkte merkostnad på minimum: 

- Vedlikehold, forsikring o.l.   65.000,- 
- Brekkasjer grunnet alder   Variabel 

 
Dagen bil i Sulitjelma er en 1985-modell (36 år) og når bilen besluttes å bli utskiftet så vil 
alternativet være å erstatte den med hhv. ny brannbil eller tankbil: 

- Årlig beregnet kostnad brannbil  411.000,- 
- Årlig beregnet kostnad lett bil  187.000,- 

     
Vurdering merkostnad personell 
 
Ved økning fra anbefalt løsning med 8 mannskaper til 10 mannskaper vil merkostnaden i 
hovedsak komme gjennom ordinær lønn, bæregodtgjørelse nødnetterminal og lisens 
nødnett. Det vil også komme variable kostnader for personlig utrustning og økt antall 
oppmøtte ved hendelser. 
 
Merkostnad fast lønn og nødnettkostnader, årlig inklusiv forsikring  80.000,- 
Merkostnad personlig utrustning, estimat     10.000,- 
 
Total minimum merkostnad       90.000,-  
 
 
 
Hilsen 
 
 
____________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder / Brann- og redningssjef 
Salten Brann IKS 



Fra: Tove Wensell <tove.wensell@outlook.com> 
Sendt: mandag 22. februar 2021 17:53 
Til: Postmottak 
Kopi: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Ny brannordning i Sulitjelma 
 

SNU ber om at nedenforstående legges ved sak 3 i kommunestyret.  
 
Til tross for tidligere innspill om Sulitjelmas innbyggertall, er dette ikke rettet i 
saksdokumentene. SNU finner det bekymringsverdig at folketallet i Sulitjelma 
ikke er kvalitetssikret bedre. 
Bursi, som ikke er med i Salten Branns beregning, er i tidligere ROS-analyser 
ansett som bymessig bebyggelse. 
 
Tabellen under er mottatt fra SSB oktober 2020, etter dette har det vært 
tilflytting slik at tallet nå har rundet 560. 
Det er beklagelig at det benyttes ukorrekt innbyggertall slik Salten Brann gjør i 
dette tilfelle. 
Det oppfordres til at kommunestyrets medlemmer blir gjort oppmerksom på 
feilen. 
 
 
 



 
 
 
Med hilsen 
 
Sulitjelma Nærmiljøutvalg 



 

SALTEN BRANN IKS 

Olav V. gate 200, 8070 Bodø, Tlf.: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no, Org.nr: 990 565 325 

 
 
 
Sulitjelma Nærmiljøutvalg 
v/ Tove Wensel  
Bursimarka 21 
8230 Sulitjelma 
 
 
 
Vår ref.: -SR Deres ref.:    Bodø 22. februar 2021 
 

Vedrørende antall innbyggere i Sulitjelma 
 
Viser til brev datert 22. februar 2021 der det fremgår at Salten Brann IKS opererer med ukorrekt antall 
innbyggere i Sulitjelma i rapporten «Ny felles brannordning for Salten Brann IKS- Komplette forslag 
til nye brannordninger per kommune». Salten Brann IKS skriver i rapporten at det er 372 innbyggere i 
tettstedet Sulitjelma. 
 
I brevet som Salten Brann IKS har mottatt står det at Sulitjelma har totalt 549 innbyggere fordelt på 
stedene: Fagerli (20), Sandnes (105), Charlotta (82), Furulund (116), Glastunes (72) og Bursimarka 
(154) (SSB, 2020).  
 
Salten Brann IKS er enig i at det bor 549 innbyggere i samfunnet Sulitjelma, men det er imidlertid 
viktig å gjøre en presisering av begrepene som brukes i rapporten og hvorfor Salten Brann IKS bruker 
372 innbyggere i tettstedet Sulitjelma. 
 
Innsatstid og tettsted 
I rapporten «Ny felles brannordning for Salten Brann IKS- Komplette forslag til nye brannordninger 
per kommune» ble det i kapittel 2.3 redegjort for dimensjoneringsforskriften. Denne forskriften legger 
føringer på hvordan brann- og redningstjenesten skal forholde seg til innsatstid til tettsteder. 
Hovedelementene i paragrafen er: 

 Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/ sykehjem 
mv, strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 
minutter. Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak 
som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er 
gjennomført. 

 Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter.  
 Innsatstid utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning 

sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter. 
 
Definisjon tettsted 
«En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 1) bor minst 200 personer der og 2) 
avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig 
avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. 
være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare 
områder. Husklynger som naturlig hører med til tettsted tas med inntil en avstand på 400 meter fra 
tettstedskjernen» (SSB, 2016).  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder/Brann- og redningssjef  

Saksbehandler: Sturla Roti 
E-post: sturla.roti@saltenbrann.no 

Telefon: 994 16235 
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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. 
 

 
Formannskap 02.02.2021: 
 
Behandling: 
Forslag, foreslått av Marlen Rendall Berg, Senterpartiet 
Punkt 2 og 3 tas ut av innstillingen og tas med i en egen sak som fremmes for formannskapet. Ny sak tar 
inn i seg utredning i forhold til hvordan andre kommuner har behandlet prinsippvedtak om 
bompengefinansiering. 
 
Forslag, foreslått av Marlen Rendall Berg, Senterpartiet 
1. Fauske kommunestyre vedtar formelt at prosjektet "Ny by- ny E6" endres i innhold og prosjekttittel til 
«Fra bru til bru». 
 
SP's forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 2 ble forkastet med 8 (3AP, 1FRP, 2H, 2SP) mot 1 (1SV) 
stemme. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 3 ble forkastet med 8 (3AP, 1FRP, 2H, 2SP) mot 1 (1SV) 
stemme. 
SP's forslag pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1SV) stemmer. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
FOR- 008/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunestyre vedtar formelt at prosjektet "Ny by- ny E6" endres i innhold og 
prosjekttittel til «Fra bru til bru». 

Punkt 2 og 3 tas ut av innstillingen og tas med i en egen sak som fremmes for formannskapet. Ny 
sak tar inn i seg utredning i forhold til hvordan andre kommuner har behandlet prinsippvedtak 



om bompengefinansiering. 

4. Kommunestyret tar saken orienteringen. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 004/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
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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Orientering status salgsprosjekt kommunale bygg - Fauske kommune 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. Kommunedirektøren redegjør nærmere i møtet på konkret status. 
 

 
Formannskap 02.02.2021: 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 012/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Saken tas til orientering. Kommunedirektøren redegjør nærmere i møtet på konkret status. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 005/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
27.01.2021 Oversiktsdokument salg 2021 -2022 1465117 
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune i sak nr 20/984 vedtatt å selge flere eiendommer i kommunalt eie. 
 
Saksopplysninger: 
 
Følgende kommunale bygg er omfattet i saken: 

· Teletunet: Maskinhuset 
· Teletunet: Messa 
· Teletunet: brukes av LHL 



· Vestmyra Hvit barnehage 
· Eiaveien 7 (omreguleres) 
· Eiaveien 7A (omreguleres) 

 
I tillegg er fra før Løkåsåsen tomteområde omhandlet fra tidligere for salg, samt Teknisk 
bygg/brannstasjon/gartnerbygg og Driftsbygg Søbbesva. Eiaveien og de to sistnevnte er 
tidligere sak som delfinansiering for Fauske kommunes nye Blålysbygg. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
I salgsprosesser er det viktig å både ha orden og ryddighet i det som skal selges, samt ha alle 
avklaringer gjort i forhold til de bygg som det er inngått avtaler som er utfordrende i forhold 
til salg. 
Lag og foreninger er gitt tilgang i enkelte bygg, og det må avholdes avklaringsmøter i forhold 
til hvordan dette kan løses. Fauske kommune er startet dialog med enkelte grupper, et 
arbeid som fortsetter i forhold til om deres behov kan delvis dekkes i andre kommunale 
bygg. 
Omstillingsprosessen som Fauske kommune er inne i, kan også ha innvirkning på salg av 
enkelte bygg i forhold til omdisponering i en periode frem. 
Fauske kommune må ta markedsmessige hensyn i forhold til salg av bygg og eiendommer, 
da spesifikt for optimalisering av salgssum. 
 

 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Salgsobjekt Fauske kommune
Lokasjon Navn Adresse Gnr/Brnr Funksjon Forventet salgsår Omreguleres Status fremdrift Formål Etasjeantall Grunnflate Byggeår BRA (m2) BTA (m2) Takst dato Takstsum Avtaler Merknad

Teletunet Maskinhuset Telegrafveien 4, 8200 Fauske 103/1301 Opplæring/skole 2021/2022 Nei Vurder egen drift Offentlig videre 2 1921 422 497 Nei Flyktningetjenesten liten kjeller under jord, Ventilasjon, brannalarm, heis

Teletunet Messa Telegrafveien 4, 8200 Fauske 103/1301 Organisasjoner/foreninger 2021/2022 Nei Under avklaring Offentlig videre 3 1921 622 728 Nei

Speider, Radiohistorisk forening, 

Husflidslaget, Fauske historielag, Fauske 

idrettslag?

Teletunet LHL huset Telegrafveien 4, 8200 Fauske 103/1301 Organisasjoner/foreninger 2021/2022 Nei Under avklaring Offentlig videre 2 1921 497 Ja Utlånt LHL Egen avtale, Ventilasjonsanlegg, Brannalarm,Heis

Vestmyra Hvit Vestmyra Hvit barnehage Tiurveien 2, 8207 Fauske 104/664 Barnehage Q3 - 2021 Ja (mulig)

Grenser/oppmåling i 

gang Bolig 2 510 1988 871 925 2016 4.200.000 ja Karateklubb + Dans Fauske

Selges som nedbetaling/inndekning av finansiering, 

Ventilasjonsanlegg, Brannalarm?, heis? Annet?

Søbbesva driftsbygg Driftsbygg Håndverksveien 4, 8208 Fauske 103/1157 Driftsbygg FKE/lager 2022 Nei Takst vinter 2022 Næring 1 1979 347 385 Nei FKE Drift/vedlikehold Selges som finansiering av Blålysbygget

Teknisk driftsbygg/brannstasjon VVA bygg/Brannstasjon Sjøgata 54 A, 8200 Fauske 103/11 Brannstasjon/VVA drift 2022 Nei Takst vinter 2022 Næring 2 1986 1030 1164 Nei Fauske kommune VVA/Salten Brann Kombinasjonsbygg, garasje/kontor/spiserom

Gartnerbygg Sjøgata Gartnerbygg/lager Sjøgata 54 A, 8200 Fauske 103/11 Gartnerdrift/opphold 2022 Nei Takst vinter 2022 Næring 1 1987 200 209 Nei Fauske kommune - gartneravdeling Lager/spiserom etc

Eiaveien 7A Bolig Eiaveien 7 A, 8208 Fauske 103/491 Forsvarets pensjonistforening 2022 Ja Er i gang Bolig 1 1955 164 182 Ja Egen avtale med Forsvaret

Eiaveien 7 B Kontorareal Eiaveien 7 B, 8208 Fauske 103/491 Nordlandssykehuset, ambulansesentral 2022 Ja Er i gang Bolig 2 1955 598 649 Ja Ombygget 1998 Utleid til Nordlandssykehuset - ambulansedrift

Eiaveien 7 C Garasjer Eiaveien 7 C, 8208 Fauske 103/491 Nordlandssykehuset, ambulansegarasje 2022 Ja Er i gang Bolig 1 1955 226 242 Ja Utleid til Nordlandssykehuset - ambulansedrift - garasjer

Samlet areal 5478

Valnesfjord Løkåsåsen boligområde Skoleveien 4, 8215 Valnesfjord Tomteområde og eksisterende  skolebygg 2021 Ferdig regulert Ligger for salg Bolig 0 0 0 0 17000 2020 10.400.000

2 takster (MNOK 10,3 og 10,6) Megler 

antatt, Megler 1

Tomteområde ferdig planert, står igjen ungdomsskole for 

videre utvikling
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Habilitering  og rehabiliteringsplan for Fauske kommune - Temaplan 2021 - 2025 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Habilitering og rehabilitieringsplan for Fauske kommune – Temaplan 2021 – 2025, som vedlagt, 
vedtas. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 023/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Habilitering og rehabilitieringsplan for Fauske kommune – Temaplan 2021 – 2025, som vedlagt, 
vedtas. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 006/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
06.11.2020 Habilitering og rehabiliteringsplan for Fauske kommune 1457607 

25.02.2021 Hablitering og rehabiliteringsplan for Fauske kommune 1468301 
 
Sammendrag: 
Helse – og omsorgsutvalget vedtok den 02.09.20 å legge Habilitering og rehabilitieringsplan for Fauske 
kommune – Temaplan 2021 - 2025 ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Ved høringsfristens utløp 
er det ikke innkommet noen uttalelser til planen.  
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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1.0 INNLEDNING 

 

1.1 Forord 

Fauske kommune har mange tjenester innen habilitering og rehabilitering, men 

har manglet en samlet oversikt over disse tjenestetilbudene.  

Fylkesmannen i Nordland har ønsket å stimulere kommunene til å utarbeide 

planer for dette feltet og Fauske kommune har fått 350.000 kr i tilskudd til å 

kartlegge og nedfelle tilbudene som finnes, avdekke eventuelle mangler i 

tjenestetilbudet, samt styrking av koordinerende enhet. 

Fauske kommunes plan for habilitering og rehabilitering for 2021-2025 skal 

synliggjøre de utfordringer som Fauske kommune har innen dette feltet, samt 

presentere konkrete tiltak til forbedringer. 

 

1.2 Formål og bakgrunn 

Habilitering- og rehabilitering er et viktig satsingsområde for regjeringen. 

Opptrappingsplan for habilitering- og rehabilitering 2017-2019 er et av flere 

meldinger og planer hvor regjeringen har som mål å skape sterke 

velferdskommuner hvor flere oppgaver skal kunne ivaretas i kommunene. 

Regjeringen har som visjon å skape pasientens helsetjeneste ved at pasienten får 

delta aktivt i rehabiliteringen, og mestrer livet med de helseutfordringer han eller 

hun har. 

Tjenestene skal bidra til at bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og 

evne til mestring.  Målet er at bruker skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv 

ut fra egne forutsetninger og ønsker. 

 

1.3 Avgrensning 

Heldøgns omsorg ved langtidsinstitusjoner i Fauske kommune er ikke omtalt i 

denne planen. Alle avdelinger ved Fauske sykehjem er sertifisert som 
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livsgledesykehjem, og dette arbeidet blir årlig evaluert i forbindelse med re-

sertifisering. Disse avdelingene har også tilgang til fysioterapiressurs som kan 

veilede og igangsette rehabiliteringstiltak. 

Fauske kommune arbeider med universell utforming og tilgjengelig samfunn i 

flere sammenhenger, og det vises særlig til kommunens deltakelse i KS prosjektet 

«Aldersvennlig lokalsamfunn». Temaet er dermed ikke særlig omtalt i planen på 

grunn av det pågående arbeidet.  

Når det gjelder behovet for tilrettelagte boliger i kommunen, så pågår det 

utarbeiding av bolig politisk plan. Dette foregår i et samarbeid med Fylkesmannen 

i Nordland og Husbanken i regi av prosjektet «Boligsosiale hensyn i helhetlig 

kommunal planlegging». Dette behovet vil det bli redegjort for i inneværende 

plan og prosjektperiode. 

 

1.4 Involvering 

Ved sammensetting av arbeidsgruppe har det vært viktig å få med personer i helse 

og omsorg som til daglig arbeider med utviklingsarbeid innen rehabilitering. 

Prosjektgruppa har bestått av: 

 Representant fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 

 Representant fra eldrerådet 

 Representant fra tildelingskontoret 

 Representant fra rehabiliterings- og mestringsavdelingen, fysioterapi 

 Representant fra Buen korttidsavdeling 

 Prosjektleder  

 Kommunalsjef for helse- og omsorg med ledergruppe har vært styringsgruppe for 

prosjektet 

Alle avdelinger som i dag har habilitering- og rehabiliteringstjenester har vært 

involvert.  
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2.0 DEFINISJON HABILITERING OG REHABILITERING 

Habilitering: Brukergruppe er barn, unge og voksne som har behov for å lære nye 

ferdigheter på grunn av funksjonsnedsettelser som er medfødte eller som har 

oppstått tidlig i livet  

Rehabilitering: Brukere har fått funksjonsnedsettelse som har oppstått senere i 

livet og har behov rettet mot å gjenvinne tapte ferdigheter 

I opptrappingsplanen legger regjeringen til grunn en bred forståelse av 

habilitering og rehabilitering som inkluderer alle brukere av helse og 

omsorgstjenesten som har behov for en målrettet innsats for å opprette, 

gjenopprette, vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og å lære å 

mestre livet med sykdom og funksjonsnedsettelse 

Ny definisjonen som trådte i kraft 1. mai 2018, lyder slik:  

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og 

brukers livssituasjon og mål.  

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer 

mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved 

koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den 

enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin 

fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å 

oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i 

utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet».  
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3.0 NASJONALE FØRINGER 

3.1 Forskrift (2011) og Nasjonal veileder (2015) rehabilitering, 

habilitering individuell plan og koordinator 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-

individuell-plan-og-koordinator 

Forskrift med veileder har følgende fokusområder: 

 Kommunens plikt til å etablere koordinerende enhet for habiliteings- og 

rehabiliteringsvirksomhet i kommunen 

 Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator 

 

3.2 Regjeringens Opptrappingsplan for habilitering og 

rehabilitering 2017-2019  

https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/n

o/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf  

 

Planen har blant annet følgende fokusområder: 

 Aktiv omsorg, egenmestring og hverdagsrehabilitering 

 Brukermedvirkning, aktiv deltakelse 

 Godt samarbeid på tvers av tjenestenivåer, godt organisert pasient forløp, 

teambaserte tjenester 

 Koordinering og samarbeid mellom tjenestene 

 Faglig bredde og bred kompetanse 

 Nye modeller for bedre behandling og oppfølging av pasienter med 

kroniske sykdommer 

 Logopedtjeneste 

 Veiledning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 

 Økt kompetanse i kommunene  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf
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Rehabiliteringspyramiden illustrerer en inndeling av rehabilitering i fem nivåer. 

Den synliggjør at det finnes ulike former for rehabilitering tilpasset ulike 

rehabiliteringsbehov, og at det på kommunalt nivå er viktig å ha et differensiert 

rehabiliteringstilbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune //  - HABILITERING OG REHABILITERINGSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 
TEMAPLAN 2021-2025 // Side 9 

4.0 Organisasjonskart habilitering og rehabilitering Fauske 

kommune 
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5.0 TILDELINGSKONTORET 

Tjenesten mottar søknad, saksbehandler og fatter vedtak innenfor alle områder 

innen Helse og omsorg. Tjenesten gir informasjon og veiledning til brukere og 

pårørende, og samhandler nært med avdelingene som utøver tjenestene. 

Tildelingskontoret er kommunens kontaktpunkt i samhandling med 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Helhetlig kartlegging: Økt fokus på rehabiliteringspotensiale, tverr-faglig 

samarbeid om kartlegging, felles kartleggingsverktøy 

 Samarbeid med korttidsavdelingen: Styrke samhandling og målsettingsarbeid. 

Spesifisere målsetting og bestilling ved innleggelse. Utarbeide rutinebeskrivelse 

 Samarbeid med hjemmetjenesten: Utvikle målrettede prosesser 

 Økt fokus på brukermedvirkning: Utarbeide rutiner for barn/unge/voksne 

 Samlet info om frivillige organisasjoners tilbud.  Kartlegge om mulighet til økt 

tilbud (vaktmestertjeneste, følgetjeneste m.m) 

 Videreutvikle samhandling med spesialisthelsetjenesten i forhold til rolle-

avklaring og bruk av veiledningskompetanse 

 Avklaring rundt tjenestetilbud til avlasting og støttekontakter i familier 
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6.0 DAGENS SITUASJON HABILITERING 

6.1 Miljø- habiliteringstjenesten  

Tjenestetilbud: 

Personlig, praktisk og miljørettet bistand til følgende brukergrupper:       

 Psykisk utviklingshemmede 

 Bruker med kognitive funksjonsnedsettelser  

 Brukere med diagnose innen autismespekter   

 Ungdom/ unge voksne med andre syndromer/tilstander som medfører 

manglende bo-evner.  

Brukerne har ofte fysiske eller psykiske tilleggs-utfordringer 

Tjenesten er organisert som tilbud i hjemmet, i tilrettelagt bolig, som heldøgns 

omsorg eller som BPA (brukerstyrt personlig assistanser). Tjenesten disponerer 

også avlastningsplasser 

Tjenesten har i tillegg følgende miljøtilbud: 

 Dagsenter 

 Klubb-tilbud 

Samhandling: 

 Habiliterings-teamet for barn og voksne 

 Psykiatrisk innsatsteam 

 Rett på sak: Samarbeid med videregående skole, oppfølgingstjenesten, 

NAV, rus og psykiatritjenesten, barnevern, familiesenteret, for å få gitt rask 

bistand til ungdommer 

 Klar for framtiden: Samarbeid med videregående skole, NAV. Fange opp 

elever som er i ferd med å falle ut av skolen, eller som trenger spesiell 

tilrettelegging 

 Fastleger, fysio- og ergoterapitjeneste                                                 

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

Forslag til forbedringer: 

 Heldøgns omsorgstilbud for å kunne gi opplæring ved manglende boevne 

 Flere tilrettelagte boliger. Viser til bolig-politisk handlingsplan 



Fauske kommune //  - HABILITERING OG REHABILITERINGSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 
TEMAPLAN 2021-2025 // Side 12 

6.2 Fauske familiesenter 

Tjenestetilbud: 0-18 år 

Tjenesten er forebyggende, helsefremmende og tverrfaglig lavterskeltilbud. 

Koordinerende funksjon: Helsestasjon, skolehelsetjeneste, fysioterapitjeneste for 

barn og unge, flyktninge-helsetjeneste 

 Kartlegging, igangsetting og følge utvikling, og ved behov sørge for tiltak i 

forhold til andre tjenestegrupper 

 Koordinatorfunksjon, Individuelle planer 0-18 år 

 Rekruttering til aktivitetstilbud (skole, ungdom) 

 Råd og veiledning til ungdom som sliter (Helsestasjon for ungdom) 

 Mestringskurs for foreldre som har spesiell belastning og voksne som har 

ulike typer personlige belastninger (KIB kurs: kurs i belastning) 

Samhandling: 

TIMS- teamet er et tverrfaglig lavterskeltilbud og består av ansatte fra 

Familiesenteret, Pedagogisk psykologisk tjeneste, skole og barnevern. Gjennom 

refleksjon og undring er målet å sikre at barn og unge får et helhetlig tilbud ut fra 

de utfordringer som barnet og familien har. TIMS-teamet gir veiledning til 

barnehage, skole og foreldre. TIMS er forkortelse for «tidlig intervensjon og 

målrettet samhandling». 

 

 Kontakt med tjenesten: Telefon 75604300 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Re-etablere nettverk for familier med funksjonshemmede barn 

 Få organisert et mer verdig SFO tilbud til funksjonshemmede barn over 10 år 

 Avklare ansvar for hvem som rekrutterer støttekontakt/avlaster til barn og unge 

 Rutiner for opplæring i elektronisk verktøy for individuelle planer (SAMPRO)  

 Rutiner for individuelle planer, overgang fra barn til voksne 

 Opplæring av koordinatorer/ avklaringer rundt individuelle planer 
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7.0 DAGENS SITUASJON REHABILITERING 

7.1 Hverdagsrehabilitering  

Tjenesten gir tilbud om tidsavgrenset rehabilitering i eget hjem, med opptrening i 

daglige gjøremål eller trening for å styrke kroppens fysikk.. Målet er at du skal 

mestre din hverdag best mulig 

Tjenesten er organisert i tverrfaglig team ((fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleie, 

helsefagarbeider).  

Tjenesten jobber målrettet med kartlegging av bruker, og vektlegger 

brukermedvirkning og brukerens motivasjon som grunnlag for tiltak.  

Treningsperioden er 4-8 uker hvor teamet er inne 4 ganger pr. uke.  

Tjenesten samhandler med andre tjenesteytere, spesielt hjemmetjenesten. 

                                                                                                                                    

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.2 Hjemmetjeneste 

Tjenesten gir personlig og praktisk bistand til brukere med utgangspunkt i 

individuelle vedtak 

7.2.1 Hverdagsmestring 

Hjemmetjenesten er i startfase med fokus på hverdagsmestring hvor brukernes 

ressurser og egenmestring vil være sentrale. Ny teambasert organisering av 

tjenesten hvor alle brukere får primærkontakt igangsettes i 2020. 

Forslag til forbedringer: 

 Utarbeide gode rutiner for samarbeid med tildelingskontoret, hjemmesykepleien, 

hjemmehjelp, rus og psykisk helsetjeneste 

 Fortsette holdningsskapende arbeid ute i tjenestene i forhold til hverdagsmestring 
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Velferdsteknologi er et satsingsområde innen hjemmetjenesten. Målet er at 

brukerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem og oppleve størst mulig grad av 

egenmestring. Det er utarbeidet en egen plan for utrulling av velferdsteknologiske 

hjelpemidler. 

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.2.2 Ressursteam 

Tjenesten har spesialkompetanse i palliativ omsorg (lindrende behandling og 

pleie) innenfor kreftomsorg. Tjenesten har vært organisert i team siden 2019, og 

bygger nå også opp kompetanse i forhold til andre kroniske sykdommer som 

KOLS, hjertesvikt, ALS m.mm 

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.2.3 Hukommelsesteam 

Tjenesten er organisert som team og gir følgene tilbud: 

 Utredning 

 Oppfølging hver 6 mnd. 

 Støttesamtale med bruker, nytt tiltak fra 2020 

 Lavterskeltilbud: Støttesamtaler for pårørende 

 

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604943 

 

Forslag til forbedringer: 

  Koordinatoropplæring 

 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten: Få opp elektronisk meldingsutveksling med 

Kløveråsen 
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7.3 Fysioterapi 

Tjenesten har både kommunalt ansatte fysioterapeuter, samt 5 driftsavtaler. 

Fysioterapeutene har ulike ansvarsområder og ivaretar ulike brukergrupper.  

Brukere kan ta direkte kontakt ved behov for vurdering og oppfølging. Egenandel 

er den samme, uavhengig om man får tjenester fra kommunalt ansatte eller 

terapeuter med driftsavtale.   

 

7.3.1 Kommunal fysioterapitjeneste 

De kommunalt ansatte fysioterapeutene har kommunale institusjoner, 

Frisklivssentralen, korttidsavdelingen Buen, hverdagsrehabilitering og 

forebyggende arbeid som ansvarsområder. I tillegg yter de fysioterapitjenester til 

brukere med sammensatte problemstillinger og/eller behov for koordinerte 

tjenester. 

Tjenesten har følgende tilbud:  

 Fysioterapi til barn og voksne med sammensatte behov: Kartlegging, 

trening, oppfølging 

 Gruppetilbud: basseng, Parkinson, KOLS, nevrologiske sykdommer, 

styrke/balanse 

 Ride fysioterapi 

 Formidling av aktivitetshjelpemidler 

Kontakt med tjenesten: Telefon75604929 

Forslag til forbedringer: 

 Mer samarbeid med leder for støttekontaktordningen, målrettet bruk av 

støttekontakter 

 Opprustning av støttekontakt, aktivitetsvenn (rekruttering, samordning, 

veiledning, oppfølging) 

 Potensiale for mer samarbeid med frivillige 

 Mangler kompetanse på psykomotorisk fysioterapi, stilling utlyst 

 Individuelle planer: Informasjon til brukere kan bli bedre (rettighet, 

søknadsprosess m,m), opplæring i elektronisk verktøy SAMPRO 

 Felles prosedyre koordinatorfunksjon, stort forbedrings-potensiale mer koordinert 

samarbeid for voksne 
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7.3.2 Fysioterapi, avtalehjemler (privat praksis) 

Terapeutene med avtalehjemler holder til ved ulike institutt i kommunen, og har 

tilbud innen følgende områder:          

 Kreftbehandling  

  Lymfeødembehandling  

 Muskel-skjelett-plager 

 Leddsykdommer 

 Nyopererte 

 Betennelsestilstander  

 Geriatri (sykdommer hos eldre 

 Nevrologi (sykdommer i nervesystemet) 

 Gruppebaserte tilbud (basseng, aktiv A) for artrose-pasienter  

Kontakt med tjenesten:  

Viser til Fauske kommunes hjemmeside for opplysninger om telefonnummer 

 

7.4 Friskliv 

Tjenesten gir følgende tilbud: 

 Frisklivsresept. Henvendelse fra bruker, eller henvisning fra lege, 

fysioterapeut. Målrettet, avgrenset tilbud om trening med veiledning i 12 

uker 

 Diverse kurs, eks. kosthold, søvn, mestring av belastning, røykeslutt 

 Livsstils-veiledning. Inngår i alle tilbud 

 Treningstilbud, gruppebasert tilbud med veiledning eller trening på egen 

hånd. Alle aldersgrupper. Egen basseng-gruppe. Samarbeid med frivillige 

som driver deler av tilbudet 

 Temamøter 

 Turer hver måned. Lavterskeltilbud åpent for alle                             

Kontakt med tjenesten: telefon 90647842 

Forslag til forbedringer: 

 Mangler kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi og muskel-skjelett 

 Tidlig innsats: Utvikling etter at henvisning falt bort er at brukere venter for lenge 

med å ta kontakt. Bedre samhandling med andre tjenesteytere for å motivere til å ta 

kontakt 
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7.5 Forebyggende arbeid for eldre 

Tjenestens mål er tidlig innsats, og gir følgende tilbud om informasjon, råd og 

veiledning:  

 Forebyggende hjemmebesøk til alle over 78 år  

 Hjemmebesøk til eldre over 70 år som er blitt enke/enkemann (nytt tilbud 

som etableres i 2020) 

 Hjemmebesøk til pårørende over 70 år der bruker har fått langtidsplass på 

institusjon (nytt tilbud som etableres i 2020) 

Kontakt med tjenesten: telefon 75604872 

 

7.6 Solstua dagsenter 

Tjenesten har som mål å gi økt livskvalitet, tilpasset aktivitet., motvirke passivitet 

og sosial tilbaketrekning. Det gis tilbud til ca. 80 hjemmeboende brukere fra 1 dag 

pr. mnd. til 3 dager pr. uke. Det gis et øremerket tilbud til personer med 

hukommelses-problemer (demens).  Tjenesten har nært samarbeid med flere 

frivillige organisasjoner.  

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.7 Støttekontakt 

Tjenesten er et tilbud til barn, unge og voksne som trenger bistand til å få en aktiv 

fritid, eller til å komme ut av en isolert tilværelse. Tjenesten skal legge til rette for 

sosialt samvær, samt ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. 

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

Forslag til forbedringer: 

 Mer strukturert samarbeid med hjemmetjenesten. Eks. fellesmåltider på 

omsorgsboligene 

 Økt tilbud til brukere med hukommelsesproblemer (demens) 
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7.8 Buen korttidsavdeling 

Tjenesten har 10 plasser for heldøgns omsorg. Plassene benyttes også til pleie og 

behandling i livets sluttfase. I tillegg har avdelingen en kommunal akutt 

døgnplass. Tjenesten er organisert med ansatte i primærgrupper. 

Tilbud om oppstart og igangsetting av rehabilitering ved følgende tilstander: 

 Bruddskade 

 Hjerneslag 

 Kreft-tilstander 

 Diabetes 

 KOLS 

 Sårtilstander 

 Rus-psykiatri utfordringer 

 Kartlegging av bistandsbehov etter sykehusinnleggelser eller ved 

funksjonsfall hos hjemmetjenestens brukere 

 

Samhandling: Tverrfaglig samhandlingsteam møtes ukentlig. Representant fra 

BUEN korttidsavdeling, tildelingskontoret, hjemmetjenesten, fysioterapitjenesten, 

ergoterapitjenesten. I mars 2020 startet enhetsleder arbeid med mål om å få 

strukturert og bedret intern samhandling.                                                         

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

Forslag til forbedringer: 

 Bedre samhandling med følgende målsetting: Utvikle felles målsetting for 

samhandlingsmøte, redusere konfliktnivå, skape trygghet og forutsigbarhet fir både 

pasienter og pårørende, kortere opphold, få avklart beslutningsmyndighet 

 Innkomstsamtale med primærkontakt, evt. ergoterapeut, fysioterapeut, pårørende. 

Utarbeide målsetting og plan fram til utreise, økt brukermedvirkning. Utvikle nytt 

skjema for innkomstsamtale 

 Få inn hverdagsmestring-tanken gjennom hele dagen, med brukerens målsetting, 

forventning, dagsplan 

 Planlegge utskriving: Plan for utskrivning med rehabiliteringsmål og tiltak etter 

opphold på rehabiliteringsavdeling. Få ergoterapitjenesten på banen tidlig, evt. teste 

bruker hjemme før utskrivning.  

 Bedre samhandling med ROP. Bør starte når bruker blir innlagt 

 Frigjøre ressurspersoner for å gi veiledning innen ulike fagfelter 

 Få opplæring i elektronisk verktøy for Individuell plan (Sampro) 
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7.9 Rus og psykisk helsetjeneste 

Tjenesten gir oppfølging til brukere med utgangspunkt i individuelle vedtak. 

Tilbudet innebærer kartlegging av brukernes behov og ønsker om endring, samt 

bistand ved gjennomføring av tiltak. Vedtak evalueres jevnlig sammen med 

bruker. Tjenesten gir også bistand til medisinadministrering. 

For noen av brukerne har tjenesten også en koordinerende funksjon i forhold til 

samhandling med øvrige deler av hjelpeapparatet, deltakelse i ansvarsgrupper, 

og/eller koordinatorfunksjon for individuelle planer, 

Tjenesten har i tillegg følgende tilbud:  

 «Postveien 3», lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige. Tilbud om et 

sosialt treffsted, helsestasjonstjenester  

 Treningsgruppe ved Stamina 

  Fredagskafe 

 Gruppetiltak ved bofellesskap 

 «Tirsdagstreffet». Familietreff for foreldre og barn 

 «Kreativt treff». Gruppetiltak med ulike aktivitetstiltak 

 «Kvinnegruppa». Gruppetiltak for kvinner med tidligere 

rusmiddelproblematikk 

 Fengselshelsetjeneste 

 

Samhandlingsteam: 

 «Barn som pårørende». Kommunal samarbeidsgruppe 

 «Åpen skole» på videregående skole. Samarbeid med miljøtjenesten på 

videregående skole 

 «Rett på sak». Tverretatlig samarbeidsgruppe med fokus på bistand til unge 

voksne  
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Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.10 Interkommunalt ambulerende etterverns team 

Tjenesten gir tilbud om ettervern til brukere innenfor rus/psykiatri etter opphold i 

fengsel eller institusjon. Kontakt etableres mens bruker er innlagt, og det gis 

tilbud om ettervern i 3-6 uker etter utskrivning.  Målet er stabilisering av bruker 

innenfor en kort angitt tidsramme. 

Rask kontakt og avklaring med samarbeidspartnere i brukerens hjemkommune er 

avgjørende.  

For brukere som har behov for langvarige og koordinere tjenester bør etablering 

av individuell plan med oppnevning av koordinator- /ansvarsgruppe være på plass 

før tjenesten avsluttes. 

Det interkommunale tilbudet dekker 7 kommuner og Fauske er vertskommune. 

Tilbudet er under oppbygging i løpet av første halvår 2020.  

Kontakt med tjenesten: Telefon 756004883 

Forslag til forbedringer: 

 Bedre samarbeid ved institusjonsopphold 

 Utarbeide flere rutiner og prosedyrebeskrivelser, samt utforming av 

informasjonsskriv 

 Opplæring i elektronisk verktøy for IP og kommunikasjon (SAMPRO, 

Stafettlogg) 

 Døgnbemannet rehabiliteringstilbud for unge voksne med rus- og psykiske 

utfordringer 

 Døgnbemannet botilbud, samt krisehybler for rusmiddelavhengige 

 Flere gruppetiltak med fokus på mestring 

 Mer satsing på undervisning om brukerens sykdom i gruppesammenheng 

 Skape flere møteplasser i samarbeid med lag og foreninger 

 Pårørendetilbud 

 Kompetansebygging i forhold til nye oppgaver, samt økt fokus på målrettet arbeid 
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7.11 Ergoterapi/ hjelpemiddelformidling 

Tjenesten gir tilbud om ergoterapitjeneste og hjelpemiddelformidling til barn og 

voksne. Tjenesten har egen syn og hørselkontakt. Tilbudet omfatter følgende: 

 Utrede behov for alle typer hjelpemidler 

 Utprøving 

 Tilpassing og enklere montering 

 Opplæring i bruk av hjelpemiddel 

 Service og reparasjon 

Kontakt med tjenesten: 

Ergoterapi telefon 75604924/ 75604932 

Syn og hørsel kontakt telefon 46922912 

Hjelpemiddellageret telefon 75604922 

 

7.12 Legetjenesten 

Tjenesten har det medisinsk faglig koordineringsansvaret, og henviser og 

samarbeider med andre tjenesteytere ved behov 

Legetjenesten skal melde fra til koordinerende enhet ved behov for individuell 

plan og koordinator. 

Forslag til forbedringer: 

 Tidlig innsats: Avdekke behov tidligere slik at bruker har nytte av hjelpemiddelet. Alle 

tjenesteytere bør ha dette som fokus 

 Ergoterapikompetanse inn på tildelingskontoret. Hjelpemiddelformidling koordineres 

fra tildeling, tverrfaglig kartlegging 

 Økt samarbeid mellom støttekontakter og ergoterapitjenesten 

 

Forslag til forbedringer: 

 Sikre informasjon til alle leger om koordinerende enhets oppgaver og rolle 

 Følge opp erfaring fra pilotprosjekt med primærhelseteam og ta stilling til evt. ny 

organisering av allmenn-praksis. 
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7.13 Kommunepsykolog 

Tjenesten har en veiledende funksjon til øvrige tjenesteytere i helse og omsorg, 

barn og familie-enheten, samt videregående skole. Veiledning gis i enkeltsaker, 

samarbeidsteam og på organisasjonsnivå.. 

 

7.14 Logoped 

Tjenesten gir tilbud til brukere som har vansker med tale, språk, stemme og 

svelging. Tilbudet er kommunalt for aldersgruppen 0-16 år og privat fra 16 år og 

oppover. 

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Etablere gruppe-tilbud til afasirammede med veiledning fra logoped 

 Økt samhandling mellom logoped og avdelinger i helse og omsorg 

 

 

 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Psykologtjeneste som gir behandling, få i gang tilbud om raskere psykisk helsehjelp 

og gruppetilbud 
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8.0 KOORDINERENDE ENHET  

 Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til alle 

brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. I praksis betyr dette at 

brukeren skal kunne oppleve at det er èn dør inn til hjelpeapparatet.  I Fauske 

kommune er koordinerende enhet organisert i tilknytning til tildelingskontoret. 

 

8.1 Rolle og funksjon 

Koordinerende enhets oppgaver: 

 Sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov fra flere 

fagområder, nivåer og sektorer 

 Sentral rolle i planlegging og utvikling av habiliterings- og 

rehabiliteringstjenesten i kommunen 

 Legge til rette for brukermedvirkning 

 Ha oversikt over tilbud innen rehabilitering og rehabilitering 

 Motta meldinger om behov for sosial, psykososial og medisinsk 

habilitering og rehabilitering 

 Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinatorer 

- Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 

- Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 

- Oppnevning av koordinator 

- Kompetanseheving om individuell plan og koordinatorer  

- Opplæring og veiledning av koordinatorer 

 Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer 

 Ivareta familie-perspektivet 

 Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere 

 Kontaktpunkt for samhandling mellom helseforetak og kommunen 

 

8.2 Status koordinerende enhet 

Koordinerende enhet mottar og behandler i dag søknader om individuelle planer. 

Dersom søknad innvilges, tildeles det koordinator og saken følges opp av 

koordinerende enhet til det er etablert ansvarsgruppe. 
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I løpet av 2020 vil det bli lyst ut stilling som vil ha hovedansvar for 

koordinerende enhet. Det vil da bli startet prosess med reetablering av 

koordinerende enhet i Fauske kommune. 

 

8.3 Individuell plan 

Individuell plan er et samarbeidsdokument mellom bruker og hjelpeinstansene og 

skal bidra til at brukeren opplever et mer helhetlig tjenestetilbud i sin hverdag.  

Bruker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få 

utarbeidet individuell plan. Det skal legges til rette for stor grad av 

brukermedvirkning. 

Status: Det er i dag stor forskjell på hvor mange brukere som har individuell plan 

i de ulike tjenesteområdene. Mens habiliteringstjenestene har erfaring med denne 

type samhandling over mange år, er det få av brukere innenfor 

rehabiliteringstjenestene som har innvilget individuell plan. 

Fauske kommune har besluttet å legge til rette for digitale individuelle planer for 

å kunne gi brukerne økt medvirkning og for å lette kunne lette samarbeidet. Det er 

investert i det elektroniske verktøyet Visma SamPro. Habiliteringstjenestene har 

benyttet dette verktøyet i flere år og har god erfaring med dette.  

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret. 

 

8.4 Koordinator 

Koordinator er en person som har ett spesielt ansvar for å hjelpe brukeren med å 

samordne tjenestene og sikre framdrift i arbeidet med individuell plan. 

Status Koordinerende enhet sørger i dag for at det blir oppnevnt koordinator i 

forbindelse med vedtak om individuell plan. Rutiner og igangsetting av opplæring 

og veiledning av koordinatorer er ikke kommet i gang. 
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For barn og unge som har koordinator viser det seg at overgang til voksen kan 

være en sårbar situasjon. Det vil derfor være viktig å få utarbeidet rutiner som 

sikrer videreføring av koordinatorfunksjon i overgang fra barn til voksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune //  - HABILITERING OG REHABILITERINGSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 
TEMAPLAN 2021-2025 // Side 26 

8.5 Handlingsplan for reetablering og styrking av koordinerende 

enhet: 

 

Oppgave Tiltak Frist 

igangsetting 

Koordinator opplæring  Intern opplæring i verktøy 

for koordinerende enhet 

 Kursopplegg for 

koordinatorer 

 Kartlegging av behov for 

opplæring 

 Opplæring for koordinatorer 

på tvers av tjenester, verktøy 

og koordinatorfunksjon 

1 halvår 2021 

Koordinatorveiledning og 

kompetanseheving  

 Rutiner for veiledning og 

kompetanseheving 

2 halvår 2021 

Avklaring av koordinerende 

enhets funksjon i organisasjonen 

 Skriftlig beskrivelse  1 halvår 2021 

Rutinebeskrivelser individuell 

plan og koordinator funksjon 

 Vedtaksoversikt 

 Rutiner for avslutning av 

individuell plan 

 Rutiner for 

brukermedvirkning 

 Rutiner for overgang fra 

ungdom til voksen 

2 halvår 2021 

Sikre rettighet til individuell 

plan og koordinator  

 Intern informasjonsrunde i 

organisasjonen  

1 halvår 2022 

Synlig-gjøring av tilbud   Oppdatert informasjon på 

kommunens hjemmeside 

 Brosjyre til interne 

samarbeidspartnere  

2 halvår 2022 

Oversikt over habilitering og 

rehabiliteringstilbud 

 Oppdatering hvert år  2 halvår 2022 

Utvikling koordinerende enhet  Etablering av 

interkommunalt nettverk 

2 halvår 2021 
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9.0 DAGENS SITUASJON INNSATS FRA FRIVILLIGE 

ORGANISAJONER OG ENKELTPERSONER. SAMHANDLING 

MED FAUSKE KOMMUNE 

I Fauske kommune er det en rekke organisasjoner som har tilbud innenfor 

området habilitering og rehabilitering. Innsatsen er stor, og mange av tilbudene 

har vært etablert i mange år. Det mangler imidlertid en fullverdig oversikt over 

hvilke tilbud som finnes, og det vil være viktig å få organisert og utviklet 

samhandling på en bedre måte enn i dag. Frivillige organisasjoners innsats skal 

være et supplement til de offentlige tjenestene. Det er svært viktig at innsatsen blir 

sett og verdsatt. 

Fauske kommune har formell samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for 

folkehelse. Gjennom slik avtale vil forventninger til samarbeid bli avklart. Det vil 

være aktuelt å vurdere slike avtaler med flere organisasjoner. 

Flere avdelinger, deriblant frisklivsentralen har inngått direkte samarbeid med 

frivillige enkeltpersoner som inngår i det faste opplegget ved avdelingen. 

Det er nå opprettet en arbeidsgruppe som består av representant fra 

frivillighetssentralen, folkehelserådgiver, leder for eldrerådet, samt representanter 

for ulike avdelinger innen helse og omsorg. Målet er å få kartlagt og lage oversikt 

over alle tilbud fra frivillige organisasjoner, få laget rutiner for oppdatering, samt 

få informasjon tilgjengelig til befolkningen.  Gruppen vil også ha dialog med flere 

av organisasjonene for å få evaluert og evt. styrket fremtidig samarbeid. 

Arbeidsgruppen jobber også med et eget helsefremmende prosjekt for å motvirke 

ensomhet i Fauske komme. Målet er at det skal være tiltak som passer for hele 

Fauske kommunes befolkning. For å lykkes med prosjektet er samarbeid med 

frivillige helt avgjørende. 
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10.0 SAMAHANDLING MED SPESIALISTHELSETJENESTEN  

Samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er styrt gjennom 

lovverk og tjenesteavtaler. Ansatte kan oppfatte tjenesteavtalene som for lite 

konkrete i enkeltsaker og det erfares at nødvendige helseopplysninger ikke alltid 

er tilgjengelig når bruker skrives ut til kommunale rehabiliteringstjenester.  

Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset arrangerer årlige 

samhandlingsmøter med kommunene i Indre Salten hvor målet er å få bedret 

samarbeid i forhold til utskrivningsklare pasienter. 

Basert på erfaringer med samhandlingsreformen er det behov for en tydeligere 

avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom nivåene innen 

rehabiliteringsfeltet.  Særlig fokus bør rettes mot å utvikle systematikk for 

brukerforløp, gjensidig kompetanse- og kunnskapsutveksling, oppgaveløsning og 

tverrfaglig samarbeid. Dette arbeidet vil kreve forankring i ledelse på alle nivåer i 

samhandlingsstrukturen mellom Fauske kommune og Nordlandssykehuset.  

Veiledning og ambulant virksomhet fra spesialisthelsetjenesten er virkemidler for 

å tilføre kommunene nødvendig kompetanse for å sikre at brukere kan bo hjemme 

og mestre livet med sykdom. Dette kan gjøres gjennom gjensidig hospitering og 

kompetanseutveksling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, både på 

individnivå (knyttet til enkeltbrukere) og på systemnivå.  Ambulant virksomhet 

kan bedre helsetilbudet, gi bedre brukerforløp og effektiv utnyttelse av ressursene 

for begge tjenestenivå.    

Ressursteamet har god erfaring med hospitering ved Nordlandssykehuset. I 

forbindelse med at de har utvider sitt fagfelt har de hospitert ved flere enheter ved 

Nordlandssykehuset 

 

Forslag til forbedringer: 

 Utvikle og formalisere samarbeid med Nordlandssykehuset for feltet rehabilitering 

 Utvikle og legge planer for hospitering og kompetanseutvikling sammen med 

Nordlandssykehuset 

 Utvikle og legge planer for hvordan Fauske kommune kan nyttiggjort veiledning 

fra Nordlandssykehuset 
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7.0 SATSNINGSOMRÅDER MED HANDLINGSPLAN  

2021-2025 

Satsningsområde Tiltak Ansvar 

Opprettholde og 

videreutvikle gode 

tjenester 

 Økt kapasitet 

hverdagsrehabilitering 

 Økt kapasitet dagsenter for 

demente 

 Heldøgns rehabiliteringstilbud 

ved manglende bo evne 

 Raskere psykisk helsehjelp 

(psykologtjeneste) 

 Heldøgns rehabiliteringstilbud 

rus og psykisk helse 

 

 Brukerundersøkelser 

Vurderes i forbindelse 

med budsjettarbeid 2021-

2025 

Ledergruppen 

 

 

Enhetsledere sammen 

med avdelingsledere 

God intern 

organisering og 

samhandling 

 Videreføring og implementering 

av nye samhandlingsrutiner, 

samhandlingsteam BUEN. 

 Samhandlingsrutiner og 

grenseoppgang mellom alle 

avdelinger i helse og omsorg 

 Utvikle metode og rutiner for 

tverrfaglig kartlegging:  

Tildeling, hjemmetjeneste, 

ergoterapitjeneste 

 Vurdere teambasert tjeneste ved 

legekontor 

Enhetsledere sammen 

med avdelingsledere 

Økt fokus på 

målrettede 

prosesser, egen- 

mestring og 

brukermedvirkning 

 Utarbeide rutiner og verktøy 

 Kunnskap og motivasjon ansatte 

 

 

Enhetsledere sammen 

med avdelingsledere 

Samhandling med 

frivillige 

organisasjoner satt i 

system 

 Opprette kontaktperson i Fauske 

kommune 

  Oppdatere skriftlig informasjon 

om frivillige organisasjoners 

tilbud, rutiner for oppdatering  

Arbeidsgruppe 
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Videreutvikle 

samhandling med 

Nordlandssykehuset 

 Rutiner for kompetanseutvikling 

og veiledning 

 Årlig møte med leder for 

koordinerende enhet ved 

Nordlandssykehuset  

Avdelingsledere 

Reetablering og 

styrking av 

koordinerende 

enhet 

 Viser til egen 

handlingsplan 
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1.0 INNLEDNING 
 

1.1 Forord 

Fauske kommune har mange tjenester innen habilitering og rehabilitering, men 

har manglet en samlet oversikt over disse tjenestetilbudene.  

Fylkesmannen i Nordland har ønsket å stimulere kommunene til å utarbeide 

planer for dette feltet og Fauske kommune har fått 350.000 kr i tilskudd til å 

kartlegge og nedfelle tilbudene som finnes, avdekke eventuelle mangler i 

tjenestetilbudet, samt styrking av koordinerende enhet. 

Fauske kommunes plan for habilitering og rehabilitering for 2021-2025 skal 

synliggjøre de utfordringer som Fauske kommune har innen dette feltet, samt 

presentere konkrete tiltak til forbedringer. 

 

1.2 Formål og bakgrunn 

Habilitering- og rehabilitering er et viktig satsingsområde for regjeringen. 

Opptrappingsplan for habilitering- og rehabilitering 2017-2019 er et av flere 

meldinger og planer hvor regjeringen har som mål å skape sterke 

velferdskommuner hvor flere oppgaver skal kunne ivaretas i kommunene. 

Regjeringen har som visjon å skape pasientens helsetjeneste ved at pasienten får 

delta aktivt i rehabiliteringen, og mestrer livet med de helseutfordringer han eller 

hun har. 

Tjenestene skal bidra til at bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og 

evne til mestring.  Målet er at bruker skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv 

ut fra egne forutsetninger og ønsker. 

 

1.3 Avgrensning 

Heldøgns omsorg ved langtidsinstitusjoner i Fauske kommune er ikke omtalt i 

denne planen. Alle avdelinger ved Fauske sykehjem er sertifisert som 
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livsgledesykehjem, og dette arbeidet blir årlig evaluert i forbindelse med re-

sertifisering. Disse avdelingene har også tilgang til fysioterapiressurs som kan 

veilede og igangsette rehabiliteringstiltak. 

Fauske kommune arbeider med universell utforming og tilgjengelig samfunn i 

flere sammenhenger, og det vises særlig til kommunens deltakelse i KS prosjektet 

«Aldersvennlig lokalsamfunn». Temaet er dermed ikke særlig omtalt i planen på 

grunn av det pågående arbeidet.  

Når det gjelder behovet for tilrettelagte boliger i kommunen, så pågår det 

utarbeiding av bolig politisk plan. Dette foregår i et samarbeid med Fylkesmannen 

i Nordland og Husbanken i regi av prosjektet «Boligsosiale hensyn i helhetlig 

kommunal planlegging». Dette behovet vil det bli redegjort for i inneværende 

plan og prosjektperiode. 

 

1.4 Involvering 

Ved sammensetting av arbeidsgruppe har det vært viktig å få med personer i helse 

og omsorg som til daglig arbeider med utviklingsarbeid innen rehabilitering. 

Prosjektgruppa har bestått av: 

 Representant fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
 Representant fra eldrerådet 
 Representant fra tildelingskontoret 
 Representant fra rehabiliterings- og mestringsavdelingen, fysioterapi 
 Representant fra Buen korttidsavdeling 
 Prosjektleder  

 Kommunalsjef for helse- og omsorg med ledergruppe har vært styringsgruppe for 

prosjektet 

Alle avdelinger som i dag har habilitering- og rehabiliteringstjenester har vært 

involvert.  
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2.0 DEFINISJON HABILITERING OG REHABILITERING 

Habilitering: Brukergruppe er barn, unge og voksne som har behov for å lære nye 

ferdigheter på grunn av funksjonsnedsettelser som er medfødte eller som har 

oppstått tidlig i livet  

Rehabilitering: Brukere har fått funksjonsnedsettelse som har oppstått senere i 

livet og har behov rettet mot å gjenvinne tapte ferdigheter 

I opptrappingsplanen legger regjeringen til grunn en bred forståelse av 

habilitering og rehabilitering som inkluderer alle brukere av helse og 

omsorgstjenesten som har behov for en målrettet innsats for å opprette, 

gjenopprette, vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og å lære å 

mestre livet med sykdom og funksjonsnedsettelse 

Ny definisjonen som trådte i kraft 1. mai 2018, lyder slik:  

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og 

brukers livssituasjon og mål.  

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer 

mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved 

koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den 

enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin 

fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å 

oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i 

utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet».  
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3.0 NASJONALE FØRINGER 

3.1 Forskrift (2011) og Nasjonal veileder (2015) rehabilitering, 

habilitering individuell plan og koordinator 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-

individuell-plan-og-koordinator 

Forskrift med veileder har følgende fokusområder: 

 Kommunens plikt til å etablere koordinerende enhet for habiliteings- og 
rehabiliteringsvirksomhet i kommunen 

 Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator 

 

3.2 Regjeringens Opptrappingsplan for habilitering og 

rehabilitering 2017-2019  

https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/n
o/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf  
 

Planen har blant annet følgende fokusområder: 

 Aktiv omsorg, egenmestring og hverdagsrehabilitering 
 Brukermedvirkning, aktiv deltakelse 
 Godt samarbeid på tvers av tjenestenivåer, godt organisert pasient forløp, 

teambaserte tjenester 
 Koordinering og samarbeid mellom tjenestene 
 Faglig bredde og bred kompetanse 
 Nye modeller for bedre behandling og oppfølging av pasienter med 

kroniske sykdommer 
 Logopedtjeneste 
 Veiledning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 
 Økt kompetanse i kommunene  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf
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Rehabiliteringspyramiden illustrerer en inndeling av rehabilitering i fem nivåer. 

Den synliggjør at det finnes ulike former for rehabilitering tilpasset ulike 

rehabiliteringsbehov, og at det på kommunalt nivå er viktig å ha et differensiert 

rehabiliteringstilbud 
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4.0 Organisasjonskart habilitering og rehabilitering Fauske 

kommune 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rådmann 

Kommunalsjef oppvekst 

og kultur 

Kommunalsjef helse og 

omsorg 

Enhetsleder pleie 

og omsorg 

Hjemmetjeneste: 

hverdagsmestring, 

ressursteam, 

hukommelsesteam, 

forebyggende 

arbeid for eldre 

Hverdags-

rehabilitering 

Buen 

korttidsavdeling 

Solstua dagsenter 

Støttekontakt 

 

 

 

Enhetsleder helse 

Legetjeneste 

Miljø og 

habiliteringstjeneste 

Ergoterapi og 

hjelpemiddel -

formidling 

Fysioterapi 

Friskliv 

Rus og psykisk 

helsetjeneste 

 

Rus og 

psykiatritjeneste 

 

Enhetsleder barn og 

familie 

Familiesenteret 

 

Avdelingsleder 

tildelingskontor 

Tildelingskontor 

Koordinerende 

enhet 

 



Fauske kommune // [Tittel] - HABILITERING OG REHABILITERINGSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 
TEMAPLAN 2021-2025 // Side 10 

5.0 TILDELINGSKONTORET 

Tjenesten mottar søknad, saksbehandler og fatter vedtak innenfor alle områder 

innen Helse og omsorg. Tjenesten gir informasjon og veiledning til brukere og 

pårørende, og samhandler nært med avdelingene som utøver tjenestene. 

Tildelingskontoret er kommunens kontaktpunkt i samhandling med 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Helhetlig kartlegging: Økt fokus på rehabiliteringspotensiale, tverr-faglig 
samarbeid om kartlegging, felles kartleggingsverktøy 

 Samarbeid med korttidsavdelingen: Styrke samhandling og målsettingsarbeid. 
Spesifisere målsetting og bestilling ved innleggelse. Utarbeide rutinebeskrivelse 

 Samarbeid med hjemmetjenesten: Utvikle målrettede prosesser 
 Økt fokus på brukermedvirkning: Utarbeide rutiner for barn/unge/voksne 
 Samlet info om frivillige organisasjoners tilbud.  Kartlegge om mulighet til økt 

tilbud (vaktmestertjeneste, følgetjeneste m.m) 
 Videreutvikle samhandling med spesialisthelsetjenesten i forhold til rolle-

avklaring og bruk av veiledningskompetanse 
 Avklaring rundt tjenestetilbud til avlasting og støttekontakter i familier 
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6.0 DAGENS SITUASJON HABILITERING

6.1 Miljø- habiliteringstjenesten

Tjenestetilbud:

Personlig, praktisk og miljørettet bistand til følgende brukergrupper:

Psykisk utviklingshemmede
Bruker med kognitive funksjonsnedsettelser
Brukere med diagnose innen autismespekter
Ungdom/ unge voksne med andre syndromer/tilstander som medfører
manglende bo-evner.

Brukerne har ofte fysiske eller psykiske tilleggs-utfordringer

Tjenesten er organisert som tilbud i hjemmet, i tilrettelagt bolig, som heldøgns

omsorg eller som BPA (brukerstyrt personlig assistanser). Tjenesten disponerer

også avlastningsplasser

Tjenesten har i tillegg følgende miljøtilbud:

Dagsenter
Klubb-tilbud

Samhandling:

Habiliterings-teamet for barn og voksne
Psykiatrisk innsatsteam
Rett på sak: Samarbeid med videregående skole, oppfølgingstjenesten,
NAV, rus og psykiatritjenesten, barnevern, familiesenteret, for åfå gitt rask
bistand til ungdommer
Klar for framtiden: Samarbeid med videregående skole, NAV. Fange opp
elever som er i ferd med å falle ut av skolen, eller som trenger spesiell
tilrettelegging
Fastleger, fysio- og ergoterapitjeneste

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside,
tildelingskontoret

Forslag til forbedringer:

Heldøgns omsorgstilbud for å kunne gi opplæring ved manglende boevne

Flere tilrettelagte boliger. Viser til bolig-politisk handlingsplan
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6.2 Fauske familiesenter

Tjenestetilbud: 0-18 år

Tjenesten er forebyggende, helsefremmende og tverrfaglig lavterskeltilbud.

Koordinerende funksjon: Helsestasjon, skolehelsetjeneste, fysioterapitjeneste for

barn og unge, flyktninge-helsetjeneste

Kartlegging, igangsetting og følge utvikling, og ved behov sørge for tiltak i
forhold til andre tjenestegrupper
Koordinatorfunksjon, Individuelle planer 0-18 år
Rekruttering til aktivitetstilbud (skole, ungdom)
Råd og veiledning til ungdom som sliter (Helsestasjon for ungdom)
Mestringskurs for foreldre som har spesiell belastning og voksne som har
ulike typer personlige belastninger (KIB kurs: kurs i belastning)

Samhandling:

TIMS- teamet er et tverrfaglig lavterskeltilbud og består av ansatte fra

Familiesenteret, Pedagogisk psykologisk tjeneste, skole og barnevern. Gjennom

refleksjon og undring er målet å sikre at barn og unge får et helhetlig tilbud ut fra

de utfordringer som barnet og familien har. TIMS-teamet gir veiledning til

barnehage, skole og foreldre. TIMS er forkortelse for «tidlig intervensjon og

målrettet samhandling».

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604300

Forslag til forbedringer:

Re-etablere nettverk for familier med funksjonshemmede barn
Fåorganisert et mer verdig SFO tilbud til funksjonshemmede barn over 10 år
Avklare ansvar for hvem som rekrutterer støttekontakt/avlaster til barn og unge
Rutiner for opplæring i elektronisk verktøy for individuelle planer (SAMPRO)
Rutiner for individuelle planer, overgang fra barn til voksne
Opplæring av koordinatorer/ avklaringer rundtindividuelle planer
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7.0 DAGENS SITUASJON REHABILITERING

7.1 Hverdagsrehabilitering

Tjenesten gir tilbud om tidsavgrenset rehabilitering i eget hjem, med opptrening i

daglige gjøremål eller trening for å styrke kroppens fysikk.. Målet er at du skal

mestre din hverdag best mulig

Tjenesten er organisert i tverrfaglig team((fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleie,

helsefagarbeider).

Tjenesten jobber målrettet med kartlegging av bruker, og vektlegger

brukermedvirkning og brukerens motivasjon som grunnlag for tiltak.

Treningsperioden er 4-8 uker hvor teamet er inne 4 ganger pr. uke.

Tjenesten samhandler med andre tjenesteytere, spesielt hjemmetjenesten.

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside,

tildelingskontoret

7.2 Hjemmetjeneste

Tjenesten gir personlig og praktisk bistand til brukere med utgangspunkt i

individuelle vedtak

7.2.1 Hverdagsmestring

Hjemmetjenesten er i startfase med fokus på hverdagsmestring hvor brukernes

ressurser og egenmestring vil være sentrale. Ny teambasert organisering av

tjenesten hvor alle brukere får primærkontakt igangsettes i 2020.

Forslag til forbedringer:

Utarbeide gode rutiner for samarbeid med tildelingskontoret, hjemmesykepleien,

hjemmehjelp, rus og psykisk helsetjeneste

Fortsette holdningsskapende arbeid ute i tjenestene i forhold til hverdagsmestring
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Velferdsteknologi er et satsingsområde innen hjemmetjenesten. Målet er at 

brukerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem og oppleve størst mulig grad av 

egenmestring. Det er utarbeidet en egen plan for utrulling av velferdsteknologiske 

hjelpemidler. 

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.2.2 Ressursteam 

Tjenesten har spesialkompetanse i palliativ omsorg (lindrende behandling og 

pleie) innenfor kreftomsorg. Tjenesten har vært organisert i team siden 2019, og 

bygger nå også opp kompetanse i forhold til andre kroniske sykdommer som 

KOLS, hjertesvikt, ALS m.mm 

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.2.3 Hukommelsesteam 

Tjenesten er organisert som team og gir følgene tilbud: 

 Utredning 
 Oppfølging hver 6 mnd. 
 Støttesamtale med bruker, nytt tiltak fra 2020 
 Lavterskeltilbud: Støttesamtaler for pårørende 

 

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604943 

 

Forslag til forbedringer: 

  Koordinatoropplæring 
 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten: Få opp elektronisk meldingsutveksling med 

Kløveråsen 
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7.3 Fysioterapi 

Tjenesten har både kommunalt ansatte fysioterapeuter, samt 5 driftsavtaler. 

Fysioterapeutene har ulike ansvarsområder og ivaretar ulike brukergrupper.  

Brukere kan ta direkte kontakt ved behov for vurdering og oppfølging. Egenandel 

er den samme, uavhengig om man får tjenester fra kommunalt ansatte eller 

terapeuter med driftsavtale.   

 

7.3.1 Kommunal fysioterapitjeneste 

De kommunalt ansatte fysioterapeutene har kommunale institusjoner, 

Frisklivssentralen, korttidsavdelingen Buen, hverdagsrehabilitering og 

forebyggende arbeid som ansvarsområder. I tillegg yter de fysioterapitjenester til 

brukere med sammensatte problemstillinger og/eller behov for koordinerte 

tjenester. 

Tjenesten har følgende tilbud:  

 Fysioterapi til barn og voksne med sammensatte behov: Kartlegging, 
trening, oppfølging 

 Gruppetilbud: basseng, Parkinson, KOLS, nevrologiske sykdommer, 
styrke/balanse 

 Ride fysioterapi 
 Formidling av aktivitetshjelpemidler 

Kontakt med tjenesten: Telefon75604929 

Forslag til forbedringer: 

 Mer samarbeid med leder for støttekontaktordningen, målrettet bruk av 
støttekontakter 

 Opprustning av støttekontakt, aktivitetsvenn (rekruttering, samordning, 
veiledning, oppfølging) 

 Potensiale for mer samarbeid med frivillige 
 Mangler kompetanse på psykomotorisk fysioterapi, stilling utlyst 
 Individuelle planer: Informasjon til brukere kan bli bedre (rettighet, 

søknadsprosess m,m), opplæring i elektronisk verktøy SAMPRO 
 Felles prosedyre koordinatorfunksjon, stort forbedrings-potensiale mer koordinert 

samarbeid for voksne 
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7.3.2 Fysioterapi, avtalehjemler (privat praksis) 

Terapeutene med avtalehjemler holder til ved ulike institutt i kommunen, og har 
tilbud innen følgende områder:          

 Kreftbehandling  

  Lymfeødembehandling  

 Muskel-skjelett-plager 

 Leddsykdommer 

 Nyopererte 

 Betennelsestilstander  

 Geriatri (sykdommer hos eldre 

 Nevrologi (sykdommer i nervesystemet) 

 Gruppebaserte tilbud (basseng, aktiv A) for artrose-pasienter  

Kontakt med tjenesten:  

Viser til Fauske kommunes hjemmeside for opplysninger om telefonnummer 

 

7.4 Friskliv 

Tjenesten gir følgende tilbud: 

 Frisklivsresept. Henvendelse fra bruker, eller henvisning fra lege, 
fysioterapeut. Målrettet, avgrenset tilbud om trening med veiledning i 12 
uker 

 Diverse kurs, eks. kosthold, søvn, mestring av belastning, røykeslutt 
 Livsstils-veiledning. Inngår i alle tilbud 
 Treningstilbud, gruppebasert tilbud med veiledning eller trening på egen 

hånd. Alle aldersgrupper. Egen basseng-gruppe. Samarbeid med frivillige 
som driver deler av tilbudet 

 Temamøter 
 Turer hver måned. Lavterskeltilbud åpent for alle                             

Kontakt med tjenesten: telefon 90647842 

Forslag til forbedringer: 

 Mangler kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi og muskel-skjelett 
 Tidlig innsats: Utvikling etter at henvisning falt bort er at brukere venter for lenge 

med å ta kontakt. Bedre samhandling med andre tjenesteytere for å motivere til å ta 
kontakt 
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7.5 Forebyggende arbeid for eldre

Tjenestens mål er tidlig innsats, og gir følgende tilbud om informasjon, råd og

veiledning:

Forebyggende hjemmebesøk til alle over 78 år
Hjemmebesøk til eldre over 70 år som er blitt enke/enkemann (nytt tilbud
som etableres i 2020)
Hjemmebesøk til pårørende over 70 årder bruker har fått langtidsplass på
institusjon (nytt tilbud som etableres i 2020)

Kontakt med tjenesten: telefon 75604872

7.6 Solstua dagsenter

Tjenesten har som mål å gi økt livskvalitet, tilpasset aktivitet., motvirke passivitet

og sosial tilbaketrekning. Det gis tilbud til ca. 80 hjemmeboende brukere fra 1 dag

pr. mnd. til 3 dager pr. uke. Det gis et øremerket tilbud til personer med

hukommelses-problemer (demens). Tjenesten har nært samarbeid med flere

frivillige organisasjoner.

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside,

tildelingskontoret

7.7 Støttekontakt

Tjenesten er et tilbud til barn, unge og voksne som trenger bistand til å få en aktiv

fritid, eller til å komme ut av en isolert tilværelse. Tjenesten skal legge til rette for

sosialt samvær, samt ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside,

tildelingskontoret

Forslag til forbedringer:

Mer strukturert samarbeid med hjemmetjenesten. Eks. fellesmåltider på
omsorgsboligene
Økt tilbud til brukere med hukommelsesproblemer (demens)



Fauske kommune // [Tittel] - HABILITERING OG REHABILITERINGSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 
TEMAPLAN 2021-2025 // Side 18 

7.8 Buen korttidsavdeling 

Tjenesten har 10 plasser for heldøgns omsorg. Plassene benyttes også til pleie og 

behandling i livets sluttfase. I tillegg har avdelingen en kommunal akutt 

døgnplass. Tjenesten er organisert med ansatte i primærgrupper. 

Tilbud om oppstart og igangsetting av rehabilitering ved følgende tilstander: 

 Bruddskade 
 Hjerneslag 
 Kreft-tilstander 
 Diabetes 
 KOLS 
 Sårtilstander 
 Rus-psykiatri utfordringer 
 Kartlegging av bistandsbehov etter sykehusinnleggelser eller ved 

funksjonsfall hos hjemmetjenestens brukere 
 

Samhandling: Tverrfaglig samhandlingsteam møtes ukentlig. Representant fra 

BUEN korttidsavdeling, tildelingskontoret, hjemmetjenesten, fysioterapitjenesten, 

ergoterapitjenesten. I mars 2020 startet enhetsleder arbeid med mål om å få 

strukturert og bedret intern samhandling.                                                         

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

Forslag til forbedringer: 

 Bedre samhandling med følgende målsetting: Utvikle felles målsetting for 
samhandlingsmøte, redusere konfliktnivå, skape trygghet og forutsigbarhet fir både 
pasienter og pårørende, kortere opphold, få avklart beslutningsmyndighet 

 Innkomstsamtale med primærkontakt, evt. ergoterapeut, fysioterapeut, pårørende. 
Utarbeide målsetting og plan fram til utreise, økt brukermedvirkning. Utvikle nytt 
skjema for innkomstsamtale 

 Få inn hverdagsmestring-tanken gjennom hele dagen, med brukerens målsetting, 
forventning, dagsplan 

 Planlegge utskriving: Plan for utskrivning med rehabiliteringsmål og tiltak etter 
opphold på rehabiliteringsavdeling. Få ergoterapitjenesten på banen tidlig, evt. teste 
bruker hjemme før utskrivning.  

 Bedre samhandling med ROP. Bør starte når bruker blir innlagt 
 Frigjøre ressurspersoner for å gi veiledning innen ulike fagfelter 
 Få opplæring i elektronisk verktøy for Individuell plan (Sampro) 
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7.9 Rus og psykisk helsetjeneste 

Tjenesten gir oppfølging til brukere med utgangspunkt i individuelle vedtak. 

Tilbudet innebærer kartlegging av brukernes behov og ønsker om endring, samt 

bistand ved gjennomføring av tiltak. Vedtak evalueres jevnlig sammen med 

bruker. Tjenesten gir også bistand til medisinadministrering. 

For noen av brukerne har tjenesten også en koordinerende funksjon i forhold til 

samhandling med øvrige deler av hjelpeapparatet, deltakelse i ansvarsgrupper, 

og/eller koordinatorfunksjon for individuelle planer, 

Tjenesten har i tillegg følgende tilbud:  

 «Postveien 3», lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige. Tilbud om et 
sosialt treffsted, helsestasjonstjenester  

 Treningsgruppe ved Stamina 
  Fredagskafe 
 Gruppetiltak ved bofellesskap 
 «Tirsdagstreffet». Familietreff for foreldre og barn 
 «Kreativt treff». Gruppetiltak med ulike aktivitetstiltak 
 «Kvinnegruppa». Gruppetiltak for kvinner med tidligere 

rusmiddelproblematikk 
 Fengselshelsetjeneste 

 

Samhandlingsteam: 

 «Barn som pårørende». Kommunal samarbeidsgruppe 
 «Åpen skole» på videregående skole. Samarbeid med miljøtjenesten på 

videregående skole 
 «Rett på sak». Tverretatlig samarbeidsgruppe med fokus på bistand til unge 

voksne  
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Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret 

 

7.10 Interkommunalt ambulerende etterverns team 

Tjenesten gir tilbud om ettervern til brukere innenfor rus/psykiatri etter opphold i 

fengsel eller institusjon. Kontakt etableres mens bruker er innlagt, og det gis 

tilbud om ettervern i 3-6 uker etter utskrivning.  Målet er stabilisering av bruker 

innenfor en kort angitt tidsramme. 

Rask kontakt og avklaring med samarbeidspartnere i brukerens hjemkommune er 

avgjørende.  

For brukere som har behov for langvarige og koordinere tjenester bør etablering 

av individuell plan med oppnevning av koordinator- /ansvarsgruppe være på plass 

før tjenesten avsluttes. 

Det interkommunale tilbudet dekker 7 kommuner og Fauske er vertskommune. 

Tilbudet er under oppbygging i løpet av første halvår 2020.  

Kontakt med tjenesten: Telefon 756004883 

Forslag til forbedringer: 

 Bedre samarbeid ved institusjonsopphold 
 Utarbeide flere rutiner og prosedyrebeskrivelser, samt utforming av 

informasjonsskriv 
 Opplæring i elektronisk verktøy for IP og kommunikasjon (SAMPRO, 

Stafettlogg) 
 Døgnbemannet rehabiliteringstilbud for unge voksne med rus- og psykiske 

utfordringer 
 Døgnbemannet botilbud, samt krisehybler for rusmiddelavhengige 
 Flere gruppetiltak med fokus på mestring 
 Mer satsing på undervisning om brukerens sykdom i gruppesammenheng 
 Skape flere møteplasser i samarbeid med lag og foreninger 
 Pårørendetilbud 
 Kompetansebygging i forhold til nye oppgaver, samt økt fokus på målrettet arbeid 
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7.11 Ergoterapi/ hjelpemiddelformidling 

Tjenesten gir tilbud om ergoterapitjeneste og hjelpemiddelformidling til barn og 

voksne. Tjenesten har egen syn og hørselkontakt. Tilbudet omfatter følgende: 

 Utrede behov for alle typer hjelpemidler 
 Utprøving 
 Tilpassing og enklere montering 
 Opplæring i bruk av hjelpemiddel 
 Service og reparasjon 

Kontakt med tjenesten: 

Ergoterapi telefon 75604924/ 75604932 

Syn og hørsel kontakt telefon 46922912 

Hjelpemiddellageret telefon 75604922 

 

7.12 Legetjenesten 

Tjenesten har det medisinsk faglig koordineringsansvaret, og henviser og 

samarbeider med andre tjenesteytere ved behov 

Legetjenesten skal melde fra til koordinerende enhet ved behov for individuell 

plan og koordinator. 

Forslag til forbedringer: 

 Tidlig innsats: Avdekke behov tidligere slik at bruker har nytte av hjelpemiddelet. Alle 
tjenesteytere bør ha dette som fokus 

 Ergoterapikompetanse inn på tildelingskontoret. Hjelpemiddelformidling koordineres 
fra tildeling, tverrfaglig kartlegging 

 Økt samarbeid mellom støttekontakter og ergoterapitjenesten 

 

Forslag til forbedringer: 

 Sikre informasjon til alle leger om koordinerende enhets oppgaver og rolle 
 Følge opp erfaring fra pilotprosjekt med primærhelseteam og ta stilling til evt. ny 

organisering av allmenn-praksis. 
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7.13 Kommunepsykolog 

Tjenesten har en veiledende funksjon til øvrige tjenesteytere i helse og omsorg, 

barn og familie-enheten, samt videregående skole. Veiledning gis i enkeltsaker, 

samarbeidsteam og på organisasjonsnivå.. 

 

7.14 Logoped 

Tjenesten gir tilbud til brukere som har vansker med tale, språk, stemme og 

svelging. Tilbudet er kommunalt for aldersgruppen 0-16 år og privat fra 16 år og 

oppover. 

Kontakt med tjenesten: Telefon 75604547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Etablere gruppe-tilbud til afasirammede med veiledning fra logoped 
 Økt samhandling mellom logoped og avdelinger i helse og omsorg 

 

 

 

 

 

Forslag til forbedringer: 

 Psykologtjeneste som gir behandling, få i gang tilbud om raskere psykisk helsehjelp 

og gruppetilbud 

 

 

  



Fauske kommune // [Tittel] - HABILITERING OG REHABILITERINGSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 
TEMAPLAN 2021-2025 // Side 23 

8.0 KOORDINERENDE ENHET  

 Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til alle 

brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. I praksis betyr dette at 

brukeren skal kunne oppleve at det er èn dør inn til hjelpeapparatet.  I Fauske 

kommune er koordinerende enhet organisert i tilknytning til tildelingskontoret. 

 

8.1 Rolle og funksjon 

Koordinerende enhets oppgaver: 

 Sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov fra flere 
fagområder, nivåer og sektorer 

 Sentral rolle i planlegging og utvikling av habiliterings- og 
rehabiliteringstjenesten i kommunen 

 Legge til rette for brukermedvirkning 
 Ha oversikt over tilbud innen rehabilitering og rehabilitering 
 Motta meldinger om behov for sosial, psykososial og medisinsk 

habilitering og rehabilitering 
 Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinatorer 

- Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 
- Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 
- Oppnevning av koordinator 
- Kompetanseheving om individuell plan og koordinatorer  
- Opplæring og veiledning av koordinatorer 

 Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer 
 Ivareta familie-perspektivet 
 Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere 
 Kontaktpunkt for samhandling mellom helseforetak og kommunen 

 

8.2 Status koordinerende enhet 

Koordinerende enhet mottar og behandler i dag søknader om individuelle planer. 

Dersom søknad innvilges, tildeles det koordinator og saken følges opp av 

koordinerende enhet til det er etablert ansvarsgruppe. 
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I løpet av 2020 vil det bli lyst ut stilling som vil ha hovedansvar for 

koordinerende enhet. Det vil da bli startet prosess med reetablering av 

koordinerende enhet i Fauske kommune. 

 

8.3 Individuell plan 

Individuell plan er et samarbeidsdokument mellom bruker og hjelpeinstansene og 

skal bidra til at brukeren opplever et mer helhetlig tjenestetilbud i sin hverdag.  

Bruker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få 

utarbeidet individuell plan. Det skal legges til rette for stor grad av 

brukermedvirkning. 

Status: Det er i dag stor forskjell på hvor mange brukere som har individuell plan 

i de ulike tjenesteområdene. Mens habiliteringstjenestene har erfaring med denne 

type samhandling over mange år, er det få av brukere innenfor 

rehabiliteringstjenestene som har innvilget individuell plan. 

Fauske kommune har besluttet å legge til rette for digitale individuelle planer for 

å kunne gi brukerne økt medvirkning og for å lette kunne lette samarbeidet. Det er 

investert i det elektroniske verktøyet Visma SamPro. Habiliteringstjenestene har 

benyttet dette verktøyet i flere år og har god erfaring med dette.  

Tilgang til tjenesten: Søknadskjema finnes på Fauske kommunes hjemmeside, 

tildelingskontoret. 

 

8.4 Koordinator 

Koordinator er en person som har ett spesielt ansvar for å hjelpe brukeren med å 

samordne tjenestene og sikre framdrift i arbeidet med individuell plan. 

Status Koordinerende enhet sørger i dag for at det blir oppnevnt koordinator i 

forbindelse med vedtak om individuell plan. Rutiner og igangsetting av opplæring 

og veiledning av koordinatorer er ikke kommet i gang. 
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For barn og unge som har koordinator viser det seg at overgang til voksen kan 

være en sårbar situasjon. Det vil derfor være viktig å få utarbeidet rutiner som 

sikrer videreføring av koordinatorfunksjon i overgang fra barn til voksen. 
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8.5 Handlingsplan for reetablering og styrking av koordinerende 

enhet: 

 

Oppgave Tiltak Frist 

igangsetting 

Koordinator opplæring  Intern opplæring i verktøy 
for koordinerende enhet 

 Kursopplegg for 
koordinatorer 

 Kartlegging av behov for 
opplæring 

 Opplæring for koordinatorer 
på tvers av tjenester, verktøy 
og koordinatorfunksjon 

1 halvår 2021 

Koordinatorveiledning og 

kompetanseheving  

 Rutiner for veiledning og 
kompetanseheving 

2 halvår 2021 

Avklaring av koordinerende 

enhets funksjon i organisasjonen 

 Skriftlig beskrivelse  1 halvår 2021 

Rutinebeskrivelser individuell 

plan og koordinator funksjon 

 Vedtaksoversikt 
 Rutiner for avslutning av 

individuell plan 
 Rutiner for 

brukermedvirkning 
 Rutiner for overgang fra 

ungdom til voksen 

2 halvår 2021 

Sikre rettighet til individuell 

plan og koordinator  

 Intern informasjonsrunde i 
organisasjonen  

1 halvår 2022 

Synlig-gjøring av tilbud   Oppdatert informasjon på 
kommunens hjemmeside 

 Brosjyre til interne 
samarbeidspartnere  

2 halvår 2022 

Oversikt over habilitering og 

rehabiliteringstilbud 

 Oppdatering hvert år  2 halvår 2022 

Utvikling koordinerende enhet  Etablering av 
interkommunalt nettverk 

2 halvår 2021 
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9.0 DAGENS SITUASJON INNSATS FRA FRIVILLIGE 
ORGANISAJONER OG ENKELTPERSONER. SAMHANDLING 
MED FAUSKE KOMMUNE 

I Fauske kommune er det en rekke organisasjoner som har tilbud innenfor 

området habilitering og rehabilitering. Innsatsen er stor, og mange av tilbudene 

har vært etablert i mange år. Det mangler imidlertid en fullverdig oversikt over 

hvilke tilbud som finnes, og det vil være viktig å få organisert og utviklet 

samhandling på en bedre måte enn i dag. Frivillige organisasjoners innsats skal 

være et supplement til de offentlige tjenestene. Det er svært viktig at innsatsen blir 

sett og verdsatt. 

Fauske kommune har formell samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for 

folkehelse. Gjennom slik avtale vil forventninger til samarbeid bli avklart. Det vil 

være aktuelt å vurdere slike avtaler med flere organisasjoner. 

Flere avdelinger, deriblant frisklivsentralen har inngått direkte samarbeid med 

frivillige enkeltpersoner som inngår i det faste opplegget ved avdelingen. 

Det er nå opprettet en arbeidsgruppe som består av representant fra 

frivillighetssentralen, folkehelserådgiver, leder for eldrerådet, samt representanter 

for ulike avdelinger innen helse og omsorg. Målet er å få kartlagt og lage oversikt 

over alle tilbud fra frivillige organisasjoner, få laget rutiner for oppdatering, samt 

få informasjon tilgjengelig til befolkningen.  Gruppen vil også ha dialog med flere 

av organisasjonene for å få evaluert og evt. styrket fremtidig samarbeid. 

Arbeidsgruppen jobber også med et eget helsefremmende prosjekt for å motvirke 

ensomhet i Fauske komme. Målet er at det skal være tiltak som passer for hele 

Fauske kommunes befolkning. For å lykkes med prosjektet er samarbeid med 

frivillige helt avgjørende. 
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10.0 SAMAHANDLING MED SPESIALISTHELSETJENESTEN

Samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er styrt gjennom

lovverk og tjenesteavtaler. Ansatte kan oppfatte tjenesteavtalene som for lite

konkrete i enkeltsaker og det erfares at nødvendige helseopplysninger ikke alltid

er tilgjengelig når bruker skrives ut til kommunale rehabiliteringstjenester.

Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset arrangerer årlige

samhandlingsmøter med kommunene i Indre Salten hvor målet er å få bedret

samarbeid i forhold til utskrivningsklare pasienter.

Basert på erfaringer med samhandlingsreformen er det behov for en tydeligere

avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom nivåene innen

rehabiliteringsfeltet. Særlig fokus bør rettes mot å utvikle systematikk for

brukerforløp, gjensidig kompetanse- og kunnskapsutveksling, oppgaveløsning og

tverrfaglig samarbeid. Dette arbeidet vil kreve forankring i ledelse på alle nivåer i

samhandlingsstrukturen mellom Fauske kommune og Nordlandssykehuset.

Veiledning og ambulant virksomhet fra spesialisthelsetjenesten er virkemidler for

å tilføre kommunene nødvendig kompetanse for å sikre at brukere kan bo hjemme

og mestre livet med sykdom. Dette kan gjøres gjennom gjensidig hospitering og

kompetanseutveksling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, både på

individnivå (knyttet til enkeltbrukere) og på systemnivå. Ambulant virksomhet

kan bedre helsetilbudet, gi bedre brukerforløp og effektiv utnyttelse av ressursene

for begge tjenestenivå.

Ressursteamet har god erfaring med hospitering ved Nordlandssykehuset. I

forbindelse med at de har utvider sitt fagfelt har de hospitert ved flere enheter ved

Nordlandssykehuset

Forslag til forbedringer:

Utvikle og formalisere samarbeid med Nordlandssykehuset for feltet rehabilitering
Utvikle og legge planer forhospitering og kompetanseutvikling sammen med
Nordlandssykehuset
Utvikle og legge planer for hvordan Fauske kommune kan nyttiggjort veiledning
fra Nordlandssykehuset
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7.0 SATSNINGSOMRÅDER MED HANDLINGSPLAN  

2021-2025 

Satsningsområde Tiltak Ansvar 

Opprettholde og 

videreutvikle gode 

tjenester 

 Økt kapasitet 
hverdagsrehabilitering 

 Økt kapasitet dagsenter for 
demente 

 Heldøgns rehabiliteringstilbud 
ved manglende bo evne 

 Raskere psykisk helsehjelp 
(psykologtjeneste) 

 Heldøgns rehabiliteringstilbud 
rus og psykisk helse 
 

 Brukerundersøkelser 

Vurderes i forbindelse 

med budsjettarbeid 2021-

2025 

Ledergruppen 

 

 

Enhetsledere sammen 

med avdelingsledere 

God intern 

organisering og 

samhandling 

 Videreføring og implementering 
av nye samhandlingsrutiner, 
samhandlingsteam BUEN. 

 Samhandlingsrutiner og 
grenseoppgang mellom alle 
avdelinger i helse og omsorg 

 Utvikle metode og rutiner for 
tverrfaglig kartlegging:  
Tildeling, hjemmetjeneste, 

ergoterapitjeneste 

 Vurdere teambasert tjeneste ved 
legekontor 

Enhetsledere sammen 

med avdelingsledere 

Økt fokus på 

målrettede 

prosesser, egen- 

mestring og 

brukermedvirkning 

 Utarbeide rutiner og verktøy 
 Kunnskap og motivasjon ansatte 

 

 

Enhetsledere sammen 

med avdelingsledere 

Samhandling med 

frivillige 

organisasjoner satt i 

system 

 Opprette kontaktperson i Fauske 
kommune 

  Oppdatere skriftlig informasjon 
om frivillige organisasjoners 
tilbud, rutiner for oppdatering  

Arbeidsgruppe 
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Videreutvikle 

samhandling med 

Nordlandssykehuset 

 Rutiner for kompetanseutvikling 
og veiledning 

 Årlig møte med leder for 
koordinerende enhet ved 
Nordlandssykehuset  

Avdelingsledere 

Reetablering og 

styrking av 

koordinerende 

enhet 

 Viser til egen 

handlingsplan 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/17049     
 Arkiv sakID.: 20/1994 Saksbehandler: Nils-Are Johnsplass 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
024/20 Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020 
007/21 Kommunestyre 25.02.2021 
027/21 Kommunestyre 11.03.2021 
 Fauske kommunale råd for personer med 

funksjonsnedsettelse 
 

022/20 Eldrerådet 30.11.2020 
 
 
Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd med modell 
for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne sak. 
 
Fauske kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 
helsefellesskapet forplikter Fauske kommune. 
 
Fauske kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, og tilrår at 
Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal 
sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF 
helsefellesskap.  
 
Fauske kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med kroneandel i 
forhold til antall innbyggere. Fauske forventer da en vekting av stemmene ved beslutninger i 
samsvar med finansieringsandelen. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 024/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd med modell 
for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne sak. 
 
Fauske kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 
helsefellesskapet forplikter Fauske kommune. 
 
Fauske kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, og tilrår at 
Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal 
sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF 
helsefellesskap.  



 
Fauske kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med kroneandel i 
forhold til antall innbyggere. Fauske forventer da en vekting av stemmene ved beslutninger i 
samsvar med finansieringsandelen. 
 

 
Eldrerådet 30.11.2020: 
 
Behandling: 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak.  
 
ELD- 022/20 Vedtak: 
Vedtak:  
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak.  Vedtaket er enstemmig.  
 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 007/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
13.01.2021 Helsefellesskap - vedtak i kommunestyrene/ bystyret i Saltenkommunene i 

desember 2020 
1463870 

 
Sammendrag: 
Saken belyser endringen fra partssamarbeid til partnerskap mellom Nordlandssykehuset HF og 20 
kommuner i sykehusets nedslagsfelt. 
 
Målet er å få likeverdighet mellom partene og er i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020-2023 (St.m.7 (2019-2020)) og samarbeidsavtale mellom KS og regjeringen. 
 
De største endringene er at kommunene etablerer en kommunal samhandlingsressurs som sammen 
med sykehusets samhandlingssjef utgjør en sekretariatsfunksjon som forbereder saker i fellesskap for de 
besluttende organer. Videre at konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter partnerne.  
 
Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for kommunene med formål å etablere en 
samhandlingsressurs. En kommune kan søke på vegne av kommunene i helsefellesskapet. 
 
 
Saksopplysninger: 
Samhandlingsreformen (gjeldende f.o.m. 1.1.2012) innebar blant annet at kommunene og 
helseforetakene ved lov ble pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Det er kommunestyret selv som vedtar 
samarbeidsavtalene. (Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6, § 6-1). Endringer i samarbeidsavtalene 
og form for samhandling må vedtas av kommunestyret. 
 
Samhandlingsreformen er forsket på og evaluert i flere instanser og prosesser, og samhandlingen 
mellom kommunene og helseforetakene er fokus i de nasjonale helse- og sykehusplanene (2015 -2019 
og 2020-2023).   
 



I Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (NHSP) gis retning og rammer for 
utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Der erkjennes det at partene i liten grad er likestilte, noe som påvirker fokus i 
samhandlingen. For å få mer likeverdighet mellom partene initierer derfor regjeringen en endring fra 
parter til partnere gjennom etablering av Helsefellesskap, i en partnerskapsmodell. «Østfoldmodellen» 
beskrives som en anbefalt struktur og ansvarsfordeling.  
 
I oktober 2019 inngikk regjeringen og KS en avtale om innføring av helsefellesskap for å skape en mer 
sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. I avtalen sies det at «Regjeringen og KS anbefaler at 
kommuner og helseforetak innretter sitt samarbeid i tråd med prinsippene som helsefellesskapene skal 
bygge på, eller treffer beslutninger om dette, innen utgangen av 2020.» 
 
Protokollen fra Foretaksmøtet 14.01.20 mellom statsråden/HOD og Helse Nord RHF har følgende 
formulering om helsefellesskap: 
«Foretaksmøtet ba om at de regionale helseforetakene gir helseforetakene i oppdrag å:  
- innrette sitt samarbeid med kommunene i tråd med mål og rammer fastsatt i NHSP og i tråd med 
avtale mellom regjeringen og KS av 23. oktober 2019 om innføring av helsefellesskap  

- sette konkrete mål for kompetansedeling sammen med kommunene i helsefellesskapene  

- gi innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan sammen med kommunene i helsefellesskapet.» 
 
I OSO Nordlandssykehuset, sak 55/19 besluttet OSO å nedsette et Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for å 
forberede overgangen til helsefellesskap. 
 
KSUet har foreslått en ny samhandlingsstruktur med utgangspunkt i anbefalingene i NHSP. 
I ny struktur er 2 nye prinsipper sentrale: 

· Konsensusprinsippet – innebærer at beslutninger ved konsensus er bindende for partnerne. Det 
innebærer at de kommunale representantene kan forplikte de kommunene de representerer. 

· Kommunal samhandlingsressurs – gjerne som en kommunal samhandlingssjef - som inngår i en 
sekretariatsfunksjon sammen med samhandlingsressurs fra helseforetaket. Kommunene må 
delfinansiere en slik stilling. 

 
OSO har i møte 7.9.2020, sak 24/20, behandlet forslag om ny samhandlingsstruktur og vil be 
kommunene og Nordlandssykehuset HF om å tilslutte seg ny struktur. 
 
 
Helsefellesskap  
I Nasjonal helse og sykehusplan (meld.st.7 (2019-2020)) beskrives Helsefellesskap som en 
samarbeidsstruktur mellom likestilte partnere. Representanter fra kommunene, helseforetaket, 
fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen.  
 
Helsefellesskapene bygger på prinsipper som er nedfelt i samarbeidsavtale mellom KS og regjeringen: 

· En tydelig samarbeidsstruktur – tredelt struktur med partnerskapsmøter – strategiske 
samarbeidsutvalg – faglige samarbeidsutvalg 

· Felles planlegging – konkrete avtaler om utvikling og planlegging av tjenestene 
· Samordning – kommunene stiller i samarbeidsutvalg på vegne av flere kommuner 
· Beslutningsprosesser – mer forpliktende beslutninger – konsensusbeslutninger som forplikter 

partnerne 
· Sekretariat – virkemiddel for å sikre åpenhet og legitimitet i beslutningsprosessene og oppnå 

konsensus 
· Tydelige prioriteringer 



· Felles virkelighetsforståelse 
· Lokale tilpasninger – rom for ulik organisering og lokale løsninger mellom kommuner og 

helseforetak for å skape likeverdige tjenester 
· Neste Nasjonale helse- og sykehusplan skal bygge på innspill fra helseforetakene  

 
For Helse- og omsorgsdepartementet er etablering av helsefellesskap så viktig at det i Revidert 
nasjonalbudsjett 2020 ble etablert tilskuddsordning til etablering av sekretariatsfunksjon for 
kommunene i helsefellesskapet. 
 
Østfoldmodellen  
Samarbeidsstrukturen i Sykehuset Østfold trekkes frem som en god modell. 18 kommuner og har fra 
2002 samhandlet med Sykehuset Østfold om helsetjenester i regionen.  
 
I 2017 ble samhandlingsstrukturen evaluert og en ny struktur ble etablert. 
 
Som oppfølging av ny struktur  ansatte de samarbeidene kommunene i 2017 en felles samhandlingssjef i 
en 40% stilling. Stillingen innehas av kommuneoverlegen i Sarpsborg. 
 
Formål;  

· Bidra til god og likeverdig samhandling mellom kommunene og sykehuset.  
· Være en pådriver for utviklingen av samhandlingen.  
· Sørge for bedre og mer helhetlig fremstilling av sakene fra kommunalt nivå i 

Samhandlingsutvalget. 

Praktiske forhold: 
· Sarpsborg kommune  er arbeidsgiver 
· Tett samarbeid med kommunenes representanter i Samhandlingsutvalget (SU) og 

Samhandlingssekretariatet  
· Rapporterer til Rådmannsutvalget. 
· Møter i Rådmannsutvalget i forkant av partnerskapsmøtet (etter etablering av Viken fylke må 

denne rapporteringen justeres) 

 



 
 
a)Partnerskapsmøtet 
I det årlige partnerskapsmøtet møtes administrerende direktør ved helseforetaket 18 rådmenn, 
pasientorganisasjonene og samarbeidsutvalget for å gi overordnede strategiske føringer og retning for 
samhandlingen. 
 
b)Dialogmøtet 
I forkant av partnerskapsmøtet avvikles et dialogmøte der politisk og administrativ ledelse i alle 
kommuner møter styret og ledelsen i sykehuset for utveksling av informasjon og orientering om viktige 
saker av politisk betydning. 
 
c)Samhandlingssekretariatet 
En sak settes først opp til drøfting i samhandlingssekretariatet. Der drøftes den av de samarbeidende 
kommunene og i foretaket, og settes opp til behandling i påfølgende møte i samhandlingsutvalget eller i 
samhandlingssekretariatet. Avhengig av sakstype.  
 
d)Samhandlingsutvalget 
Samhandlingsutvalget behandler saker med større administrative og økonomiske  konsekvenser, mens 
saker av faglig karakter og mindre økonomiske og administrative  konsekvenser behandles i 
samhandlingssekretariatet. 
 
e)Faglige/faste underutvalg 
Disse nedsettes ved behov. 
 
e)Konsensusprinsippet 
Kommunene og helseforetaket har avtalefestet at beslutninger er bindende ved konsensus. Det betyr at 
de som deltar i samhandlingssekretariatet og samhandlingsutvalget fra kommunene og helseforetaket, 
kan forplikte dem de representerer. 
 
f)Kommunal samhandlingssjef 



 
 
Dagens samhandlingsmodell i Nordlandssykehuset HF  
 

 
 
 
De viktigste likheter og ulikheter mellom Sykehuset Østfolds modell og dagens modell i NLSH HF 
 
De geografiske og befolkningsmessige rammene for NLSH HF og Sykehuset Østfold er ulike mht  
avstander, fjord og fjell, antall innbyggere. Det påvirker hvordan kommunene samhandler med 
hverandre i geografiske regioner, hvordan de lokale sykehusene samhandler lokalt og hvordan NLSH 
organiserer tjenestene de har ansvar for. 
 
Nivåene samhandlingen foregår på  i NLSH - politisk/administrativt, strategisk og faglig – er samsvarende 
med Østfoldmodellen. 
 
Samhandling på strategisk nivå er tilnærmet likt – bortsett fra at også faglige temaer håndteres i NLSH 
OSO fordi et faglig samhandlingsnivå ikke er etablert tilsvarende Østfoldmodellen. 
 
Samhandling på det faglige nivået mangler en tydelig og planlagt struktur i NLSH -samarbeidet. 
 
Kommunene mangler en struktur på sin koordinering og samhandling i forkant av behandling av saker 
som sikrer at alle kommunene deltar. 
 
Sekretariatsfunksjonen – ivaretas ikke av likestilte samhandlingssjefer fra hhv kommunene og 
helseforetaket – men av NLSH v samhandlingsavdelingen. 
 
Økonomi – kommunene finansierer kommunal samhandlingssjef i Østfold – slik felles finansiering er ikke 
etablert av kommunene som samarbeider med NLSH. 
 
Konsensusprinsipp – avtale om forpliktelse av partnerne ved konsensus i behandling av saker – er ikke 
avtalt i NLSH - samarbeidet. 



 
 
Forslag om modell for «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF»,  tilrådt av OSO 
 

 
 
 
 

 
Sammenlignet med den samhandlingsstrukturen som er etablert mellom Nordlandssykehuset og 
kommunene i sykehusets nedslagsfelt og Østfoldmodellen, er det spesielt avtale om konsensusprinsipp 
og etablering av en kommunal samhandlingssjef som peker seg ut som markante ulikheter. Samtidig er 
dette de grepene som løftes frem som suksesskriterier for et vellykket partnerskap fra Sykehuset 
Østfold og de samarbeidende kommunene. 
 
Konsensusprinsippet innebærer nødvendigvis ikke at kommunene frasier seg myndighet innenfor 
temaene som behandles. Det krever at kommunene sørger for lokal behandling og forankring av saker 
som behandles, om nødvendig i kommunestyret. Representantene utvalgt av kommunene i 
samarbeidsorganene vil ha et ansvar for å legge til rette for at kommunene de representerer har 



formidlet sitt syn i sakene som behandles, og ivareta kommunenes syn. 
 
Ny struktur sammenlignet med dagens struktur: 
 

 
 
OSO behandlet forslaget i møte 7.9.2020, sak 24/20, og tilrår at kommunene tilslutte seg forslag om 
modell for «Helsefellesskap Nordlandssykehuset», konsensusprinsippet og en felles finansiering av en 
stillingsressurs til en kommunal samhandlingssjef.  
 
KSUet antok at ressursbehovet ville utgjøre mer enn 40% stilling på grunn av de geografiske forholdene 
og anbefalte 60% stilling. OSO vedtok å anbefale 100% stilling. 
 
Økonomi 
 
Tilskudd 
I Revidert Nasjonalbudsjett ble det opprettet en tilskuddsordning for å etablere sekretariatsfunksjoner 
for kommunene i helsefellesskapene.  Målet for tilskuddet er å styrke samarbeidet mellom kommuner 
og sykehus og samordning i helsefellesskapet gjennom å bidra til at kommunene i helsefellesskapet kan 
ha en felles sekretariatsfunksjon. Sekretariatsfunksjonen skal bidra til at helsefellesskapene lykkes med å 
utvikle og planlegge bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester, særlig for de 
prioriterte pasientgruppene (barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, 
skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser). 
 



Det er kun kommunene som kan få tilskudd. En kommune må stå som ansvarlig søker på vegne av 
kommunene i helsefellesskapet, få tilskuddet utbetalt og ha arbeidsgiveransvar for personen som 
ansettes i sekretariatsfunksjonen. 
Det skal leveres en felles søknad fra kommunene i helsefellesskapet som beskriver hvordan 
sekretariatsfunksjonen skal organiseres. Minst to tredjedeler av kommunene i helsefellesskapet må 
stille seg bak søknaden. 
 
Tilskuddet utgjør ca 0.5 mill pr år for helsefellesskapet.  
 
Kostnader for kommunal samhandlingsressurs/sjef i Nordlandssykehuset 
KSUet foreslo at den kommunale samhandlingsressursen burde utgjør 60% stilling.  Kostnader for 
stillingen ble anskueliggjort i tabellen nedenfor. Lønnsnivå var satt tilsvarende lønnsnivå 
Samhandlingssjef NLSH.  OSO anbefaler 100% stilling.  
 

 
 
 
Kommunal egenandel. 
Slik tilskuddsordningen er utformet vil den ikke dekke de samlede kostnader for en kommunal 
samhandlingsstilling. En fordeling av kostnadene på kommunen vil være naturlig. KSUet har utredet 
ulike modeller for slik finansiering og anbefaler at kommunene betaler i forhold til antall innbyggere.  
En kostnad på ca 800.000 kr fordelt på kommunene ut fra antall innbyggere, vil for Bodø kommune 
utgjøre i underkant av 300.000. kr., gitt at kostnadene blir slik KSUet har skissert.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Forslag om endring fra parter som samarbeider til partnerskap vil kreve en større innsasts fra 
kommunene enn fram til nå. Etablering av kommunal samhandlingsressurs (samhandlingskoordinator 
eller -sjef) som er likestilt med samhandlingssjefen i NLSH, synes som et nødvendig grep for å få en 
bedre involvering fra kommunene i samhandlingsarbeidet.  
 
Strukturen som er foreslått for Helsefellesskap Nordlandssykehusethelsefellesskapet tilrådes fra et 
samstemt OSO. Det synes å være et godt utgangspunkt for en mer likestilt samhandling enn dagens 
struktur.  
 
En kommunal samhandlingsressurs krever en finansiering fra kommunenes side som ikke er etablert i 
dagens modell. Helse- og omsorgsdepartementet har etablert en tilskuddsordning med formål å 



delfinansiere en kommunal sekretariatsfunksjon. Ordningen er slik innrettet at en kommune må søke på 
vegne av de øvrige kommunene i helsefellesskapet og ivareta arbeidsgiveransvaret. Ordningen er 
forespeilet skal vare i perioden 2020-2023. Etablering av tilskuddet viser at det fra nasjonale 
myndigheter er sterkt ønsket å få etablert partnerskapsløsninger. Tilskuddet senker den økonomiske 
terskelen for kommunene til å tilslutte seg ordningen. 
 
Tilskuddet utgjør ca 0,5 mill kroner pr år og vil dekke underkant av 40% stilling. Anbefalingen om å ha en 
større stilling synes klokt, jamfør de geografiske og kommunikasjonsmessige utfordringene i 
Nordlandssykehusets nedslagsfelt.  
 
Ulike modeller for fordeling av kostnadene var utredet av KSUet. En fordeling etter prinsipp om antall 
innbyggere er anbefalt av KSUet og tilsluttet fra OSO. Det bety et relativt lite tilleggsbeløp for den 
enkelte kommune og bør kunne legges inn i budsjett 2021.   
 
Bodø vil være største kommune i helsefelleskapet med mer enn 50 000 av områdets ca 140 000 
innbyggere. Fordelings av kostnader ut fra andel innbyggere gjenspeiles imidlertid ikke i fordeling av 
representanter i de ulike utvalgene og beslutningsnivå, og en slik finansiering fordrer en vekting av 
stemmer i samsvar med finansieringsandelen.  
 
Som største kommune i helsefelleskapet vil Bodø være en aktuell arbeidsgiver for denne kommunale 
samhandlingsressursen.  

· Dersom vi betaler lik egenandel pr. kommune så vil Bodø tilby seg å ivareta arbeidsgiver-ansvaret.   
· Dersom vi skal betale pr. innbygger så forventer Bodø å bli tilbudt å ta arbeidsgiveransvaret for 

den kommunale samhandlingsressursen. I tillegg vil Bodø da forvente en vekting av stemmene ved 
beslutninger i samsvar med finansieringsandelen.   

 
Forslag om etablering av konsensusprinsipp - avtale om forpliktelse av partnerne ved konsensus i 
behandling av saker – innebærer at kommunene får en plikt til å følge opp de vedtak som fattes i 
helsefellesskapet og hvor det er konsensus. I avtalen mellom KS og Regjeringen omtales behovet for mer 
forpliktende samarbeid og beslutninger slik:  

Bedre beslutningsprosesser: Den formelle beslutningsmyndigheten vil som i dag ligge i 
helseforetakene og kommunene. Samtidig bør beslutningsprosessen i partnerskapet bli bedre og 
mer forpliktende enn den er i dag. Regjeringen og KS er enige om at det bør tilstrebes 
konsensusbeslutninger som kan forplikte partnerne i det videre arbeidet. 

 
Konsensusprinsippet innebærer ikke nødvendigvis kommunene frasier seg myndighet innenfor temaene 
som behandles. Men det krever at kommunene sørger for lokal behandling og forankring av saker, om 
nødvendig i kommunestyret. De kommunale representantene i helsefellesskapet vil ha et ansvar for å 
sikre at kommunene de representerer har formidlet sitt syn i sakene som behandles, og at de ivaretar 
kommunenes syn i saksbehandlingen. 
 
Bærekraft og folkehelse 
I forhold til FNs bærekraftsmål vil særlig målene  3, 4, 5 og 17 berøres av en bedre samhandling og felles 
utvikling av helsetjenester i Helsefellesskapet NLSH HF. For Bodø kommune vil bedre kunnskap og 
sammenhenger styrke folkehelsearbeidet og bedre innbyggernes mulighet til å leve gode liv i trygge 
rammer. 
 
 
Konklusjon og anbefaling 
 



Endring fra parter til partnere i et helsefellesskap vil bidra til mer likeverdighet i samhandlingen. Det 
anbefales derfor at Fauske kommune støtter etablering av helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset 
HF og de 20 kommunene som utgjør helseforetakets nedslagsfelt, med struktur anbefalt av OSO og 
presentert i saken. 
 
Bedre beslutningsprosesser med sterkere gjensidig forpliktelser er noe av intensjonene bak 
helsefellesskapet. Det anbefales derfor at Bodø kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som 
innebærer at konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Bodø kommune. 
 
Tilskuddsordningen som er etablert for kommunal sekretariatsfunksjon er viktig for å senke den 
økonomiske terskelen for å sette inn kommunal samhandlingsressurs. Det anbefales at Bodø kommune 
støtter at en kommune søker om tilskudd til sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av 
kommunene i Nordlandssykehuset HF helsefellesskap, og at Bodø kommune tilbyr å påta seg oppgaven. 
 

· Tilskuddet er ikke tilstrekkelig for den ressursen som må til for å etablere en kommunal 
samhandlingsressurs i Nordlandssykehusets nedslagsfelt.  Det anbefales at Bodø kommune, på 
linje med de øvrige kommunene, bidrar med delfinansiering av den kommunale 
sekretariatsfunksjonen. Dersom egenandelen fordeles pr. kommune så bør Bodø tilby seg å ivareta 
arbeidsgiveransvaret, men dersom egenandelen skal betale pr. innbygger så forventer Bodø å få 
arbeidsgiveransvaret for den kommunale samhandlingsressursen, samt at Bodø da forventer en 
vekting av stemmene ved beslutninger i samsvar med finansieringsandelen.  

 
Det forventes en redegjørelse og kostnadsoversikt før endelig beslutning om beløp fattes. Det anbefales 
at det settes av et mindre beløp i budsjett 2021 for eventuell medfinansiering av deler av kommunal 
sekretariatsfunksjon. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Notat 12.01.21  

Helsefellesskap – vedtak i kommunestyrene/ bystyret i Saltenkommunene i 

desember 2020.  

Saken har vært behandlet i 7 av kommunestyrene/ bystyret i desember 2020. Under er samtlige 

vedtak gjengitt. Kortversjonen er: 

- Alle kommunene slutter seg til partnerskapet  

- Det er bred tilslutning til konsensusprinsippet  

- Det er enighet om opprettelse av en samhandlingssjef i 100% stilling på kommunal side; der 

kommunene slutter seg til finansieringsløsning  

- Kommunene vil komme tilbake til hvilken kommune som skal være arbeidsgiver, men de 

fleste støtter at Bodø kommune skal ivareta arbeidsgiveransvaret.  

To kommuner, Fauske og Sørfold behandler saken i møter 25. febr (Fauske) og 23. febr (Sørfold). 

Vedtak fra disse kommunene ettersendes. Men det er så langt ingen ting som tyder på at vedtakene 

her vil avvike vesentlig fra de vedtak som er fattet i de øvrige Salten-kommunene.  

De enkelte kommuner har vedtatt:  

Bodø kommune vedtak  
1. Bodø kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd med modell 

for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne sak.  
 

2. Bodø kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 
helsefellesskapet forplikter Bodø kommune.  

 
3. Bodø kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, og tilrår at 

Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal 
sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF 
helsefellesskap. Bodø kommune tilbyr seg å ivareta arbeidsgiveransvaret for den kommunale 
samhandlings-stillingen.  

 
4. Bodø kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med kroneandel i 

forhold til antall innbyggere. Bodø forventer da en vekting av stemmene ved beslutninger i 
samsvar med finansieringsandelen.  

 
5. Formell beslutning av hvilken kommune som skal være arbeidsgiver og søker om tilskudd, søkes 

avklart på et senere tidspunkt.  
 

Saltdal kommune vedtak:  
1. Saltdal kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd med 

modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne 
sak.  

2. Saltdal kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 
helsefellesskapet forplikter Saltdal kommune.  

3. Saltdal kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, og tilrår at 
Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal 
sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF 
helsefellesskap.  



4. Saltdal kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med en 
kroneandel i forhold til antall innbyggere.  

5. Hvilken kommune som skal være arbeidsgiver og søker tilskudd, søkes avklart på et senere 
tidspunkt.  

 

Gildeskål kommune vedtak:  

1. Gildeskål kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd med 

modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne 

sak. 

 

2. Gildeskål kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 

helsefellesskapet forplikter Gildeskål kommune.  

 

3. Gildeskål kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling. 

  

4. Gildeskål kommune støtter at Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for 

samhandlingssjef og søker om tilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet 

på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF helsefellesskap.  

 

5. Gildeskål kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 

kroneandel i forhold til antall innbyggere.  

 

6. Formell beslutning av hvilken kommune som skal være arbeidsgiver og søker om tilskudd, søkes 

avklart på et senere tidspunkt. 

Hamarøy kommune vedtak 

1. Hamarøy kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd med 

modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner 

 

2. Hamarøy kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger 

i helsefellesskapet forplikter Hamarøy kommune. 

 

3. Hamarøy kommune forutsetter at alle kommunene har likeverdige stemmer. 

 

4. Hamarøy kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef 100% stilling og at x 

kommune ivaretar arbeidsgiveransvar et og søker om tilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon 

for helsefellesskapet på vegne av kommunene og Nordlandssykehuset AF helsefellesskap. 

 

5. Hamarøy kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef-stilling med en 

kroneandel i forhold til antall innbyggere. 

Beiarn kommune vedtak:  

Beiarn kommune inngår i partnerskapet «Helsefelleskap Nordlandssykehuset» i tråd med modell for 

Helsefelleskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne sak. 

Beiarn kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 

helsefelleskapet forplikter Beiarn kommune. 



Beiarn kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100 % stilling, og at Bodø 

kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal sekretariatfunksjon for 

helsefellesskapet på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF helsefelleskap.  

Beiarn kommune vil bidra med delfinasiering av kommunal samhandlingssjef med en kroneandel 

fordelt etter innbyggertall i hver kommune. 

Steigen kommune vedtak: 

Steigen kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd med 

modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne saken.  

Steigen kommune slutter seg til konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i 

helsefellesskapet forplikter Steigen kommune. 

Steigen kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100 % stilling, og tilrår at 

Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal 

sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF 

helsefellesskap. 

Steigen kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med en 

kroneandel i forhold til antall innbyggere. 

 

Meløy kommune vedtak:  

1. Meløy kommune inngår i partnerskapet «helsefellesskap i Nordlandssykehuset HF» i tråd 

med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset HF og 20 kommuner presentert 

i denne sak.  

 

2. Meløy kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 

konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Meløy kommune.  

 

3. Meløy kommune støtter etablering av en felles stilling som kommunal samhandlingssjef i 

100%. En av kommunene i helsefellesskapet ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om 

tilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon.  

 

4. Meløy kommune støtter Bodø kommune sitt innspill på at de skal være arbeidsgiver og søker 

om tilskudd til stillingen på vegne av alle de 20 kommunene i Nordlandssykehusets HF sitt 

tjenesteområde.  

 

5. Meløy kommune vil bidra med medfinansiering av 100% stilling til kommunal 

samhandlingssjef med kroneandel i forhold til andel innbyggere. 

 

6. Ordningen evalueres innen utgangen av 2022. 

 

 

 

 

 

 



Rødøy kommune melder:  

Rødøy avventer beslutning om foretakstilknytning, og skal ha et møte om dette med Helse Nord RHF 

og de to HF-ene Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset 12. januar.  

Inntil Rødøy eventuelt får skifte foretak følger de prosessen på Helgeland om helsefellesskap.  

 

Mvh 

  

Rolf Kåre Jensen 

Rådmann i Bodø kommune og leder i rådmanns- og kommunedirektørutvalget i Salten  

Mob. +47 415 09 430  

Epost: rolf.kare.jensen@bodo.kommune.no  
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Videreføring av avtale mellom Fauske kommune og Visit Bodø 
Destinasjon Salten 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet, samt næringens omstillingsbehov, vurderes 
det at man ikke får tilstrekkelig verdier igjen for investeringene. På bakgrunnen av dette 
videreføres ikke avtalen slik den foreligger i dag.  
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å diskutere 
alternative organiseringsformer og kartlegge behov og muligheter, med de gitte økonomiske 
rammebetingelsene. En handlingsplan for utvikling av reiselivet skal være klart i løpet av 
første halvdel av 2021.  
 
Tilskuddet på inntil kr. 300 000,- forbeholdes innsats knyttet til reiselivsutvikling, og hentes 
fra Fauske kommunale næringsfond. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo: 
Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet og den økonomiske situasjonen som Fauske kommune 
befinner seg i, forutsettes det at det søkes om interkommunale midler til prosjektet for de neste to 
årene for å begrense de kommunale utgiftene til prosjektet.  
 
Vedtaket forutsetter at det gjøres endringer som sikrer involvering, forankring og tydelighet til 
Destinasjon Salten som merkevare. Det forutsetter også en styresammensetning slik at kommunene i 
destinasjonssamarbeidet har minst én felles representant i styret til Visit Bodø. 
 
På bakgrunn av dette vedtar kommunestyret å benytte seg av retten til videreføring av avtalen med Visit 
Bodø på 2 (to) år. 
 
Midler til videreføring av avtalen hentes fra Fauske kommunale næringsfond. 
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å diskutere alternative 
organisasjonsformer og kartlegge behov og muligheter. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 2H, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) stemmer 



avgitt for AP's forslag. 
 
FOR- 125/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet, samt næringens omstillingsbehov, vurderes 
det at man ikke får tilstrekkelig verdier igjen for investeringene. På bakgrunnen av dette 
videreføres ikke avtalen slik den foreligger i dag.  
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å diskutere 
alternative organiseringsformer og kartlegge behov og muligheter, med de gitte økonomiske 
rammebetingelsene. En handlingsplan for utvikling av reiselivet skal være klart i løpet av 
første halvdel av 2021.  
 
Tilskuddet på inntil kr. 300 000,- forbeholdes innsats knyttet til reiselivsutvikling, og hentes 
fra Fauske kommunale næringsfond. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 008/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
12.11.2020 Utredning for utfyllende punkter fra formannskapet 201020 1458628 

17.11.2020 Kopi av underskrevet avtale mellom Fauske kommune og Visit Bodø datert 
210818 

1458627 

17.11.2020 Destinasjonssamarbeid Salten 2018 – 2020 (2022) 1458626 

17.11.2020 Oppsummering av leveranser til Fauske kommune og bedrifter i Fauske med 
avtaler 

1458625 

17.11.2020 Evaluering Destinasjon Salten 1458624 
 
Saksopplysninger: 
 
24/07/2018 ble det inngått en avtale mellom Fauske kommune og Visit Bodø med formål om å utvikle 
en felles Destinasjon Salten med fokus på de bærekraftige reiselivsmerkevarene i Salten og på 
spydspissene i regionen. «Kapittel 1 – Formålet med avtalen» beskriver videre hensikter med og andre 
forutsetninger til samarbeidet. Videre ble avtalen inngått på bakgrunn av følgende vedtak i 
kommunestyret 13/12/2016:  
 

«Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar Fauske 
kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer.» 

· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region. 
· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele prosessen. 
· Det søkes irisfondet og andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 og 3. 

 
 
Visit Bodø har inngått tilsvarende avtaler med de andre kommunene i Salten, derunder Steigen, 
Hamarøy, Sørfold, Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, samt Rødøy.  
Det har ikke blitt søkt om tilskudd fra Irisfondet til prosjektet for år 3.  
 
Selve målsettingen med samarbeidet og leveransene er å øke sysselsetting, omsetning og resultat i 



reiselivsnæringen i de gjeldende kommuner som har inngått avtale med Visit Bodø. Videre definerer 
avtalen hvordan kommunens deltakelse og leveranse ovenfor Visit Bodø skal være, samt oppgaver Visit 
Bodø har ovenfor kommunene.  
 
Jfr. avtalen plikter Fauske kommune seg til å betale kr. 294 734,- per år til Visit Bodø i vederlag for 
tjenstene som Visit Bodø utfører på vegne av kommunen under denne avtalen, noe som tilsvarer en 
Grunnpakke – nivå 1.  
 
Bedriftene har egne avtaler knyttet til «Markedssamarbeid», som definerer deres leveranse. Dette er 
mao. utenfor den kommunale avtalen. I grunnpakken får Fauske kommune følgende tjenester (henviser 
til vedlagt aktivitetsplan for Destinasjon Salten):  

1. Markedsføring 
2. Nettverk 
3. Kompetanse 

 
Avtalen går ut 31/12/2020 med opsjon på to år. Fristen for å benytte seg av opsjonen var tre måneder 
før avtalens utløp. Det ble søkt om og innvilget en utvidelse av fristen til 09/11/2020. Bakgrunnen for 
søknaden har vært et ønske om å foreta en nøye evaluering av rammeavtalen, samt leveransen over tid. 
Senere ble saken behandlet i formannskapet 20.10.20.  
 
Evalueringen er foretatt med en gjennomgang av ulike leveranser knyttet til avtalen, samt 
tilbakemeldinger fra deler av reiselivsnæringen. Evalueringen, oppsummerende oversikten av 
leveranser, samt resultatet av utredning for utfyllende punkter fra Formannskapet, er lagt til grunn for 
saksbehandlers vurdering.  
 
 
 
Saksutredning av utfyllende punkter: 
 
 
Fauna KF fikk som oppgave å utrede saken videre jfr. følgende vedtak i formannskapet 20.10.20: 
 

«Det er tilbakemelding fra bransjen om at Fauskes bedrifter og ressurser ikke kommer 
godt nok frem gjennom dagens ordning i Visit Bodø. Saken sendes tilbake til Fauna til ny 
behandling. 
 
Vi ber Fauna se om det er rom for en avtale hvor Fauskes bedrifter blir mer synlig med 
søkenavn som sørger for at hver enkelt kommune får like gode søkemulighet som Visit 
Bodø.  
 
Navnet Visit Bodø gjenspeiler ikke hele Salten, og endring av navn bes vurdert. 
 
Vi ber også Fauna utrede muligheten for alternativ løsning for Fauske eller Indre Salten 
samlet.» 

 
 
For å utrede for følgende punkter, har Fauna vært i møte med styreleder og reiselivssjef i Visit Bodø. 
Utfyllende tilbakemelding fra møtet er vedlagt i sakspapirene. Fauna har også vært i muntlig dialog med 
NHO Reiseliv for opplysninger knyttet til organisering. 
 



Synlighet 
Når det gjelder søkemuligheter på meny, er det gitt tilbakemelding gjennom tiltaksplanen den 03.02.20 
at Fauske skal få samme underpunkter som Bodø i menyene. Jfr. tiltaksplanen skulle dette være klart 
den 1. april. Visit Bodø har oppsummert at pga. pandemien har blitt endring i prioriteringene jfr. 
tiltaksplanene ovenfor kommunene. Resultater framlagt av Visit Bodø viser at sidevisninger og aktivitet 
på saker der Fauske er inkludert har økt i 2020. Visit Bodø rapporterer at de jobber stort med 
søkermotoroptimalisering for økt synlighet. Annen synlighet er knyttet til analog guide, samt presse- og 
visningsturer.   
 
Merkevare 
«Visit Bodø» er navnet på destinasjonsselskapet for Bodø og Saltenregionen. Det opplyses at selskapet 
har gått gjennom en større utvikling og at de i dag har 5,5 årsverk med bred kompetanse og et større 
nettverk knyttet til selskapet. Videre konkluderes det med at selskapsnavnet har vært og vil fortsatt 
være Visit Bodø. Det presiseres derimot at merkenavnet Bodø og Salten vil videreføres. Visit Bodø 
utdyper at Salten som turistmål kommer veldig tydelig frem både på web-sider, instagramkonto, 
facebook og alt analogt materiale som er utarbeidet.  
 
Egen tilbakemelding 
Når det gjelder samhold og tillitskultur så forklarer Visit Bodø at de er svært opptatt av nærhet til 
medlemmer og samarbeidspartnere. Det sies videre at dette punktet vies oppmerksomhet og en vil 
legge stor vekt på å videreutvikle verdifulle tjenester til reiselivet i hele Salten. Næringen i Fauske har 
vært tydelig på at de ikke føler tilstrekkelig nærhet til destinasjonsselskapet. 
 
Fauna ba også om at man jevnlig fikk tilgjengelig informasjon knyttet til KPI’er (Key Performance 
Indicator), for å systematisk synliggjøre effekten av både finansiering og timer som kommunene legger 
inn i Destinasjon Salten. Her opplyser Visit Bodø at ved en videreføring så vil KPI’er basert på offisiell 
statistikk (for eksempel SSB) ha definert måltall, frekvens og distribusjon av disse. 
 
Alternativ løsning 
Gjennom kontakt med NHO Reiseliv vurderes det at mulige metoder for organisering av reiselivet i 
Fauske kommune er:  
 

1. Interkommunalt destinasjonsselskap (nåværende metode) 
2. Utviklingsselskap/Næringsforening 
3. Lokalt Reiselivslag 
4. Bedriftsnettverk 

 
Henviser til utredning for utfyllende punkter for nærmere beskrivelse.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
For en optimal reiselivsutvikling er vi avhengige av et felles sterkt destinasjonsselskap og har et ønske 
om å prioritere dette. Derfor stiller man seg i utgangspunktet positiv til et interkommunalt samarbeid 
knyttet til reiseliv. Det er derimot flere faktorer som må tas til grunn for vurderingen. 
 
Reiselivsnæringen generelt er i en svært presset situasjon og det etterlyses kraftfulle kortsiktige tiltak og 
en langsiktig strategisk tenkning om hvordan reiselivet skal formes. På Fauske opplever vi i stor grad en 
omstillingssterk næring som jobber på for å økonomisk overleve Covid-19. Kunnskap knyttet til samhold 
og omstilling vurderes da som svært viktig framover. Dersom man prioriterer å gå bort fra avtalen, 
anbefales det å øremerke de frigitte midlene til utvikling av reiselivsnæringen.  



 
Det vurderes som at Visit Bodø leverer materie knyttet til flere av punktene i avtalen. Videre vurderes 
det som uheldig at næringsaktører i kommunen ikke benytter seg av tilbudet som Visit Bodø legger frem 
i særlig stor grad, og at aktørene selv kommer med tilbakemelding på at nytteverdien av samarbeidet 
per dags dato er liten.  
 
Evalueringen viser at samarbeidet til nå ikke har vært med på å skape et tilstrekkelig samhold mellom 
aktørene og kommunene i regionen. Det framkommer gjennom evalueringsprosessen tydelige sprik til 
forventningene av avtalen. Vi opplever en næring som ikke føler tilhørighet til et felles 
destinasjonsselskap, samt ikke har greid å få et tilfredsstillende eierskap til prosjektet i perioden vi har 
vært gjennom.  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra bedrifter ønsket formannskapet å utrede for punkter knyttet til 
leveransen. Tilbakemeldingen er at Visit Bodø ikke ønsker å endre selskapsnavnet, men at de selv mener 
at reisemålet eller merkenavnet Bodø & Salten allerede tydeliggjøres i digitalt og analogt materie som er 
utarbeidet. Tilbakemelding fra aktører tilsier at de mangler tilstrekkelig følelse av tilhørighet til 
destinasjonen, og flere av tilbakemeldingene viser til mistillit. 
 
I markedssamarbeidsavtalene tydeliggjøres det at bedriftene er ansvarlig for å levere innhold til 
produktoppføringene på visitbodo.com. På samme måte vurderes det at Fauske kommune er ansvarlig 
for å levere materiale og kommunisere ut nødvendig informasjon knyttet til nettsiden. På bakgrunnen 
av dette vurderes det at kommunen selv er medansvarlig i kvaliteten på synligheten. På generelt nivå 
kan Visit Bodø dokumentere om betydelig økt synlighet på nett gjennom sine kanaler, spesielt gjennom 
sommerkampanjen. 
 
Det vurderes derimot at det ikke har blitt presentert tilstrekkelig dokumentasjon på utviklingen av 
reiselivet i Salten i avtaleperioden. Dette resulterer i at kommunen må bruke egne ressurser for å teste 
måloppnåelsen. Det vurderes som hensiktsmessig at kommunen har tydelig oversikt over utviklingen i 
næringen mtp. sysselsetting, lønnsomhet og omsetning, og at Visit Bodø som destinasjonsselskap er 
ansvarlig for å levere KPI’er som bidrar til strategisk veivalg, samt vurdering og evaluering av 
samarbeidet.   
 
De alternative organiseringsformene er ikke utredet i stor nok grad til at man kan gi en klar anbefaling. 
Dersom man nå eller på et senere tidspunkt ønsker å gå i en avtale med Visit Bodø, bør avtalen ha en tre 
måneders oppsigelsestid, noe som vil gi kommunen bedre rammer for å benytte seg av andre 
organiseringsformer underveis.  
 
Det tolkes dithen gjennom evaluering og tilbakemelding at bedrifter og Fauske kommune ikke er 
fornøyde med leveransen knyttet til dagens avtale. Det anbefales derfor å ikke forlenge avtalen slik den 
står i dag.   
 
Det vurderes at Fauske kommune bør inngå en dialog med reiselivet for å kartlegge behov og 
muligheter, samt diskutere alternative organiseringsformer. Mulige utfall som bør vurderes er 
alternativer utredet for i saken.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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UTREDNING FOR UTFYLLENDE PUNKTER FRA 
FORMANNSKAPET 20.10.20 

 

 
 
Fauna KF fikk som oppgave å utrede saken videre jfr. følgende vedtak i formannskapet 20.10.20: 
 

 

For å utrede for følgende punkter så har Fauna vært i møte med styreleder og reiselivssjef i Visit 

Bodø den 28.10.20. Videre i utredningen presenteres henvendelser og svar mellom Fauna og Visit 

Bodø i etterkant av møtet. Utredningen presenterer essensen i kommunikasjonen. 

 

 

Innhold 
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«Det er tilbakemelding fra bransjen om at Fauskes bedrifter og ressurser ikke kommer godt 

nok frem gjennom dagens ordning i Visit Bodø. Saken sendes tilbake til Fauna til ny 

behandling. 

 

Vi ber Fauna se om det er rom for en avtale hvor Fauskes bedrifter blir mer synlig med 

søkenavn som sørger for at hver enkelt kommune får like gode søkemulighet som Visit Bodø.  

 

Navnet Visit Bodø gjenspeiler ikke hele Salten, og endring av navn bes vurdert. 

 

Vi ber også Fauna utrede muligheten for alternativ løsning for Fauske eller Indre Salten 

samlet.» 
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Henvendelse sendt til Visit Bodø den 28.10 
20. oktober var saken om videreføring av avtalen oppe i Formannskapet, med en innstilling som ville 

ført til videreføring. Det ble fremmet et nytt forslag på innstilling som ble enstemmig vedtatt. 

I forkant ble det gjort en grundig evaluering opp mot avtalen, med blant annet tilbakemelding fra 

næringsaktørene i kommunen. Hovedpunktene som har kommet fram gjennom evalueringen, og 

som ble presentert for dere i møtet er: 

1. Merkevare 
- En konflikt som vi opplever i destinasjonssamarbeidet er meningene om hva som bør være 

merkevaren for destinasjonen. Gjennom evalueringsprosessen har vi grunnlag nok til å si at 
merkevaren er en kilde til usikkerhet og til dels frustrasjon hos aktører i kommunen.  

- Tilbakemeldingen fra politikerne er at navnet Visit Bodø ikke gjenspeiler hele Salten, og ber 
om at endring av navn vurderes.  

- På bakgrunn av møtet i dag ber vi om en kort skriftlig tilbakemelding på de punktene som vi 
fikk forklart i møtet. Derunder ønsker vi en vurdering av merkevaren og dens strategi for 
markedet utad og samholdet innad i destinasjonssamarbeidet.  

- Per dags dato opplever vi mange individuelle meninger knyttet til merkevaren og navnet på 
destinasjonen, og vurderer det dithen at dette er et av hovedpunktene som vi ønsker å 
adressere.  

- Vi tror at dersom destinasjonsselskap, kommuner og bedrifter får en felles forståelse for hva 
som er best for dem og nettopp hvorfor, vil dette være konfliktdempende.  

  

2. Organisering av reiselivet 
- Vi ser det som gunstig at man foretar en prosess der man ser på hvilke tiltak som er 

nødvendig for at samholdet hos reiselivet i Salten skal bli enda bedre. Vi oppfatter en bred 
enighet om at vi står sterkest sammen som destinasjon, og at det er godt grunnlag for å 
kunne beite av hverandres aktivitet. Potensiale for utvikling er også stort med et slikt 
samarbeid. Spørsmålet blir da hvordan vi best kan samle reiselivet slik at alle bidrar i å løfte 
regionen?  

- Vi får tilbakemeldinger på at de viktigste punktene i den sammensatte problemstillingen er at 
det må legges et fokus på å stable opp en tillitskultur innad i destinasjonen. 
Tilbakemeldingene vi får er blant annet at avstandsforholdene blir for stor, og at man ikke 
finner en balanse der Visit Bodø blir synlig nok for bedriftene der de er.  

- Når det kommer til medlemskap ønsker vi flest mulig av de lokale bedriftene som 
medlemmer, og at vi ser at alle jobber for maksimere nytten av tjenestene og samarbeidet. 
Per dags dato er tilbakemeldingen vi får fra aktørene at de ikke ser lønnsomheten i et 
medlemskap, derfor er det viktig å få en forståelse hos de enkelte bedriftene på hvilken verdi 
regionen og dem selv får for å delta mer aktivt. Gjennom å få en forståelse for deres rolle 
som lagspiller så vil forhåpentligvis innsatsviljen øke hos aktørene også.   

- Vi håper at det er et mål for Visit Bodø å best mulig gjenspeile dagens næring. I møtet ble vi 
fortalt at ca. 80% av medlemmene var bedrifter som er stasjonert i Bodø. I følge tallene fra 
Nordlandsforskning for 2017, så var forholdene ca. 60/40 for Bodø og resten av Salten. Kort 
sagt betyr det at potensiale i medlemmer ute i Salten er stort, og vi håper vi får med flere 
etter hvert og at dette blir lagt som et helt konkret mål fremover.  

  

3. Målsetting og KPI’er  
- Det ønskes statistikk som kan synliggjøre effekten av både finansiering og timer som 

kommunene legger inn i Destinasjon Salten. 
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- Reiselivssatsingen er forankret i en strategisk reiselivsplan for Salten. Der er hovedmålet økt 

verdiskaping og sysselsetting i næringen. For å gjøre ord om til handling, så har man gjennom 

avtalen med Visit Bodø spesifikke punkter knyttet til offentlig statistikk som skal bidra til å se 

om vi er på rett kurs, samt se på effektiviteten av tiltakene man gjør.  

- Vi mener det også er viktig for samholdet at både kommuner og bedrifter tydelig kan se at 

man er på vei mot noe, og hvor man er i løypa.  

- Vi ønsker å gi ros for framleggingen av resultatene knyttet til sommerkampanjen. Der fikk vi 

bra innsyn i hva som fanger interesse hos kunden og hvor. I tillegg gir det indikasjoner på 

aktivitet. 

- Det bør vurderes hva som er hensiktsmessig statistikk for reiselivet, og hvorvidt Visit Bodø 

kan levere KPI’er knyttet til reiselivsnæringen i Salten utover den eksterne offentlige 

statistikken. Dette ønsker vi for å forsterke forståelsen hos kommunene og bedriftene for 

målsettingen av destinasjonssamarbeidet, kampanjer og andre aktiviteter som 

gjennomføres. 
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Svar på henvendelse – Mottatt 03.11 
Merkenavnet er Bodø og Salten og selskapsnavnet er Visit Bodø 

Visit Bodø er destinasjonsselskapet for Bodø og Saltenregionen. Selskapet har siden stiftelsen i 2008 

gjennomgått en betydelig utvikling i antall ansatte, økonomi, medlemsvekst, aktiviteter og 

kompetanseområder. Selskapet har i dag 5,5 årsverk med fagkompetanse blant annet innenfor 

sosiale medier, webplattformer, design, merkevarebygging, tjenesteinnovasjon, markedskampanjer, 

erfaring fra uteliv, hotell og turoperasjon samt bred erfaring fra internasjonal markedsføring, 

næringsutvikling og merkevarebygging. I tillegg til dette har selskapet meget gode nettverk på 

nasjonalt nivå innenfor målgruppene ferie- og fritid, cruise og arrangementer/meetings.  

  

Selskapsnavnet har vært og vil fortsatt være Visit Bodø. 

  

Når det gjelder merkenavnet Bodø og Salten vil dette videreføres. Salten som turistmål kommer 

veldig tydelig frem både på web-sider, instagramkonto, facebook og alt analogt materiale som er 

utarbeidet. Dette arbeidet tar utgangspunkt i og bygger videre på en stadig tydeligere posisjon som 

Bodø har tatt de siste årene. Dette bygger også opp rundt arbeidet med kulturhovedstaden Bodø 

2024. Ved å inkludere regionens navn Salten åpnes det for at hele regionen skal spille enda sterkere 

på lag og sammen dra veksler på hverandre og oppnå enda større synlighet. Målet er at vi skal ta en 

unik posisjon i nord som attraktivt reisemål for reisende som ønsker å reise hele året, som er kultur 

og natur interesserte og som ønsker å være noen dager for å kunne utforske reisemålet Bodø og 

Salten. Vi skal jobbe mot målgrupper som ønsker å handle lokalt og som reiser utenom høysesong. Vi 

skal videreutvikle merkevaren Bodø og Salten med utgangspunkt i lokal verdiskaping, regionens 

stedsegne merkevarer, kundeinnsikt, helhetstenkning og bærekraftig utvikling.  

  

Vi understreker at vi er svært opptatt av nærhet til våre rundt 100 medlemmer og 

samarbeidspartnere. Dette punktet vies oppmerksomhet og en vil legge stor vekt på å videreutvikle 

verdifulle tjenester til reiselivet i hele Salten. Vi har lagt ved en foreløpig oppsummering av 

leveranser 2019 og så langt 2020 for kommuneavtalen med Fauske kommune og de fire bedriftene 

som har avtale om markedssamarbeid. 

  

Når det gjelder KPI`er basert på offisiell statistikk (for eksempel SSB) så vil det ved en videreføring 

defineres måltall, frekvens og distribusjon av disse. 
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Utredning av mulige organiseringsformer 
 

For å utrede mulige alternative løsninger for organisering av reiselivsnæringen i Fauske eller Indre 

Salten samlet har man tatt kontakt med Gunnar Nilssen – Seniorrådgiver Reiseliv for NHO i Nord. 

 

Alternativ A) Destinasjonsselskap   
Den mest vanlige metoden å organisere reiselivsnæringen på er gjennom et regionalt 

destinasjonsselskap, som dermed jobber på vegne av regionen.  

Gjennom en rapport fra 2011 anbefalte NHO Reiseliv, i regjeringens reiselivsstrategi, å minke antall 

destinasjonsselskap for å få dem sterkere og for å sikre bedre markedsføring av landet. I dag opererer 

Visit Bodø som et felles regionalt destinasjonsselskap for hele Salten, og det er ingen andre reelle 

destinasjonsselskaper i nærheten som Fauske kommune kan knytte seg til.  

I Visit Bodø er det 5,5 årsverk som blant annet jobber med innholdsproduksjon, design, marked og 

nettverk. Det vurderes som om at det per dags dato er ingen organisasjoner i Fauske eller Indre Salten 

som har eller kan anskaffe disse ressursene på kort sikt. 

Det konkluderes med at Fauske kan benytte seg av muligheten til å fortsette med samarbeidet 

«Destinasjon Salten», og at selskapet Visit Bodø fortsetter med leveransene jfr. avtalen. Alternativt 

kan man gå inn i nye forhandlinger, med fokus på en nyskrevet avtale. 

 

Alternativ B) Utviklingsselskap/Næringsforening 
Et alternativ er å organisere reiselivsnæringen gjennom utviklingsselskap og/eller næringsforening. 

Næringsforeninger er normalt medlemsorganisasjoner med formål å være interesseorganisasjon. I 

flere regioner fungerer næringsforeningen som paraply for den lokale reiselivsnæringen.  

I Fauske har Fauna fungert som et samarbeidsorgan for reiselivsnæringen. Det kommunale foretaket 

har gjennom flere år vært aktiv og fremtidsrettet i samarbeidet med reiselivsnæringen. Det 

gjennomføres også et prosjekt i regi av Fauna, «Opplev Sulis», med mål om å styrke besøksnæringen i 

Sulitjelma, men også bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom reiseliv- og samfunnsutvikling. 

Mulighetene her er blant annet et interkommunalt prosjekt som gjør at kommunene får en utvidet 

tilnærming til reiselivsnæringen. Dette kan også samkjøres med andre utviklingsprosjekt, og på tvers 

av næringer. For at arbeidet skal være målrettet bør man ha en strategisk plan med handlingsdel, samt 

et klart og definert mandat som utfyller behov reiselivsnæringen har i dag.  

 

Alternativ C) Lokalt reiselivslag 
Et alternativ er å starte eget lokalt reiselivslag, med andre ord en mindre versjon av et 

destinasjonsselskap som drives på lokalt nivå. Den siste tidens utvikling av reiseliv har gått bort fra 

denne modellen for å skape et mer helhetlig reiselivsprodukt. Denne helhetlige satsingen er anbefalt 

å ta under naturlige avgrensede mål, og ikke nødvendigvis kommunegrensene. Dette baseres på at 

ensidig geografisk fokus vil være begrensende for merkevaren, og derav også kundegruppen. 

Alternativet da er mer lag som har en spesialisert kundegruppe, f.eks. alpint.  
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Utfordringen er at det begrenser medlemskap, engasjement og/eller aktivitet av aktører som havner 

utenfor den valgte nisjen. NHO Reiseliv anbefaler selv til å begrense antall destinasjonsselskaper og 

heller forsterke dem gjennom økt samordning. Å danne en finansiell basis for å dekke oppgaver som 

tilhører et destinasjonsselskap er også krevende. 

Med bakgrunn i regjeringens strategi for reiselivet, samt NHOs anbefalinger, vurderes det dithen at 

det er ressurskrevende og mindre hensiktsmessig å organisere seg lokalt på Fauske gjennom et lokalt 

reiselivslag.   

 

Alternativ D) Bedriftsnettverk 
På kort sikt kan bedriftene etablere eller knytte seg til et allerede eksisterende bedriftsnettverk i 

Fauske eller Salten, som jobber med konkrete prosjekter. Det gis årlig ut tilskudd til etablering av 

såkalte klynger av blant annet Innovasjon Norge. Det er ikke undersøkt hvorvidt det er midler igjen til 

dette i år.  

I dag finnes det et konkret bekjent reiselivsnettverk i Indre Salten. «Visit Saltdal» er primært et 

bedriftsnettverk for reiseliv i Saltdal kommune, men nettverket har rekruttert medlemmer utenfor 

kommunegrensene etter ønske fra aktørene. Dette er et treårig hovedprosjekt som går inn i år tre. For 

øvrig er Saltdal kommune i tillegg med i «Destinasjon Salten»-samarbeidet.  

Med bakgrunn i dette vurderes det som om at et bedriftsnettverk på tvers av kommunegrensene er et 

alternativ som kan utfylle visse behov reiselivet har på lokalt nivå. Derav kan det organiseres 

kompetansehevende tiltak på lokalt nivå, samt at bedriftene får en større frihet til aktiviteter og 

samarbeid i forbindelse med nettverket. Det vurderes dithen at et bedriftsnettverk ikke dekker direkte 

de arbeidsoppgavene et destinasjonsselskap har, og dermed ikke nødvendigvis oppfyller det behovet 

man eventuelt måtte ha knyttet til blant annet markedsføring, synlighet og utvidelse av nettverk.  

I større skala finnes det andre interkommunale klynger. Innovative Opplevelser er et samarbeid 

mellom næringslivet ved bedriftene i klyngen, virkemiddelapparatet, og forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner. Bedriftene som deltar i næringsklyngen holder til i Nordland, dvs. i regionene 

Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Helgeland samt på Svalbard. I tillegg har man Arctic 365, som 

er et klyngenettverk for reiselivsbedrifter som arbeider med utvikling av vinterturismen til Nord-Norge. 

Det konkluderes med at det bør utredes for muligheter til interkommunalt samarbeid på tvers av 

kommunene som kan dekke behov som bedrifter måtte ha på lokalt nivå. Det er ikke anbefalt å erstatte 

dette samarbeidet med et interkommunalt samarbeid med fokus på destinasjonsmarkedsføring, 

synlighet og markedsposisjonering, som «Destinasjon Salten».  

 

Mulige konsekvenser av å ikke videreføre avtale 
Slik saksbehandler tolker det vil de direkte konsekvensene av å gå ut av samarbeidet være: 

- Synlighet knyttet opp mot Visit Bodø kan bli borte. 
- Fauske kommune ikke tas i betraktning i destinasjonsmarkedsføringen og at 

produktoppføringer som ikke er tilknyttet en bedrift vil bli fjernet. Derav blant annet «10 på 
topp». 

- Fauske kommunes synlighet vil minkes, og innhold fra kommunen vil ikke tas med i fremtidig 
digital innholdsproduksjon fra Salten for sosiale medier.  

- Informasjon om turistinformasjon vil ikke bli publisert i Visit Bodøs materier. 
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- Fauske kommune vil ikke lenger få en helside med presentasjon i den analoge 
destinasjonsguiden. 

- Potensielle presseturer og visningsturer prioriteres ikke til Fauske med mindre den går til en 
spesifikk medlemsaktør i kommunen.  

- Fauske kommune kan ikke be om å få delta på kurs eller kompetansehevende formål i regi av 
Visit Bodø, som er forbeholdt medlemmer. 

- Fauske kommune kan ikke be om å få delta på samlingspunkt i regi av Visit Bodø sammen med 
de andre samarbeidskommunene der man blir presentert resultater av kampanjer og følger 
opp tiltak. 

 

Konklusjon 
 

Det konkluderes med at det ikke er utredet i stor nok grad alternative løsninger for organisering av 

reiselivet på destinasjonsnivå. Det vurderes allikevel dithen at det kan være hensiktsmessig å 

organisere reiselivet på ulike måter, deriblant gjennom effektive bedriftsnettverk.  

 

Ved videreføring: 

Deltakelse i Destinasjon Salten-samarbeidet bør ha mulighet for oppsigelse med skriftlig varsel på tre 

måneder, dersom man skulle komme til en beslutning på et senere tidspunkt at man ønsker å benytte 

seg av andre måter å organisere reiselivsnæringen på.  

For å optimalisere utnyttelsen av en eventuell videreføring anbefales det å sette av ressurser som 

bistår i å forsterke synligheten, markedsføringseffekten, samt bidra opp mot innholdsproduksjon.  

Det vurderes dithen at avtalen har behov for nye forhandlinger, og at Fauske bør være tydeligere på 

forventninger og mål med samarbeidet. Dersom avtalen konkretiseres i større grad kan det det føre til 

mer effektivt samarbeid og tydelighet på leveranse. 

 

Ved at avtalen løper ut: 

Fauske kommune frigjør inntil kr. 600 000,- i løpet av to år. Det konkluderes med at dersom man lar 

avtalen løpe ut, så bør midlene forbeholdes utvikling av reiseliv i kommunen, og at man gir Fauna i 

samarbeid med reiselivet et mandat med å vurdere en hensiktsmessig strategi som kan utvikle 

reiselivet slik man ønsker det. I løpet av seks måneder bør målet være at man har kartlagt og gjort opp 

en vurdering på hvordan vi kan optimalisere og effektivisere utviklingen av reiselivet i Fauske 

kommune, samt at det er testet ut én eller flere metoder, utover organisering gjennom regionalt 

destinasjonsselskap.  



Destinasjon Salten

Avtale mellom Fauske kommune og Visit Bodø

Denne avlalen ble inngått den 24.07.2018 mellom

(1) Fauske kommune, org nr 912 418 021, Torggata 21, 8200  Fauske og

(2) Vlslt Bodl, org. 992 518 715. postboks 514. 8001 Bodø

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1

Formålet med avtalen

Del skal utvikles en felles Destinasjon Salten med fokus pa de bærekraftige
relsellvsmerkevarene  I  Salten og på spydsplssene  l  regionen. Disse merkevarene og
spydspissene skal ulvlkles og legges til grunn  l  kommunikasjonsarbeidet.
Markedsførings'fokus legges på disse, Ikke på kommunene i Salten.

Del forutseltes at det ularbeldes en" pronlerlngsstralegl' for Desfinasjon Salten som
lydeliggiør hvilke spydspisser og innhold som skal ha pliorllel i pmlllerlngen av'
merkevarene" i Salten.

Vlsit Bodø er et selskap sum representerer releelivsektører l Salten. inkludert
kommunene. Relsellvsbedrlfler  I  Salten skal være knyllel tll Vlslt Bodø gennom
egne samarbeldsavlaler.

Vlsil Bodø skal gjennom målrettet markedsførIng, kompetanse- og produktutvikling
bidra til økt omselnlng for reiselivsaklører i Salten og arbelde med ulvlkllng av
Salten som reisemål.

-  Denne avtalen regulerer innholdet i samarbeidet mellom Visit Bodø ogFauske
kommune om markedsføring og utvikling av Salten som reisemål.

Vlsll Bodø vil inngå tilsvarende avlaler som denne avtalen med andre kommuner i
Salten. hvor det er relsellvsaktører. samt med eventuell omkringliggende kommuner
som ønsker å kjøpe og motta tjenester knyttet til reiselivet.

Det er  inngått  en overliggende rammeavtale med Visit Bodø og kommunene
giennom Rådmannsutvalget I Salten som sammen med denne avtale definerer
leveransen av tjenesmer lll kommunene og hva hver enkelt kommune skal belale for
leveransen.

Avtalen lnngås videre på bakgrunn av følgende vedtak i kommuneslyrel 13.12.16:

Avtalen mellom desänasjonssolskapet og kommunen skel ha en utforming som

ivaretar Fauske kommunes mål/stmtsgler for utvikling av relsellv/oppleveæesnæringer

- Hovedmålseltlngen skal være  å  selge Salten som region.

- En slyn'ngsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgilænde I
hele prosessen. .

-  Det søkes Idsfondet og andre virkemidler om  å  få tilskudd til prosjektet også for år
2  og 3.
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2  'Z  Deltagelsn

Kmnmunen må være en  akiivt  deltakende pail inn mot Vinn Bodø (5g Endra mad
in'ilbnn-a  .or ‘flylnmllom reiselivsbedriflene i Salten og V" it Bodø.  Della  ska! gi cm gud
kommunikasjon  og; bedre mulighet for å la ul vekslpotensialei im" lwlrinene  i  knmnmnm.

   

2.3  Næringsapparal

  
Kc-mnmnen kan {after nærmere avlzalc  stifle  sin næringfmppaam ail c‘iiisp  ..icn  for å mmimkn
sanmmeidel mellm'n bedrilueno i kommunen 0g Visit .Bndø

2L4 Simtegiske planer

 

  

 

Mm planer kw reisa!iwuiwizlmg I kcmmlman iii ”ufisii

ne ønska 0g behm; ii! Visii Hodge,
Knmmnnan shah Mmmm
BMW og le‘apam‘ie Molde

2 5 Evaluering

Visui Bodø vil ia  initiativ  til (:9 ällig evalueringsmøle i'm gjmennumgung mr oppgavene  denne
avlalen dekker

26 Målseltinglhensikten med  anskaffelsen

Måääfei'äingr

   

 

2mm  .  umaelnimg og resultat  &

Jlér  mt—zni Visil Bodø.
Mälswlingen med samavbeidel ug leveransene el å øke syssul
B*eäsaiivsnæiingen i de gjeldende kommuner som har iamgfnit m.

2,7 Hemslkfien med  leveransen  av tienester..

kal arbeid  2 Earå *ynåäggiwu
mm! gfienn‘sum :71.

Ha men mud awtaicn  m  a!  Visit  Bodø sin leveranse av Rjenesir '
Salma ng :smimkmmnunenes: opplevelser 0g zinmmivitei mm

    

& Hidra  iil å skape innhold i, og utvikie, merkevaren Dastinasiem Saiian.
»  Bidra til økning i besøk'snæringen & Salten.

m  B' m til  wiki. turisme og forlenget opphuldslid i  Sauen

«» Bidra til å  utvikie  området til et tydelig, lllgiengelig og iwlheilig reisemål med
helårsperspektiv..

Bidra til  kompetanseutvikling i  reiselivsnæringen  I Salten.

 

.

»  Elablere og være et felles talerør for reiselivsnæringen i Semen.

»  Etablere  koordineringsledd regionalt og nasjonalt  for Tellesoppgaver  i  Salten,

-  Sikre implementering og iverksetting av  lokal  ng regional  reiselivsstrategi  i  Sauen,

w  Sikre  aku‘v  deltagelse i  samarbeid  med Visit Nomay.

-  Veilede reiselivsaktørene l valg av mulige  system  for nasjonal og regional booking.
m Utvikle hærekraflige meTkevarer som  styrker merkevaren  Destinasjon Saltes'u 50m

nfzissemål.

2



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.10

3.11.

3.12

4.

Leveranse av tjenester l:ll kommunene. Visit Bodøs oppgaver

Visit Bodø skal aktivt og målrettet markedsføre Destinasjon Salten som reisemål for
turister og styrke Destinasjon Saltens konkurransekraft og markedsposisjon I norsk
relsellv.

\fisfl Bodø skal aktivt jobbe for at reiselivet i Salten er godt representert og synlig inn
I relevante politiske  fora,  pä relevante møter, konferanser og andre møteplasser
som er riktige.

Visit Bodø skal være et nalurlig konlaklpunkl mellom gjester og kommunene og
bedriftene og må kunne koordinere henvendelser videre ut i riktige ledd i forhold til
gjestenes ønsker om opphold og opplevelser.

Visit Bodø skal bidra til å utvikle en bærakrallig og konkurransadykfig
reiselivsnæring  I  Salten. og skal ved  å  initiere og gjennomføre nærlngsfremmende
tiltak arbeide for økt og bedre næn'ngsvirksomhet i an langsiktig utvikling for
relselivsbedflfiene i regionen.

Visll Bodø skal være en kreativ partner for nyskaping og vekst, samt å bidra til  å
skape økt samarbeid mellom reiselivsaklørenei kommunen og Saltenreglonen.

Visit Bodø skal sørge for god oppfølging mol bedrifter og kommuner, gjennom
kommunikasjon. og tilrettelegging av møteplasser som temamøter, fagkonferanse:
o.l

Visit Bodø skal la initiau'v til og bidra lil kompetanseutvikling for relselvsaktørene og
deres samarbeidspaflnere i kommunen.

Visll Bodø ma, og skal være, et kompetansesenter for relsellvsbedrlltene i
kommunen og Salten. Visit Bodø må ha kompetanse på hvor man bør være synlig i
markede! og i hvilke dislribusjonskanaler som til enhver tid er besl.

Visit Bodø skal til en hver tid ha tilgang tll riktig markedskunnskap som kan bmkes
både til forbedring av eksisterende og utvikling av nye tilbud.

Visit Bodø skal være et kompetansesenter for relsellvet. bidra med råd og veiledning
irelsellvsfagliga spørsmål og kunne kobles n'klig kompetanse inn mol aktører med
utviklingsønsker.

Wait Bodø har ansvar for a produsere og fremlegge olfentlig tilgjengelig statistikk for
reiselivsakliviheten for Destinasjon Salten.

Vlsll Bodø skal la initiativ til et årlig evalueringsmøte mellom parlene I hver av
kommunene for gjennomgang av leveransen av oppgavene avtalen dekker.

Tllleggstjenelter

Visit Bodø kan utføre andre Uenesler for kommunen og relselivsaktørene I kommunen mol
avtalt vederlag utover del vederlag som er besleml for leveransen av gmnnpakken.

Eksempler på sllke tjenester og oppgave, koordineringsansvar. deltakelse eller
gjennomlørlng kan være: "

4.1

3

Destlnasjonsmamedsfaflng gjennom kommunikasjons— og markedslillak, nemnder  i
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5.

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

9.

5

Komm unens vederlag til Visit Bodø

Kommunen skal betale Visit Bodø NOK 294  734,- pr. år eks. mva. ivederlag for
tjenestene som \fislt Bodø utfører pa vegne av Kommunen under denne avtalen.
Grunnpakke— nivå 1.

For Ijenesler utover det som inngår  i  grunnbeløpet i avtalen (punkt 4.1) avtales
ljenester og priser tor disse I vedlegg 1, til denne avtalen.

Tjenester definert under punkt 42 kan prises og avtales  i  denne avtalen eller
gjennom separate vedlegg som omfaller pris og leveranse med denne avtale som
hovedavtale.

Dersom det ønskes en samlet leveranse av filleggsljenestena i nivå 2. kan det avtales
en samlet godtgiørelse for disse tjenestene.

Andre tjenester for kommunen

Avtalen dekker ikke kjøp av rene markedsføringsljenesler aller synlighet i felles
kampanjer for kommunen og heller ikke koordinering av konkrete prosjekter. Dette
må avlales og prises i tillegg iht. punk1 5.2 og 5.3.

Visit Bodø skal i tillegg til punktene defined i denne avtalen kunne levere  tjenester
nærmere beskrevet i vedlegg til avtalen. Kommunen skal betale for disse tjenestene
slik det er nærmere presisert i vedlegget.

Visit Bodø skal kunne la på seg prosjektoppdrag for Kommunen til en avtalt pris.
Silke oppdrag seiles inn l egne avtaler for det enkelte oppdrag og faktureres utenom
denne Avtalen.

Varighet og oppsigelse

Avtalen løper i  3  år, fra 01.01, 2018 til 31.12.  2020.  Kommunen har rett Iil a si opp
Avtalen tidligere ved  å  gi Visit Bodø tre måneders skrifllig varsel.

Kommunen kan forlenge Avtalen med to år ved  å  gi skrifllig varsel til Visit Bodø senest
tre måneder før Avtalens utløp eller punkt 7.1.

Partene har  rett  til  å  heve Avtalen med øyebllkkelig virkning dersom den annen Part
vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen. vedlegg eller senere
lilleggsavlalsr.

Diverse

Partene er hver for seg ansvarllge for sin egen  skatlaposisjon,  og innkjøp iht. offentlige
innkjøpsregler.

Standard avtalevilkår. enkelhnskaffelse, konsulem—(ienester.

Vedlagt følger dokument om standard avtalevilkår. enkeltanskaffelse.
konsulenlljenester. (vedlegg 2) som regulerer avtaleforholdet mellom hver enkelt
kommune 09 Visit Bodø som Visit Bodø.



10. Signatur

Denne Avtalen er undertegnet i to eksemplarer. ett til hver av Partene.

For  Fauske  kommune  /  ; For Visit  Bodø

Dato: 'M/g' » (al , "  \g‘fi Dato:
x  '— )' . —  '  ,.

Signalur: Signatur: Mg! gi"; VP u AQ alm
.  '  ' k  staver:

  

Navn med  blokk , Navn med blok »  ,

J Anny Aakvik") IQ . rom””)
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Destinasjonssamarbeid Salten 2018 – 2020 (2022). 
 
Aktivitetsplan 2020.  
 
Grunnpakke. 
Som samarbeidskommune med Visit Bodø får du en basispakke der følgende tjenester er 
inkludert. Basispakken er tuftet på avtalene som er inngått mellom Visit Bodø og de enkelte 
kommunene for 2018 - 2020 (2022). i løpet av første halvår av 2020 vil Visit Bodø besøke 
samtlige kommuner i Salten. Under møtene vil vi legge en plan for innholdsproduksjon og 
samarbeid for 2020.  
 
1.0  Markedsføring. 

 
Destinasjonsmarkedsføring, merkevarer og spydspisser.   
Destinasjonsmarkedsføring / profilering er en del av kommuneavtalene. Målet er at 
markedsaktivitetene i sum utgør en helhetlig og kundeorientert markedskommunikasjon 
som skaper økt reiselyst til regionen hele året innenfor definerte besøksprofiler og 
geografiske markeder. 
 

1.1 Destinasjonsmarkedsføring, merkevarer og spydspisser.   
Visit Bodø markedsfører Salten som et helhetig reisemål for besøkende nasjonalt 
og internasjonalt: En attraktiv by i en opplevelsesrik region. 
Markedsføringsfokuset legges på de bærekraftige merkevarene og spydspissene 
i regionen, og ikke på de enkelte kommunene i Salten. 
Destinasjonsmarkedsføringen gjøres blant annet gjennom et tett samarbeid med 
Nord Norsk Reiseliv og Innovasjon Norge / Visit Norway. 
 
For å komme fram til et sett felles spydspisser og merkevarer er det gjort 
kartlegginger blant annet gjennom kommunenes 10 på topp lister og 55 
forførende friluftsmål, tilrettelagte kajakk- og sykkelturer i samarbeid med Salten 
friluftsråd. Det er også gjort en ressurskartlegging av opplevelsessortimentet i 
regionen holdt opp mot markedsinnsikt og markedsanalyser internasjonalt. 
 
Spydspissene og merkevarene er systematisert i 6 kategorier spydspisser som 
danner strategisk retning for profilering, innholdsproduksjon og historiefortelling 
framover. Markedsføring og profilering er en dynamisk prosess som må holdes 
åpen i forhold til trender i markeder og kundebehov i tillegg til opplevelses- og 
destinasjonsutviklingen i Salten. 
 
Kartlagte spydspisser per 01.01.2020: 
 
Naturen og aktive opplevelser 
Toppturer med havutsikt 
Sykkel og sjøsprøyt 
Sykkelturer 
Strandliv 
Jakt & fiske 
Kajakkturer 
Friluftsliv – forførende friluftsmål 
Hundekjøring 
Snø og vinteropplevelser 



 
Levende kultur og historie 
Levende & åpne lokalsamfunn 
Kystkultur; Handelssted, fyr og fiskevær 
Jektefart 
Industrihistorie 
Krigshistorie 
Historiske begivenheter 
Kirkesteder  
Samisk kultur 
Håndtverk 
Hamsunsenteret og litteratur 
 
Spektakulære naturfenomen 
Saltstraumen 
Svartisen 
Tilrettelagte steder å se nordlyset 
Nasjonalparker 
Polarsirkelen / Arktisk område 
 
Byliv 
Kafè 
Shopping 
Festivaler 
Kulturtilbud 
 
Bodø som motor 
Inn til Bodø og ut til Salten 
Bodø lufthavn 
Trafikknutepunkt 
Store arrangement 
Nord Universitet 
Bodø Havn – cruisehavn 
 
Moderne kultur og samfunnsutvikling 
Bærekraftig destinasjon 
Arkitektoniske bygg i naturen 
Bodø 2024 – Europeisk kulturhovedstad 
Stormen bibliotek og konserthus 
Festivaler – gjerne i naturen 
Ny by – ny flyplass 
Matopplevelser 
 

1.2 Digital synlighet – Web og sosiale medier. 
 
Sosiale medier brukes aktivt for å promotere destinasjonen, kommunisere med 
besøkende, og skape trafikk til vår og medlemmenes nettside. Vår nettside 
hadde 400.000 treff i 2019, og vi forventer ca. 600.000 treff i 2020. Det jobbes 
aktivt for å øke antall følgere og spre kjennskap og kunnskap om Bodø & Salten. 
Facebook-siden vår har over 18.000 følgere, og instagramprofilen @visitbodo har 
ca. 15.000 følgere fra hele verden. Rekkevidden for innleggene på Facebook i 
2019 var ca 1,7 millioner. Nesten 75.000 bilder har blitt tagget med #visitbodo på 
instagram. Din bedrift/kommune kan synliggjøres på vår instagramkonto 



@visitbodo dersom dere kontinuerlig legger ut bilder og bruker våre hashtagger 
#visitbodo og #mittsalten. Slik kan vi dele videre.  
 
Følgende synlighet er pr. 01.01.20 inkludert i kommunenes pakke:  
• Kommunene har alle hver sin side på visitbodo.com der det presenteres en «10 

på topp» liste over opplevelser. Her linkes det til produktsidene til 
medlemsbedriftene lokalisert i de enkelte kommunene.  

• Visit Bodø sørger for at alle kommunene er representert i innholdet som deles på 
SoMe.  

• Info om alle turistinformasjoner i Salten  
• Info om «hvordan reise til Salten» og «hvordan reise i Salten»  
• Vi produserer destinasjonsinnhold til visitbodo.com og sosiale medier hvert år. 

Det produseres og deles ulike tema-artikler, tips, turforslag o.l. etter et 
årshjul/innholdsplan som f.eks; badestrender i Salten, Festivalsommer, 
Familieaktiviteter, Top 15 instasteder etc.  

• Forførende friluftsmål  
• Lokales tips til besøkende – portretter 

 
Fokus 2020  
• Utvikling av korte opplevelsesruter  
• Produksjon av bilder/video  
• Oppgradering av kommunesidene på visitbodo.com. Forbedringer gjøres med 

tanke på både innhold og design. Forbedringene gjøres i dialog med hver enkelt 
kommune. 

• Søkemotoroptimalisering  
• Oppgradering av visitbodo.com  
• Faktavideo om de store naturfenomenene i regionen  
 
• Innholdsplanen 2020 baseres på de seks spydspissene. 

o Spektakulære naturfenomen  
o Naturen – aktive opplevelser  
o Levende kultur og historie  
o Moderne kultur og samfunnsutvikling  
o Byliv  
o Bodø som motor 

• Det vil i tillegg til dette bli laget en egen tiltaksplan for hver enkelt kommune. 
Denne tiltaksplanen lages etter kommunemøtene er avhold i løpet av første 
halvår av 2020. Tiltaksplanen vil inneholde konkrete plan på innholdsproduksjon 
for dette året, og godkjennes av hver enkelt kommune.  
 
 

Destinasjonsguide. 
Alle kommuner og overordnet destinasjonsinnhold presenteres i den årlige offisielle 
Bodø & Salten-guiden. Bedriftene betaler egne produktoppføringer. Guiden 
produseres in-house hos Visit Bodø og trykkes i ca. 50.000 eksemplarer på tre 
språk: norsk, engelsk og tysk. Den distribueres til alle turistinformasjoner i Salten og 
til alle hotell og trafikknutepunkt i Bodø & Salten, samt andre strategiske punkter 
som turistinformasjonen i Lofoten, Vesterålen, Helgeland og Polarsirkelen. Den 
benyttes i tillegg som verktøy på workshops og i pressearbeid. Guiden er nedlastbar 
som PDF på vår nettside. Det sendes ut et oppsett på kartlegging av hvor 
destinasjonsguide er tilgjengelig, hvor mange er bestilt og hvor mange står i rest per 
språk. Ved årets gjøres det opp status på distribusjon i den enkelte kommune. 
 



1.3 Presseturer.
Pressearbeid er en viktig del av arbeidet med åskape reiselyst til regionen, og for
åskape større nasjonal og internasjonal kjennskap og kunnskap om Bodø &
Salten. Gode artikler, TV-programmer, videoer og SoMe-innlegg kan gi fantastisk
eksponering til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende medier. I
tillegg oppleves redaksjonell omtale som mer troverdig og interessant for
mottakeren. Forespørslene på å være vertskap for presse kommer til oss fra
Innovasjon Norge/Visit Norway via Nord Norsk Reiseliv, og turene arrangeres
som et samarbeid mellom alle tre parter og de aktuelle aktørene. Hver
forespørsel vurderes med utgangspunkt i våre valgte målgrupper, geografiske
markeder og behovssegmenter. Vi får ogsåforespørsler direkte fra bloggere,
influensere og presse. Ved slike henvendelser vurderes de fortløpende og vi tar
kontakt med NordNorsk Reiseliv og Innovasjon Norge dersom det er aktuelt. Visit
Bodøs hovedoppgave ved presseturer er planlegging av program og samarbeid
med reiselivsaktørene i regionen slik at pressen får besøkt de stedene og
menneskene som samsvarer best med deres interesser, målgrupper, medier og
temaer. Vi er ogsåvertskap og tar imot pressen når de kommer, gir de
informasjon og ser til at programmet gårfint. Vi tilstreber å spre pressebesøkene
utover hele Salten, og åha en god kommunikasjon med kommunene i Salten slik
at vi har oversikt over de gode historiene.

1.4 Visningsturer.
Visningsturer arrangeres for turoperatører og/ eller agenter for åøke salg direkte
til deres markeder. Visningsturene er hovedsakelig for grupper, der
representanter fra Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv og Visit Bodø er med
for å bygge unike relasjoner til turoperatørene. Programmene vil ligne
presseturene, men med spesielt fokus på kjøpbare opplevelser. Her er det store
muligheter for destinasjonen og aktørene åselge inn sine produkter.
Medlemsbedrifter får tilbud om å vise seg frem pårelevante turer, med forbehold
om at opplevelsene tilbys til visningsbetingelser.

Workshops og messer.
I løpet av året deltar Visit Bodø på workshops og messer for a selge inn Bodø &
Salten som reisemål til cruise, MICE og ferie/fritid (Turoperatører). Hvilke aktiviteter vi
deltar på bestemmes av utvalgte geografiske marked og segmenter. Bl.a. deltar vi
årlig på Norwegian Travel Workshop (NTW), som er det store treffet for norsk reiseliv
og utenlandske turoperatører. Se bransjenett for aktivitetskalender 2020.
Turoperatørkatalogen sendes ut i to eks til deltakerne i arbeidsgruppen når den er
ferdigstilt.

2.0 Nettverk.

2.1 Deltakelse i eksterne nettverk.
Visit Bodø representerer Salten i eksterne nettverk, i relevante politiske fora, på
relevante møter, konferanser og andre riktige og viktige møteplasser.

2.2 Bransjetreff.
Medlemsbedrifter og kommuner inviteres til bransjetreff minimum en gang i året.
Bransjetreffene gir mulighet for åbygge relasjoner, treffe andre reiselivskollegaer
og faglig påfyll i et uformelt forum.

3.0 Kompetanse.



3.1 Saltenkonferansen.
Medlemmer og kommunerepresentanter inviteres til å delta på en årlig konferanse for
reiselivet i Salten som arrangeres av Visit Bodø. Her blir det faglig påfyll innen
relevante og etterspurte tema for åøke kompetanse og eksportmodenhet i regionen.
Det blir også en god arena for nettverksbygging på tvers av kommunegrenser.

3.2 Bransjeforum.
Alle medlemmer og samarbeidspartnere har tilgang til Facebook-gruppen «Visit Bodø
Info» og bransjenettet på visitbodo.com der vi legger ut relevante oppdateringer,
dokumenter, viktige datoer og annen nyttig informasjon.

3.3 Rådgivning.
Visit Bodø skal være et kompetansesenter for bedrifter og kommuner i Salten. Ta
kontakt med oss dersom du vil vite mer om hvordan du kan fa mest mulig ut av
samarbeidet. Dette kan gjelde sosiale medier, nettsider, markedsføring m.m. dersom
du har andre spørsmål som vi ikke kan hjelpe med, kan vi forsøke åhenvise videre til
andre aktuelle leverandører –for eksempel gode reisleivsfotografer, oversetter,
rådgivere etc.

3.4Infobrev.
Det vil være økt fokus på internkommunikasjon i 2020. Visit Bodø skal sende
infobrev til alle medlemmer og kommuner annen hver måned, oftere ved behov.
Infobrevet vil inneholde informasjon fra Visit Bodø som er relevant for
mottakerne. Det være seg hva som skjer hos oss, hva om skjer i reiselivet,
gladsaker og informasjon generelt.

3.5 Kurs.
Medlemsbedrifter og kommuner får invitasjon til relevante kurs og workshops. Tema
for kursene settes ut fra behov hos bedrifter og partnere, og ut fra endringer i trender
og i markedet. I samarbeid med kommunene i Salten kan vi sette opp ulike kurs og
workshops tilpasset nivå og behov i de ulike kommunene. Primært arrangeres dette
for reiselivsbedrifter med medlemskap i Visit Bodø, men andre kan også delta for en
ekstra kostnad. Etter kommunemøtene som blir arrangert i vår vil vi med hver enkelt
kommune bli enige om hvilke kurs det er behov for i deres kommune. Som
eksempler på kompetanseheving, arrangerte vi i 2019 følgende:
• Kursrekken #smartpånett med tre foredrag og fire workshops
• 4 Workshop på Bokún – Digital booking
• 4 Kurs i Sosiale medier

Fokusområder innen kompetanseheving 2020:
• Bærekraftig reisemålsutvikling
• Digital innholdsproduksjon og distribusjon
• Trafikkmåling og gjestedøgns-statistikk



Oppsummering av leveranser til Fauske 
kommune og medlemmer i Fauske 2019 og 
2020. 
 
Medlemmer 
Status 3. november 
 
Bedrifter medlem 
• Fauske hotell 
• Fjellfarer 
• Han Sylte 
• Sulitjelma Turistsenter 
 
Fauske bygdetun og Sulitjelma gruvemuseum er med gjennom 
Nordlandsmuseet 
 
Produktoppføringer på visitbodo.com 
- Samisk kulturarv i Sulitjelma 
- Lokal sightseeing - Isbrevannet ved Sulitjelmabreen 
- Historisk vandring – Jakobsbakken til Granhei 
- Historisk vandring på Jakobsbakken 
- Langrenn i Sulitjelma 
- Sulitjelma Turistsenter 
- Jakobsbakken Mountain Resort 
- Fauske hotell 
- Yoga i den arktiske fjellheimen 
- Aktiviteter til samlinger for bedrifter 
- Guiding langs Sulitjelmabanen 
- Fjellvandring 
- Vinteropplevelser i historiske omgivelser 
- Hudesledetur i «Europas siste store villmark» 
- Nordlysjakt på Jakobsbakken 
- Fjellfarer 
 
 
Markedsføring. 
Destinasjonsmarkedsføring merkevarer og spydspisser 
I 2019 og 2020 har vi jobbet etter fem spydspisser som har vært førende i alt av 
innholdsproduksjon: (1) Naturen og aktive opplevelser, (2) Lokal kultur og 
historie, (3) Spektakulære naturfenomen, (4) Moderne kultur og 
samfunnsutvikling, og (5) Byliv. 
 
Det har vært mye fokus på produksjon av artikler til visitbodo.com, og av bilder 
og video til bruk i markedsføring av destinasjonen. I 2020 har vi til nå produsert 
18 videoer på ulike tema der vi har inkludert kommuner og medlemsbedrifter 



når vi har planlagt produksjon innenfor tema og områder som passer. Vi har også 
hatt leveranse av til sammen flere hundre bilder fra ulike fotografer dette året. 
 
Innholdsproduksjon 2020 Fauske 
Dette er saker eller videoer hvor Fauske er inkludert. 
 
Roadtrips i Salten: 
I forbindelse med sommerkampanjen 2020 ble det produsert fire turforslag på 
kjøreruter i Salten. En av disse turene gikk fra Bodø til Sulitjelma med flere 
stoppesteder langs veien. Fauske var også synlig i kjøreruten til Steigen og 
Hamarøy. Denne turen ble det også produsert video på av et eksternt mediebyrå 
der vi filmet i Fauske sentrum. 
 
Roadtrips i Salten à Roadtrip til Sulis 
 
Innholdssaker på visitbodo.com der Fauske og/eller medlemsbedrifter fra 
Fauske har vært inkludert sommeren og høsten 2020: 
• 9 ting du må gjøre i høst 
• 10 lokale turfavoritter 
• Lokale Insidertips – Intervju med Mathilde Winther(ble også publisert i 
Bodø & Salten guiden 2019) 
• Saltens råeste fossefall 
• De beste gavene fra Bodø & Salten 
• Hvor kan man leie aktivitetsutstyr? 
• En reise i nordnorsk lokalmat 
 
I tillegg nevnes Fauske og medlemsbedriftene i kommunen i alle andre saker 
hvor det er naturlig. 
 
Utover dette planlegges det mer innholdsproduksjon på innland og 
vinteraktiviteter utover vinteren 2020/2021.  
Det er også planlagt en sak på «Hvor er det best å se nordlyset i Fauske». Vi 
venter på informasjon og bilder fra Fauske kommune. 
 
 
Digital synlighet – web og sosiale medier 
Det har vært mye fokus på å løfte og øke trafikken inn til visitbodo.com i 2020. 
Det har blitt jobbet både med design, logisk kategorisering av innhold, 
produksjon av inspirerende innholdssaker, oppdatering av produktoppføringer 
og kommunesider, og søkermotoroptimalisering. 
 
Resultatene viser at jobben som har blitt gjort har hatt stor effekt. Totalt i 2019 
hadde visitbodo.com 400.000 treff, og i utgangen av august hadde vi i 2020 
allerede 685.000.  
 
Vi har også løftet satsingen på sosiale medier de siste to årene. I 2019 hadde vi 
ekstra fokus på Instagram og i 2020 har vi hatt ekstra fokus på Facebook. 



 
Facebook 1. jan – 1. sept. 2020 Instagram 1. jan – 1. sept. 2020 
Resultater i perioden 
Totalt antall følgere: 19.543 
Nye følgere i 2020: +1062 
Total rekkevidde i 2020: 1.682.204 
 

Resultater i perioden 
Totalt antall følgere: 15.686 
Nye følgere i 2020: +1.500 
Rekkevidde i 2020: 877.669 
Engasjement i 2020: 41.078 
#visitbodo: +9.200 (totalt 83.600) 
#mittsalten: +4.100 (totalt 22.800) 

 
Oppdatering av kommunesidene på visitbodo.com 
Vi har hatt fokus på oppdatering av kommunesidene. Fauske har på sin side disse 
anbefalte aktivitetene:  
• Se etter street art i Sulitjelma 
• Skitur til Kvalhornet i nordlys 
• Spise møsbrømlefse på Sjønstå gård 
• Bade i Nordvika en varm sommerdag 
• Badestamp hos Sulitjelma Turistsenter 
• Skitur i Sulitjelma 
• Nyt en fersk kanelsnurr hos Han Sylte 
• Delta på folkefesten under Kobberløpet i april 
• Hundeslede i Sulitjelma 
• Besøk marmorbruddet i Løvgavlen 
 
Det har blitt gjort en stor jobb på søkermotoroptimalisering av sidene, og 
kontinuerlig oppdateringer i tekst og bilder basert på sesonger. Dette har blitt 
gjort: 
• Ny ingress 
• Nye bilder 
• Revidert 10-på topp anbefalinger 
• Revidert «hvordan reise til» og opprettet egen underside med reisemåte 
pr. kommune 
• Oversatt til engelsk 
• Søkermotoroptimalisering 
 
Resultater Fauske-siden 2019 vs. 2020 
Sidevisninger januar - 
oktober 2019 

Sidevisninger januar - 
oktober 2020 

Prosentvis øking 

1628 5549 240,85% 
 
 
Destinasjonsguide 2019 og 2020 
Begge år fikk kommunen en helside med presentasjon av ett turforslag i tillegg til 
kart og annen overordnet destinasjonssynlighet som kart og 
kommunepresentasjoner. I 2019 presenterte vi en dobbeltside portrettintervju 
av Mathilde Winther fra Han Sylte med lokale insider-tips. Guiden ble trykket i 
ca. 50.000 eksemplarer på tre språk, og distribuert til alle turistinformasjoner og 



trafikknutepunkt i Nordland. Dette var inkludert som en del av 
samarbeidsavtalen. 
(Prisen pr. helside for eksterne annonsører: 15.240 kr.) 
 
Presseturer Saltdal 
19. – 21. februar 2019 
Tysk gruppe: Nord/Fjord – promotering av direkterute til Bergen med videre 
connection til Bodø. 
6 stk. tyske journalister/influensere. 
 
Highlights Bodø & Salten; Han Sylte og Valnesfjord; Jakobsbakken Mountain Resort i 
Sulitjelma (vinteropplevelser, gruvehistorie, street art); Hundholmen; Saltstraumen 
(Vinter-RIB og Tuvsjyen); Jektefartsmuseet; Nordlys. 
 
Noen av resultatene etter turen: 
• https://www.instagram.com/p/BuW49MPgYYf/?fbclid=IwAR0er_zwYRGEZtFJFl
m2dca-D-vGutxfL-0ryspE6dCyHO66eEuPu9MQiCk 
• https://www.instagram.com/p/Buau8ObgQe6/?fbclid=IwAR2KYhcBqMANjGdcA
iI7v9_LP9OG3Ey8INin7yQkFh_Qu2UFVzuTN4TpuDI 
• https://www.instagram.com/p/BuekaK3gGDT/?fbclid=IwAR3KMwIiqFeNbatoYH
3NECsdOV47hj9BmG8RX8Qdl_GPd_EDHs_XxIwWYZQ 
• https://www.morgenpost.de/reise/article216670149/Unterwegs-auf-dem-
Gezeitenstrom-Saltstraumen-in-Norwegen.html?fbclid=IwAR0wa-R-
GCoE42Hy2C7Rhnqbdx9oRbU5z6-fS0BCHPZppNEUKkNwZ64mtvk 
• https://www.breitengrad53.de/friluftsliv-in-nordnorwegen-urlaub-in-
norwegen/29579/?fbclid=IwAR3vLI7POihVwZjimIlplyyr5MvWD4u7ZBA04gQseV-
92EtObL-zYQvpVg4 
• https://meerblog.de/valnesfjord-bodo-
norwegen/?fbclid=IwAR3cv_SCErq2TPZbpfmR0bYA7eMYR1IGevJCyo4V9CiIw7CN3EW
_b_8E9_Q 
• https://meerblog.de/bodo-slow-guide-tipps-norwegen/ 
• https://meerblog.de/valnesfjord-bodo-norwegen/ 
• https://meerblog.de/sulitjelma-streetart-jakobsbakken-norwegen/ 
 
18. – 20. mars 2019 
Travel XP 
Indisk TV-team på 4 stk. fra en av verdens største reisekanaler, Travel XP. 
Tok kontakt med oss for å gjøre et program på Bodø & Salten, med ønske om fokus på 
vinteropplevelser. De ankom i bil på kvelden 18. og hadde ei natt i Bodø på Thon Hotel 
Nordlys. Dagen etter ble brukt til filming i Saltstraumen, hos Craig Alibone, på 
Roast/Scandic Havet, Street Art, og byliv i Bodø sentrum. På kvelden kjørte vi til 
Jakobsbakken Mountain Resort (Fjellfarer), der fikk de servert fantastisk treretters 
middag på kvelden. Dagen etter fikk de bruke hele dagen på å oppleve snø, 
hundekjøring og isfiske som ble filmet. De kjørte direkte videre til Narvik fra Sulitjelma. 
Programmet ble sendt i august 2019. 
 
Visningsturer 
FAM-trip 23. – 27. januar 2020 
Danske turoperatører 
Vi hadde en visningstur i januar 2020 for incoming operatører fra Danmark med 
9 deltakere. Skulle besøkt Fjellfarer med aktiviteter og lunsj der, men på grunn 
av været måtte vi stoppe nede i Sulis. Der fikk vi en liten omvisning før vi lånte 
møterom på skolen og Fjellfarer hadde en presentasjon om sine tilbud der. 
Lunsjen ble inntatt på Fauske hotell. 
 



 
Kompetanse. 
Kurs 
• #smartpånett 2019 (alle medlemmer og kommuner fikk tilbud om gratis 
deltakelse på kursrekken) 
o «Slik vinner du på nett» Alexander Tøgård. 25. sept. 
o «Sosiale medier og digital helhetlig kommunikasjon» Astrid Valen Utvik. 
23. oktober 
o «Bedre business med smartere bruk av LinkedIn» Edgar Valdmanis. 27. 
november 
• Webinar: Grunnleggende innføring i Instagram (12. mai 2020). Julie, Visit 
Bodø 
• Webinar: Grunnleggende innføring i Facenook (13. mai 2020). Kristine, 
Visit Bodø 
• Presentasjon av ferieundersøkelsen til Innovasjon Norge. Visit Bodø 
 
I tillegg har vi delt og anbefalt 18 eksterne webinarer fra ulike aktører sommeren 
2020. Alle kommuner og medlemmer har fått invitasjon til å delta kostnadsfritt. 
 
Bransjetreff/Medlemsmøter 
• 3. februar 2020 
Oppfølgingsmøte Fauske kommune og Visit Bodø (fysisk). 
I etterkant av møtet ble det skrevet en tiltaksplan for samarbeidet mellom Visit 
Bodø og Fauske kommune i 2020. Den ligger nedenfor. 
 
• 14.mai 2020 
Markedsmøte med presentasjon av sommerkampanjen (digitalt). 
 
• 11. juni 2020 
Møte for frontlinjepersonell (tilbud til alle medlemmer) (fysisk)         
    
• 9.september 2020 (digitalt) 
Markedsmøte Teams med oppsummering av resultatene fra sommerkampanjen 
og medlemsundersøkelse som ble gjennomført i etterkant av sommeren. 
 
 

Tiltaksplan for Fauske kommune for 2020 
basert på oppfølgingsmøtet i februar. 
 

Hva Hvem Status 

Revidering av ti på topp Fauske kommune OK 

Informasjon om transport  Fauske kommune/Visit Bodø OK 

Mer informasjon om ti på topp Visit Bodø – Fauske kommune må 
bistå med tekst og bilder etter 

OK 



 
 
Innholdsproduksjon 2020 
Hva Hvem Status 

Video fra Fauske kommune 
 

Visit Bodø Utgikk til fordel for 
sommerkampanjen. 

Bilder/video Street art Sulitjelma, + 
Kart på web.  
 

Visit Bodø publiserer – trenger 
bistand fra Fauske kommune til å 
lage kartet. 
 

Venter svar fra Fauske på info til 
kart (mail 4. februar og 28. april). 

Artikkel web om en av Ti på Topp 
Fauske  
 

Visit Bodø OK 

 
Kommentar: Planen ble satt opp i februar og fulgte et løp i det vi trodde ble et ordinært 
år. Etter Covid-19 slo inn endret vi fokus i innholdsproduksjonen og gjennomførte en 
ekstraordinær sommerkampanje. 

forespørsel fra oss.  
 

Egne underpunkter i menyen (slik som Bodø 
har) 

Visit Bodø Det er etablert 
egne knapper med 
turistinfo og 
«hvordan reise til» 
for alle kommuner.  

Ny ingress  Visit Bodø/Fauske kommune OK 

Informasjon på engelsk Fauske kommune – Visit Bodø kan 
bistå ved behov om korrekturlesing 
og/eller forbedre tekst. Vi kan også 
sette i kontakt med oversetter. 

OK 

Nye bilder og video Fauske kommune OK 

Nye bilder og/eller video Fauske kommune 1. desember 

Være rådgiver for medlemmer i Fauske 
kommune med å få riktig informasjon ut på 
nettsiden – medlemmer er selv ansvarlig til å 
sende korrekt info og kontakte oss ved behov.  
 

Visit Bodø Hele året 



Evaluering	Destinasjon	Salten	

Oppsummering	–	Fauske	kommune	

	

For	Fauske	kommune	har	mye	av	essensen	i	destinasjonssamarbeidet	vært	at	næringsaktører	skal	ha	
fått	en	utvidet	mulighet	til	å	knytte	seg	til	et	utvidet	kompetansenettverk	som	kan	være	nyttig	i	
utviklingsprosesser,	markedsposisjonering	og	eventuelle	andre	saker	der	spesiell	
markedskompetanse	er	nødvendig.	Visjonen	har	vært	at	vi	står	sterkere	sammen	i	et	krevende	
marked,	og	Fauske	er	positive	til	samarbeid	på	tvers	av	grenser.		

Fauske	kommune	har	vært	med	og	vedtatt	en	strategiplan	for	reiseliv	i	Salten	(2017-2027).	Der	er	
visjonen	«Salten	–	Opplevelser	som	setter	spor»	og	økt	verdiskaping	og	sysselsetting	i	
reiselivsnæringen	er	et	hovedmål.	Avtalen	som	er	signert	med	Visit	Bodø	er	i	all	hovedsak	formet	
med	denne	planen	i	bakgrunnen.		

I	avtalen	tolkes	det	dithen	at	Destinasjon	Salten	skal	være	et	reisemål	for	turister	som	det	aktivt	og	
målrettet	skal	markedsføre	for,	samt	styrke	konkurransekraften	og	markedsposisjonen	til.	Vi	
vurderer	at	Destinasjon	Salten	aldri	har	vært	en	tydelig	merkevare	i	dette	samarbeidet.	Derimot	
har	Visit	Bodø	lagt	ned	vesentlig	arbeid	på	sosiale	medier,	nett	og	i	brosjyrer	for	å	gjøre	Salten-
regionen	mer	synlig.	Vi	har	ikke	fått	tilstrekkelig	dokumentasjon	til	å	vurdere	om	Destinasjon	Salten	
har	kommet	styrket	ut	av	markedsposisjoneringen,	og	Salten-kommunene	bør	vurdere	hvilken	type	
statistikk	vi	har	behov	for.		

Vi	sitter	igjen	med	en	oppfatning	av	at	samarbeidet	har	bidratt	til	at	regionen	har	blitt	mer	synlig	for	
folk	flest,	og	at	det	er	nødvendig	med	et	helhetlig	samarbeid	for	å	komme	dit	man	ønsker.		

Rapporteringen	tilsier	at	Visit	Bodø	har	deltatt	tilstrekkelig	på	ulike	konferanser,	samt	fora	der	man	
har	truffet	på	både	sentrale	aktører	i	Norge,	men	også	jobbet	aktivt	med	rekruttering.	I	tillegg	har	
Visit	Bodø	vært	vertskap	for	delegasjoner	fra	større	aktører	og	turoperatører,	som	vurderes	til	å	
være	en	naturlig	rolle	for	et	destinasjonsselskap.	På	dette	stadiet	vurderer	man	at	Visit	Bodø	har	
vært	aktiv.	Når	det	gjelder	funksjonen	som	hub	mellom	gjester	og	bedrifter	så	er	tilbakemeldingen	
fra	lokale	aktører	at	gjestene	ikke	har	fattet	interesse	eller	funnet	veien	via	Visit	Bodø.	

En	av	verdiene	som	verdsettes	høyt	i	Fauske	er	fokus	på	bærekraftig	utvikling,	deriblant	miljømessige	
hensyn.	Det	vurderes	dithen	at	Visit	Bodø	gjør	en	innsats	for	å	posisjonere	Bodø	og	Salten	gjennom	
markedsføring.	Det	har	derimot	ikke	blitt	oppfattet	at	det	er	igangsatt	noen	direkte	tiltak	for	å	
klimamessig	bygge	opp	en	bærekraftig	destinasjon	for	hele	Salten.	Det	tolkes	derfor	dithen	at	fokuset	
først	og	fremst	har	vært	på	de	bærekraftige	tilbudene	i	form	av	attraktivitet	og	spydspisser	som	er	
med	på	å	danne	en	strategisk	retning	for	profilering,	framfor	miljømessige	tiltak.	Bærekraftig	
destinasjon	gjennom	fokus	på	miljø	bør	i	aller	høyeste	grad	tas	hensyn	til	da	enkelte	spydspisser	som	
fremheves	ofte	er	sårbare	naturfenomener	og	attraksjoner	som	kan	ha	tydelige	begrensninger	når	
det	kommer	til	kapasitet.	Det	vil	være	ønskelig	å	høre	hvordan	planen	er	og	tankene	rundt	
innlemmelse	av	hele	Salten-regionen	i	den	satsingen	som	allerede	er	i	gang	med	Bodø	som	
bærekraftig	destinasjon.		

Som	destinasjonsselskap	er	ønsket	at	Visit	Bodø	skal	inneha	det	fokuset	og	den	kompetansen	knyttet	
til	reiseliv	og	besøksforvaltning	der	de	fleste	Salten-kommuner	besitter	en	begrenset	ressurs.	Målet	
har	nok	også	vært	et	tydelig	samhold	mellom	aktørene	i	Salten,	bedre	kjentskap	til	regionen	og	
potensielt	flere	vellykkede	samarbeid	på	tvers	av	kommunegrensene.	Vurderingen	her	er	at	Visit	



Bodø	har	initiert	til	tiltak	som	har	hatt	som	hensikt	å	være	samarbeidsorientert	og	
kompetansehevende.	Gjennom	tilbakemeldinger	fra	lokale	aktørene	er	det	derimot	lite	som	tilsier	at	
arbeidet	som	har	vært	lagt	ned	har	hatt	vesentlig	effekt	for	samholdet	blant	bedrifter.	Noe	
tilbakemelding	går	også	på	at	tiltakene	knyttet	til	kompetanseheving	ikke	har	vært	tilstrekkelig	
relevante	for	at	bedriftene	har	ønsket	å	prioritere	dette.	

For	kommunens	del	så	har	vi	vært	tilstede	på	flere	orienteringsmøter	gjennom	en	arbeidsgruppe,	i	
tillegg	til	å	motta	jevnlig	«siste	nytt»	per	epost.	I	starten	av	året	fikk	vi	også	besøk	av	flere	
representanter	fra	Visit	Bodø	for	å	arbeide	fram	en	tiltaksplan	som	var	formet	til	det	arbeidet	Visit	
Bodø	gjorde	for	Destinasjon	Salten.	I	denne	planen	er	det	fokus	på	informasjon	vi	må	bidra	med	
underveis	i	prosessene	knyttet	til	nettsiden,	innholdsproduksjon,	destinasjonsguide,	konferanse,	kurs	
og	kommunebesøk.	Slike	møter	og	gjennomganger	er	nyttig,	allikevel	føler	man	at	planen	ikke	har	
vært	tilstrekkelig	fulgt	opp	av	begge	parter.		

	

Konklusjon:	

Fauske	kommune	er	positive	til	et	interkommunalt	samarbeid	knyttet	til	reiseliv.	Vi	er	avhengige	av	
et	felles	sterkt	destinasjonsselskap	og	har	et	ønske	om	å	prioritere	dette,	og	er	villige	til	å	bidra	i	
utviklingsprosessen.	Det	er	uheldig	at	næringsaktørene	i	kommunen	ikke	benytter	seg	av	tilbudet	i	
særlig	stor	grad,	og	at	aktørene	selv	kommer	med	tilbakemelding	på	at	nytteverdien	av	samarbeidet	
er	liten.	Evalueringen	viser	at	at	samarbeidet	ikke	er	med	på	å	skape	et	tilstrekkelig	samhold	mellom	
aktørene	og	kommunene	i	regionen.	Det	framkommer	gjennom	evalueringsprosessen	helt	tydelige	
sprik	til	forventningene	av	avtalen	og	vi	opplever	en	næring	som	ikke	føler	tilhørighet,	samt	ikke	
greier	å	få	et	tilfredsstillende	eierskap	til	prosjektet.	Dette	er	ikke	forenlig	med	hvordan	vi	ønsker	å	ta	
vare	på	besøksnæringen	i	Fauske.	Fremover	ønsker	vi	å	ta	vare	på	satsingene,	legge	fokus	på	en	
bærekraftig	utvikling	og	i	stor	grad	ha	fokus	på	et	forent	reiseliv	som	drar	i	samme	retning.	

For	å	lykkes	med	dette	vil	det	utifra	vår	oppfatning	være	nødvendig	med	en	prosess	som	sikrer	
involvering,	forankring	og	forventningsavklaring.	Vi	er	tydelige	på	at	samarbeidet	har	
forbedringspotensialet	og	at	det	er	betimelig	å	ta	opp	diskusjonen	rundt	den	administrative	
organiseringen	og	styresammensetning,	samt	sterkere	fokus	på	merkevaren	Salten.	
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Forespørsel Nordland fylkeskommune om innspill til regional transportplan 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyret slutter seg til uttalelsen i saksutredningen. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 008/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyret slutter seg til uttalelsen i saksutredningen. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 009/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
19.01.2021 Salten regionråd - Brev til kommunene - Innspill til RTP 1464110 

19.01.2021 Brev fra nfk - RTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om 
hovedutfordringer på transportområdet 

1464111 

19.01.2021 2016-04-15 Rapport Fauske sentrum-Marmorbyen 1464112 

19.01.2021 SVV - Rapport - Småby Nord (210003) 1464113 

19.01.2021 Kollektiv Bodø-Fauske-Saltdal-Grunnlag-11juli2017 1464114 

19.01.2021 Tidligere innspill fra Fauske kommune til Regional transportplan 2018 - 2029 
Strategisk del 

1464115 

 
Saksopplysninger: 
 
Nordland fylkeskommune ber om innspill til den strategiske delen av ny Regional Transportplan (RTP) 
for 2022-2033, og oppfordrer kommunene om å samordne dette gjennom sine regionråd. Salten 
regionråd tar derfor sikte på å utarbeide et felles dokument med innspill fra kommunene.  
 
Frist for innspill til regionrådet er 18. januar. Informasjon om fylkeskommunens arbeid med Regional 
Transportplan finnes her: 



https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/ 
 
Salten regionråd har lagt opp til følgende prosess: 

· Kommunene gir innspill til Salten Regionråd innen 18. januar 
· Sekretariatet utarbeider et forslag til felles innspill som behandles i styret i Salten Regionråd 29. 

januar, og deretter i Regionrådet 18.-19. februar. 
· Vedtatt innspill sendes Nordland fylkeskommune innen fristen 1. mars 

 
Innspillene i denne runden vil være knyttet til den strategiske delen av Regional Transportplan, med 
fokus på dagens og framtidige behov og utviklingstrekk som har betydning for utviklingen av 
transportløsninger. Konkret ber fylkeskommunen om innspill på tre punkter: 
1. Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden 
2. Største utfordringene i dag og i framtiden 
3. Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene fremtiden 
 
Merk at fylkeskommunen i denne omgangen ikke ber om innspill til konkrete tiltak 
(prosjekter/løsninger) – dette vil komme i neste runde knyttet til utarbeidelse av handlingsplan til 
høsten. De ber heller ikke om forslag til konkrete ruteplaner/-tider, som vil ivaretas i regionale 
rutemøter. 
 
Sekretariatet i Salten Regionråd vil i utarbeidelsen til felles innspill ta utgangspunkt i de nylig vedtatte 
Saltenstrategiene, samt tidligere vedtatte prinsipper for samferdselsprioriteringer og innspill til hhv. 
Nasjonal Transportplan og Regional Transportplan. I tillegg er det viktig at kommunene bidrar til å 
konkretisere de behov, utfordringer og utviklingstrekk man opplever lokalt. Stikkord her vil kunne være 
dagens og framtidige forhold knyttet til pendling (arbeid og skole), tilgang til service, fritid, reiseliv og 
ikke minst transportbehov knyttet til eksisterende og framtidig næringsaktivitet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Nordland fylkeskommune bør sette fokus på kommunens planverk, samt deres egne planer som er 
utarbeidet i forbindelse med tidligere regionale transportplaner. Kommunen har i de siste 5 år jobbet 
med konkrete prioriteringer i egne planer. Det gjør at vi har en god oversikt av hva som bør rettes fokus 
mot, og hvor utfordringer ligger. Disse prioriteringer er både rettet mot kommunalt arbeid, så vel som 
regionalt. Viktige planer som konkret peker på transport er følgende: 

· trafikksikkerhetsplanen har en prioritering for å øke trafikksikkerhet og null-visjonen. Det som er 
særlig relevant der er oppsummeringen i kpt. 8.1 Tiltak der kommunen er pådriver. Kommunen 
jobber med gjennomføring på kommunale veier, men en del av trafikksikkerhetsplanen angår 
fylkesveier. Her bør fylkeskommmunen bidra til å oppnå målene. Trafikksikkerhetsplanen finnes 
på kommunens hjemmeside: 
https://www.fauske.kommune.no/kommunedelplaner.534399.no.html 

· I nasjonal transportplan 2014-2023 er det fokus på at sykkelens rolle som transportmiddel skal 
styrkes. Med grunnlag i Nasjonal sykkelstrategi har Statens vegvesen Region nord utarbeidet 
planer for sammenhengende hovednett for sykkel i alle byer og tettsteder i Nordland, Troms og 
Finnmark. Det er laget planer for hovednett for sykkel for de fleste byene/tettstedene i Region 
nord. Fauske kommune har i samarbeid med statens vegvesen laget en temaplan Hovednett for 
sykkel Fauske, som inkluderer flere temakart med sykkelveinett, samt tiltak som bør gjøres for å 
utbedre eller koble gang- sykkelveier og stier. Gjennomføring av denne planen bør følges opp av 
kommunen og fylkeskommunen. Plandokumentene finnes her: 

https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.523239.no.html 

https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/
https://www.fauske.kommune.no/kommunedelplaner.534399.no.html
https://www.fauske.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.523239.no.html


· Som del av revisjonen av kommuneplanens arealdel er det laget en rapport av Norconsult AS, som 
settes fokus på utvikling av Fauske sentrum. Her er det også nevnt strategier for å jobbe med 
transportutfordringer og bl.a. omlegging av E6 og Rv80. Rapporten bør tas med i det videre 
arbeidet med utvikling av Fauske og transport i regionen. Rapporten er vedlagt saken (2016-04-15 
Rapport Fauske sentrum - Marmorbyen). 

· Fauna jobber for tiden med en næringsplan. Fauna kan komme med viktig informasjon angående 
transportløsninger ifm næringsutvikling i fremtiden. Det er imidlertid ukjent hvordan 
næringsplanen vil bli utformet, og det er litt for tidlig til å si noe mer om dette. Fauna er imidlertid 
en viktig part i arbeidet med innspill til regional transportplan og bør inkluderes i arbeidet 
fremover. 

· Klima- og energiplan viser til en del utfordringer med transport i kommunen. Denne planen 
beskriver både utfordringer med klimagassutslipp, men også hva som bør prioriteres for å øke 
trafikksikkerhet, bedre folkehelse, samt skape trivsel og tilgang til tjenester for innbyggere. 
Plandokumentene finnes her: 

https://www.fauske.kommune.no/kommunedelplaner.534399.no.html 
· Fauske kommune er en av de kommunene i Nordland som har kommet lengst i sitt helhetlige og 

systematisk arbeid med samfunnssikkerhet- og beredskap, jf. forskrift om kommunal 
beredskapsplikt. Kommunen har utarbeidet helhetlig ROS-analyse med oppfølgingsplan og har en 
nylig oppdatert overordnet beredskapsplan. I tillegg er det utarbeidet en ROS-analyse for Salten 
kommunene. Fauske er et knutepunkt for vei og jernbane og ROS-analysen viser til situasjoner og 
hva som gjør at vi er sårbar. Dette bør hensyntas i planlegging av nye tiltak etter ny regional 
transportplan. 

· Folkehelseprofilen og ungdataundersøkelser viser til utfordringer på folkehelsesituasjonen i 
Fauske. treffe kjente og bidra til bolyst og økt folkehelse. I følge Folkehelseprofil 2020 scorer 
kommunen særdeles lavt når det kommer til kollektivtransport; vi ligger signifikant dårligere an 
enn landet som helhet. Dette fremkommer av Ungdata-undersøkelser så vel som av 
tilbakemeldinger fra kommunens eldre. Ungdata-undersøkelsene som er gjennomført i 2013, 2016 
og 2019 viser at kun 44 % av ungdommen på kommune- og fylkesnivå er fornøyd med 
kollektivtransport-tilbudet.  

· Kommunen har selv utarbeidet et oversiktsdokument som også er brukt til planstrategien. 
Dokumentet er svært viktig i arbeidet med utvikling i Fauske og regionen og bør tas med som 
‘’retningslinjedokument’’ og gir føringer til regionalt arbeid. Det vises særlig til § 2.7 som 
omhandler status for samferdsel og kommunikasjon. Dokumentet finnes her: 

https://www.fauske.kommune.no/hvordan-staar-det-til-hos-oss.519449.no.html 
· Statens vegvesen har jobbet med bl.a. Fauske kommune for å kartlegge utfordringer i transport. 

Prosjektet het Småby nord, og hadde som mål å lage en statusrapport med aktuelle tiltak for 
bærekraftig mobilitet i småbyene i Nord Norge. Denne rapporten viser både utfordringer, samt 
tiltak som bør prioriteres i Fauske. Statusrapporten er vedlagt saken (SVV – rapport – Småby Nord) 

· Gustav Nielsen consulting har i 2017 utredet det kollektive transportsystemet mellom Bodø og 
Fauske. Denne rapporten utgjør en del av grunnlaget for Nordland fylkeskommunes arbeid med en 
ny anbudsutlysning for busstilbudet i Saltenregionen i januar 2019, med sikte på oppstart av nytt 
driftsopplegg 1. januar 2020. Utredningen skal dessuten gi innspill til revidert handlingsplan for 
kollektivtransport i Bypakke Bodø, en revisjon som Styringsgruppen for bypakken har anbefalt å få 
gjennomført i 2017. Utredningen skal også gi innspill til innhold i en eventuell Bypakke 2, samt 
Statens vegvesens, Jernbanedirektoratets, fylkeskommunens og kommunenes handlingsplaner og 
investeringsbudsjetter de kommende årene. Det ansees å være naturlig at regional transportplan 
inkluderer resultatene til videre planlegging av tiltak. Rapporten er vedlagt saken (Kollektiv Bodø-
Fauske-Saltdal-Grunnlag-11juli2017) 

· Det vises til slutt til kommunens tidligere innspill på regional transportplan for 2018-2029 stategisk 

https://www.fauske.kommune.no/kommunedelplaner.534399.no.html
https://www.fauske.kommune.no/hvordan-staar-det-til-hos-oss.519449.no.html


del. Her finnes det en del konkrete tiltak som bør tas med i rulleringen. Innspill er vedlagt saken. 

1. Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden 
· Et brukertilpasset kollektivtilbud er et viktig bidrag til at folk kan bli boende i distriktene. Grupper 

av befolkningen som ikke har bil, og da særlig ungdom og eldre, kan nå offentlige kontorer, 
servicetilbud og fritidstilbud. Samtidig kan det være en viktig forutsetning for å ha et sosialt liv 
utenfor hjemmet, treffe kjente og bidra til bolyst og økt folkehelse.  

· For tog og buss er det ikke infrastrukturen, men først og fremst rutetilbud og frekvens, reisetid, 
materiell, service, pris og informasjon/markedsføring som avgjør hvilken etterspørsel og 
trafikkutvikling en får.  

· Deler av de eldre fylkesveiene er ikke godt egnet for dagens transport og medfører materielle 
skader og vil på sikt gi begrensninger i den generelle nærings- og samfunnsutviklingen av Fauske. 
Det er behov for bedre fylkesveier slik at transportbehovene i fremtiden blir møtt. 

2. Største utfordringene i dag og i framtiden 
· Kollektiv transport: Folkehelseprofilen for 2020 viser at kommunen scorer relativt lavt når det 

kommer til kollektivtransport. Mye bra er gjort i de siste årene, men samfunnsutviklingen generelt 
fører til stadig større behov, som er viktig å ta med seg i langsiktig planarbeid. Kommunen vil 
gjerne delta i møter og komme med innspill på regionalt nivå for å bli bedre på dette.  

· Gang- sykkelveier: Det er fortsatt behov for utredning og planlegging for videre utvikling av 
prosjekter med gang- og sykkelveger i kommunen. Skoleveier og prioriteringslisten i 
trafikksikkerhetsplanen er viktige element for å få en bærekraftig og sunn utvikling av sikkerhet for 
barn, unge og voksne i trafikkbildet. Det finnes ferdige reguleringsplaner som Statens vegvesen og 
kommunen har jobbet med, og som vil kunne være klar for igangsetting på relativt kort tid. 

· Personbiltransport: Særlig i Fauske sentrum ser vi at trafikkmengden medfører støy, støv og 
trafikkfarlige situasjoner. Holdningsskapende arbeid og mer tilrettelegging for parkering i ytterkant 
av sentrumssonen vil bidra til at innbyggere vil kunne velge å la bilen stå. Samtidig er det et ønske 
om å ta vare på noe av de etablerte parkeringsplasser i sentrum, som en del av tilrettelegging for 
både næringsdrivende og de som bor i distriktene. God kollektiv transport til og fra boliger og 
parkeringsplasser som gir lett tilgang til virksomheter og butikker i sentrum er viktig for Fauske. 
Det er et overordnet mål å satse på gode løsninger hvor fremtidsrettet planlegging av transport 
har en viktig rolle. 

· Arealbehov: Kommunen har utfordringer med areal til bebyggelse og samferdsel, på grunn av 
konflikt med andre arealinteresser, samt kvikkleire- og flomfare. Det gjør at vi må utnytte 
tilgjengelig areal på best mulig måte. Et godt samarbeid med fylkeskommunen og andre statlige 
etater, gjør at kommunen kan utvikle og forbedre arealplanleggingen. 

· Næringsutvikling: For utviklingen i næringslivet er det større behov for god, effektiv og miljøriktig 
transport, samt mulighet for transportårer med god og sikker flyt i trafikken. Økningen i 
produksjon av fiskerelaterte produkter øker sterkt, og dette gir et større transportbehov, som 
igjen krever gode og sikre trafikkløsninger. Utbygging av nytt næringsområde nord i Fauske, vil 
føre til økt trafikkbelastning av både tyngre og lettere biltrafikk. 

· Beredskap: Det er flere veier i kommunen som er av relativt dårlig standard, og vil over sikt kreve 
opprustning for å fylle behov for fremtidig sikker og god trafikkavvikling. Det er flere utsatte 
strekninger som er rasutsatt og har til dels dårlig eller ingen dekning av telefonsignal.,. Det er gjort 
mye gjennom årene med disse utfordringene, men vi har fremdeles utfordringer som må sees 
nærmere på i fremtiden.  

3. Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene fremtiden 
Omlegging av E6 og Rv80, samt økt næringsutvikling i Fauske vil medføre behov for bedre veier. 
Klimaendringer medfører at vi må jobbe med forebygging og beredskap i større grad. Rassikring og 
kunnskapsbasert arealplanlegging vil være viktige faktorer for vellykket transportplanlegging og utvikling 



både på kommunalt og regionalt nivå.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 

Til  
Kommunene i Salten 
 
 
 
 
         Bodø, 17. desember 2020 
 
 
 
 

Innspill til Regional Transportplan 2022-2033 
 
 
Nordland fylkeskommune har satt i gang arbeidet med rullering av Regional transportplan for 
Nordland. Se brev sendt til kommuner og regionråd 15.12.2020.   
 
Fylkeskommunen ber om skriftlig innspill på hovedutfordringer innenfor transportområdet, og 
oppfordrer kommunene til å gi felles innspill gjennom sine regionråd. Vi tar derfor sikte på å utarbeide  
innspill fra Salten Regionråd, basert på innspill fra kommunene.  
 
Vi ser for oss følgende prosess:  

- Kommunene gir innspill til Salten Regionråd innen 18. januar 
- Sekretariatet utarbeider et forslag til felles innspill som behandles i styret i Salten Regionråd 

29. januar, og deretter i Regionrådet 18.-19. februar.  
- Vedtatt innspill sendes Nordland fylkeskommune innen fristen 1. mars 

Innspillene i denne runden vil være knyttet til den strategiske delen av Regional Transportplan, med 
fokus på dagens og framtidige behov og utviklingstrekk som har betydning for utviklingen av 
transportløsninger. Konkret ber fylkeskommunen om innspill på tre punkter:  
 

1. Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden 
2. Største utfordringene i dag og i framtiden 
3. Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene 

fremtiden 

Merk at fylkeskommunen i denne omgangen ikke ber om innspill til konkrete tiltak (prosjekter/ 
løsninger) – dette vil komme i neste runde knyttet til utarbeidelse av handlingsplan til høsten. De ber 
heller ikke om forslag til konkrete ruteplaner/-tider, som vil ivaretas i regionale rutemøter.  
 
På bakgrunn av dette, ber vi om skriftlige innspill fra kommunene knyttet til de tre punktene 
ovenfor.  
 
Sekretariatet i Salten Regionråd vil i utarbeidelsen til felles innspill ta utgangspunkt i de nylig vedtatte 
Saltenstrategiene, samt tidligere vedtatte prinsipper for samferdselsprioriteringer og innspill til hhv. 
Nasjonal Transportplan og Regional Transportplan. I tillegg er det viktig at kommunene bidrar til å 
konkretisere de behov, utfordringer og utviklingstrekk man opplever lokalt. Stikkord her vil kunne være 



 

dagens og framtidige forhold knyttet til pendling (arbeid og skole), tilgang til service, fritid, reiseliv og 
ikke minst transportbehov knyttet til eksisterende og framtidig næringsaktivitet.  
 
Innspill sendes per.gaute.pettersen@salten.no. Frist for innspill er 18. januar.  
 
 
Relevant bakgrunnsinformasjon:  

- Brev fra Nordland fylkeskommune 15.12.2020 finnes vedlagt.  
- Informasjon om fylkeskommunens arbeid med Regional Transportplan finnes her: 

https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/ 

 
Ta gjerne kontakt med undertegnede for eventuelle spørsmål eller behov for mer 
bakgrunnsinformasjon. E-post per.gaute.pettersen@salten.no  / tlf. 97724555.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Per Gaute Pettersen (sign.) 
Prosjektleder Samferdsel i Salten 
Salten Regionråd 
 
 
 
 
 
 
 
Arkiv: N:/RegionR/Prosjekt/180 – Samferdsel i Salten 2020-2023/Brev 
Br201217 – til kommunene – Innspill til RTP 

mailto:per.gaute.pettersen@salten.no
https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/
mailto:per.gaute.pettersen@salten.no
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RTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om 
hovedutfordringer på transportområdet  

Arbeidet med rullering av gjeldende Regional transportplan Nordland 2018-2029 og tilhørende 
handlingsprogram 2018-2021 er nå igangsatt. Ny transportplan (RTP) vil gjelde for perioden 2022-
2033, og vedtas i fylkestinget rundt årsskiftet 2021/2022.

På fylkeskommunens hjemmeside finner dere mer informasjon om arbeidet med kommende RTP.

Formål
Formålet med RTP er å sikre ønsket utvikling innen transportområdet i hele Nordland fylke, og vil 
gjelde både fylkeskommunens og statens ansvarsområder. 

RTP skal ivareta både innbyggere, arbeidspendling, øvrige reisende og næringslivet sine 
transportbehov når det gjelder trafikksikkerhet, framkommelighet, beredskap, transportsikkerhet og 
mobilitet. RTP skal omhandle alle transportformer, det vil si myke trafikanter, buss, båt, bil, ferje, fly 
og bane.

Virkemidlene under de forskjellige transportformer skal sees i sammenheng og det skal settes 
søkelys på helhetlige transportkorridorer. Dette gjelder både drift, vedlikehold, 
investeringsprosjekter, tiltak og transportløsninger.

RTP skal koordineres med prosessen knyttet til kommende Nasjonal transportplan 2026-2037 
(NTP), og skal være en effektiv premissgiver for fylkeskommunens innspill til NTP.

Oppdrag 1 
Nordland fylkeskommune vil med dette invitere dere til å komme med skriftlig innspill om 
hovedutfordringer på transportområdet innen 1. mars 2021, som ledd i arbeidet med RTP. 

Vi legger også opp til å invitere til digitale møter i etterkant av skriftlig innspill for en nærmere 
gjennomgang av innspillene. Vi kommer tilbake til tid og dagsorden for møtene.

https://www.nfk.no/_f/p34/ife10c334-3302-4c52-9ed1-09ff7c5e7d4a/regional_transportplan_2018-2029.pdf
https://www.nfk.no/_f/p34/ia3628bd8-db1d-4310-81df-2c039f01ab28/regional-transportplan-2018-29.pdf
https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-transportplan/
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Det er viktig å legge til rette for et godt transportsystem som skaper gode reiser for innbyggere, 
arbeidspendlere og øvrige reisende, og å knytte produksjon av varer og tjenester ut til markedene - 
«Fra kyst til marked». Omstillingen til et fremtidig lavutslippssamfunn krever at dette skjer innenfor 
rammene av en forsvarlig klima- og miljøpolitikk, samtidig som det stilles høye krav til forutsigbare, 
enkle, raske og trygge person- og godstransporter. Det vil være avgjørende at RTP setter søkelys 
på at ressursene i transportsektoren brukes effektivt, slik at man får mest mulig transport og 
infrastruktur for pengene. Videre åpner den raske utviklingen av teknologi for nye muligheter.

For å få gode og effektive transportløsninger er det viktig at aktørene i Nordlandssamfunnet i en 
tidlig fase av arbeidet med RTP definerer hva de regionalt ser som de:

 Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden
 Største utfordringene i dag og i framtiden
 Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene i 

fremtiden

Det er ønskelig med kortfattede skriftlig innspill, og gjerne med oppsummering i punkter. Evt. mer 
utfyllende kommentarer kan benyttes som vedlegg til innspillene.

Kommunene oppfordres til å gi felles innspill innen sin region gjennom sitt Interkommunale 
politiske råd.

Det understrekes at vi nå ønsker å få innspill på utfordringer, og at mål, løsninger og prioriteringer 
av konkrete tiltak ikke vil være tema i denne tidlige fasen av arbeidet. Detaljerte ruteplaner/-tider 
for kollektivtransporten inngår heller ikke i arbeidet med RTP, men tas opp i de regionale 
rutemøtene mellom fylkeskommunen og kommunene/Interkommunalt politisk råd.

Vi ser frem til samarbeidet om neste RTP gjennom innspill og diskusjoner. 

Med vennlig hilsen

Bent-Joacim Bentzen
Fylkesråd for transport og infrastruktur

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK
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"Sjelden bautasteiner nær veien står, uten at frende reiser dem etter frende."  

Håvamål.  Foto:  Leonard Brunke.   
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  

 

Norconsult AS | Pb. 234, NO-8001 Bodø | Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø 

Fauske ligger på midtpunktet av E6 der 
trafikken fra nord møter trafikken fra 
sør.  Trafikken fra vest – fra Lofoten og 
Bodø, møter trafikken fra øst – fra 
Sverige over Graddis.  Trafikken fra 
nord møter trafikken fra sør.   

Møtepunkt skaper aktivitet – aktivitet 
skaper samfunn.  Et samfunn vokser 
og blir til en by.   

Bautaen i Fauske sentrum består av 
Fauskemarmor – en merkevare for 
Fauske og Salten. 

Fauskemarmor er Nordlands 
fylkesstein.  Vi finner Fauskemarmor 
(Norwegian Rose) i gulvet i 
Nidarosdomen, på landets 
hovedflyplass Gardermoen og grønn 
Fauskemarmor i generalforsamlingens 
sal i FN-bygningen i New York.   

 

Fauske – marmorbyen der veiene 
møtes:  
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Sammendrag  

Denne rapporten er en del av revisjonen av kommuneplanens arealdel – Fauske kommune med 
fokus på kommunedelplan for Fauske sentrum.   

Rapporten er skrevet av senior planlegger Morten Selnes, Norconsult AS, Bodø i samarbeid med 
rådgiver Leonard Brunke i Statens Vegvesen.  Brunke var tidligere ansatt i Norconsult AS og har hatt 
omfattende oppgaver for Fauske kommune i forbindelse med Sentrumsplanen for Fauske (2003).  
Leonard Brunke har utviklet flere planskisser som gjengis i denne rapporten.  Vår kontaktperson i 
Fauske kommune har vært plansjef Gunnar Myrstad.  

Det foreslås i rapporten (kap 6.1.) en ytre avgrensning av kommunedelplan Fauske sentrum slik:   
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Det foreslås (kap 6.1.) to sentrumssoner (A og B) slik:

Sentrumssone A er bykjernen / kvadraturen i Fauske. Sentrumssone A er en sentrumssone i hht
Regional planbestemmelse –j.fr. Fylkesplanens kap 7. Sentrumssone B er ikke en sentrumssone i
hht Regional planbestemmelse.
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Det foreslås i rapporten (kap 6.1.) to handelsområder H1 o gH2 slik:   

 

 

Det er i rapporten (kap 5) gitt en enkel SWOT-analyse av Fauske.  Det er også utviklet et «strategisk 
veikart»:  
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Med forankring i strategiene er det foreslått at det gjennomføres følgende tiltak (kap 7):   

Sentrumssoner og handelsområder 

 Kommunedelplan for sentrum avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.1. 

 Sentrumssoner (sentrumssone A og B) avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.2. 

 Handelsområder utenfor sentrum (Handelsområde A + B) avgrenses som foreslått i kap 
6.1.3.   
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 I samarbeid med Nordland fylkeskommune bør det arrangeres et byromseminar på 
Fauske.  I samarbeid med fylkeskommunen bør hensikten og innretningen på et slikt 
seminar avklares i god tid før gjennomføring av seminaret.   

 Det bør søkes tilskudd fra Stedsutviklingsprogrammet til videre utvikling av Fauske 
sentrum.   

Sjøgata – kulturkvartalet og BID-Fauske 

 Det iverksettes en prosess som skal ende opp i en ny reguleringsplan for Sjøgata.  En 
«oppstrammingsplan» for Sjøgata i Fauske som en parallell til miljøgateprosjektet i 
Storgata.   

 Det igangsettes en prosess som skal skape mer kulturbasert virksomhet i Kulturkvartalet. 

 Det bør etableres et eget prosjekt BID-Fauske.   

Strategisk Næringsplan 

Arbeidet med Strategisk næringsplan ivaretas av Fauna KF.   

Byparken og bystrand 

 Det bør arbeides videre med å etablere og realisere en bypark / bystrand i Fauske.   

Etablering av en lekepark 

 Det etableres en lekepark i Fauske sentrum som foreslått.   

Gang/sykkelveinett – grønnstruktur.   

 Plan om sammenhengende gang- og sykkelveistruktur i Fauske gjennomføres i samarbeid 
med Statens Vegvesen.   

Bussterminal 

 Det iverksettes en prosess i samarbeid med Nordland fylkeskommune for å etablere en ny 
bussterminal i Fauske sentrum.   

Parkeringsstrategi 

 Det bør igangsettes en prosess for å utvikle en ny parkeringsstrategi for Fauske der 
Sentrumssonene og Handelsområdene (Strategi 1) vurderes samlet.   

Omlegging av E6 / Rv80 

 Det må etableres et prosjekt som holder et kontinuerlig påtrykk i denne saken i forhold til 
RTP og NTP.   
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1 Innledning 

1.1 FORANKRING I ARBEIDET MED REVISJON AV KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 

Fauske kommune er i ferd med å revidere kommuneplanens arealdel.  I denne sammenhengen er 
det viktig å kunne definere et sentrum og hva Fauske kommune ønsker med utviklingen av 
sentrum.   

Erfaringene fra forrige sentrumsplan viser at Fauske kommune er en helt sentral bidragsyter til å 
skape et mer attraktivt og bedre sentrum gjennom å utvikle ambisiøse planer som skaper 
entusiasme og engasjement, og som gir et grunnlag for å skape investeringslyst i sentrum.   

 

1.2 UTVIKLING AV SENTRUM  

Det er flere prosesser som har preget utviklingen av sentrum i de siste ca 15 år.  Vi nevner her 
noen av de viktigste dokumentene som oppsummerer denne utviklingen:   

 

1.2.1 Sentrumsplanen – Miljøgata, Marmortorget og Strandpromenaden – 2003 

Fauske et viktig knutepunkt.  

Fauske er utviklet som et viktig knutepunkt mellom Rv80, E6 og jernbanen.  Nærheten til sjøen har 
hatt stor betydning for plasseringen av byen.  I Fauske er det utviklet en klassisk rutenettsby med 
Storgata og Sjøgata parallelt med sjøen og tverrgater ned mot sjøen. I sentrum er bebyggelsen 
samlet i kvadratur-struktur som danner en ordnet og ryddig bebyggelsesstruktur.  I ytterkantene av 
sentrum er bebyggelsen mer spredt og det dannes dermed et tydelig skille mellom den sentrale 
delen og omlandet.  Bygningene i sentrum har en variert sammensetting med alt fra større 
kjøpesentra, forretningsgårder, hotell og butikker fra 1950-70-tallet til små bolighus i tre fra tidig 
1900 tallet.  

Fauske markerer midtpunktet på E6 og er det klart viktigste knutepunktet i trafikken Nord-Sør og 
Øst-Vest i Saltenregionen.  Det er ikke uten grunn at en knute er valgt som kommunevåpen for 
Fauske.  Byvåpenet symboliserer at Fauske er et viktig kommunikasjonspunkt for vegtrafikken og 
for reisende med Nordlandsbanen som omstigningssted for Nord-Norgebussene. 
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En fortsatt oppgradering av sentrum 

Fauske sentrum har en beliggenhet og en sammensetting med unike muligheter.  Med 
oppgradering av Storgate, Marmortorget og sjøfronten har miljøverdien økt og en byen har fått en 
sterkere identitet.  Med en fortsettelse av denne utviklingen kommer attraksjonsverdien og 
egenverdien av Fauske til å utvikle Fauske slik at innbyggene opplever en økt stolthet samt at det 
blir mer attraktivt å investere og drive virksomheter i sentrum.  

En stor trafikkbelastning har gjennom mange år påført byen stor slitasje og i begynnelsen av 2000 
intensifierende man innsatsene for å oppgradere Storgata gjennom sentrum. 

 

 

Figur 1.  Den nye planen for Storgata ca 2003.  Kilde: Leonard Brunke. Norconsult AS.   

 

Storgata  

Storgata er i dag den viktigste gaten i Fauske.  Storgata er også dagens E6 som fortsetter vestover 
som Rv80.  Den store trafikkmengden på E6 hadde gjennom mange år skapt et slitt og lite attraktivt 
sentrum.  Med en stor entusiasme og mye arbeid skapte man muligheten å regulere og prosjektere 
en total oppgradering av Storgata til Miljøgata.  Med denne planen åpnet man muligheten for å 
arbeide videre med finansering og senere også realisering av planen.  Fortsatt gjenstår det et 
arbeide med å flytte (tung)trafikken ut av sentrum og å gjøre deler av Storgata mer attraktiv.    

Marmortorget 

Gjennom mange år var Fauske torg redusert til en parkeringsplass og et torg anlagt på dugnad 
med små midler.  Torget var i sin tid en bekreftelse på den unike entusiasme og besluttsomhet som 
finnes i Fauske.  Etter mange år var tiden inne for noe nytt; en plass for byens ulike aktiviteter og 
en realisering av aksen fra Rådhuset og ned til sjøen.  Tiltaket ble planlagt sammen med miljøgata 
men gjennomført som et eget prosjekt med støtte fra fylkeskommunen.  
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Det nye torget er oppdelt i et øvre og et nedre torg og de er forbundet med et fint trappe- og 
amfisystem. Torgene er i dag en møteplass men også en markedsplass og en sentral og akse ned 
til sjøen.  

Strandpromenaden 

Ett av Fauskes store utviklingspotensial – strandfronten – var i mange år en uryddig avslutning på 
diverse utfyllinger og var på mange måter byens «stygge andunge».  Sjøkanten hadde langsomt 
utviklet seg fra en strand med kaier og fiskebrygger til å bli en brutal fylling ut i sjøen med synlige 
bygningsrester og annet avfall.   

I forlengelsen av arbeidet med miljøgate blev det arbeidet fram en plan som skulle transformere 
Fauskes bakside ut mot sjøen til å bli en framside. En strandpromenade med bedre muligheter å få 
kontakt med sjøen og en utvidelse av det disponible arealet i sentrum. Med hjelp av 
betalingsparkering dannes det en mulighet å få finansiering til den nye strandpromenade. Det var 
store utfordringer i prosjektet når det gjelder fundamentering, organisering og utforming av et stort 
antall parkerings plasser til å bli en vakker del av Fauske sentrum.  

 

Figur 2.  Planskisse over Fauske strandpromenade.  Kilde: Leonard Brunke.  Norconsult AS.   

 

1.2.2 E6 rundt Fauske 

Etter ønske fra Kommunestyret i Fauske kommune har Norconsult AS utarbeidet en 
samfunnsmessig analyse av å etablere E6 utenom Fauske sentrum.  Denne problemstillingen har 
en lang historikk i Fauske, og det har vært igangsatt tiltak tidligere for om mulig å få på plass en slik 
omlegging av E6.  Fauna KF var oppdragsgiver for analysen.   

Norconsult As peker i denne analysen (22. mai 2014) bl.a. på følgende:   

1. Tiltak for å øke byens attraktivitet i forhold til den delen av trafikken som gir verdiskaping i 
Fauske.  

2. Ved en omlegging av E6 og RV80 rundt Fauske sentrum er det svært viktig at det sør, nord og 
vest for byen utformes vegkryss som bidrar til å «sluse» besøkstrafikk / turisttrafikk inn til 
bysentrum.  Dette kan skje gjennom en bevisst utforming av stoppepunkter / vegkryss, 
utforming av blikkfang / attraktivitet i sentrum.   

3. Det må utformes parkeringsareal og en parkeringsstrategi i sentrum som kan fange opp 
besøkstrafikk / turisme, og som gjør sentrum til et attraktivt stoppested.   
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1.2.3 Handelsanalysen 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, har Norconsult As utarbeidet en Handels- 
og arealanalyse.   

Handelen i sentrum av byene utfordres generelt av flere faktorer – i første rekke av etablering av 
kjøpesentre umiddelbart utenfor sentrum, av netthandel, av parkeringsforhold/adkomst og av at 
butikklokaler i sentrum over tid er blitt uhensiktsmessige i forhold til dagens kundekrav og krav til 
effektiv varelogistikk.   

Fauske er et viktig handelssenter for et omland som er langt større enn Fauske kommune, og 
handelsnæringen er en av de aller viktigste sysselsettingsfaktorene i kommunen.  Omsetningen av 
dagligvarer pr capita ligger langt over landsgjennomsnittet.    

Handelsanalysen vurderer en framtidig handel i Fauske ut fra tre scenarier;   

Scenario A: Fauske kommune opprettholder sin posisjon som regionalt handelssted i regionen 
(Dekningsgrad på 113 % innen detaljhandelen, tilsvarende i dagens situasjon).  Dette korrigeres for 
økt netthandel.  Vi regner her netthandel i et moderat (5%) alternativ og et høyt (10%) alternativ.   
Vi regner her med at 5% av all handel allerede er etablert som netthandel.    

Scenario B: Fauske kommune opprettholder sin posisjon i regionen innen varegruppene 
dagligvarer og utvalgsvarer, men opplever vekst innen de plasskrevende varegruppene som biler, 
båter og byggevarer som følge av sterk befolkningsvekst i Bodø og økte tomtepriser i Bodø.  Vi 
legger til grunn at Fauske «tar» 5% av handelen innen plasskrevende varegrupper fra Bodø.  Vi 
legger også til grunn at økt netthandel kan representere en fordel for Fauske som logistikk-
knutepunkt (økt behov for lager, service, distribusjon mv).    

Scenario C: Fauske sentrum opplever økt konkurranse fra Bodø innen mange varekategorier på 
grunn av mange nye etableringer i Bodø.  Befolkningsnedgang i flere av nabokommunene påvirker 
handelen i Fauske negativt.   

Ut fra disse forutsetningene finner Norconsult følgende arealbehov:   

Scenarier 2026 Arealbehov ut over 2013-nivå 

 Lav vekst Høy vekst 

Scenario A -2.950 m2 4.050 m2 

Scenario B 11.250 m2 15.250 m2 

Scenario C -4.500 m2 2.500 m2 

 

Alt etter hvilke strategier Fauske kommune velger, kan behovet for nytt areal til handelsnæringen 
være alt fra negativt (-4.500m2) til ca 15.000 m2.   

Norconsult anbefaler en realisering av funnene og ideene i denne handelsanalysen i tre prosjekter:  
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Handelsstrategi for plasskrevende vareslag og service/netthandelbaserte etableringer.   

Dersom handelsnæringen skal skape vekst, bør det satses på å tiltrekke seg aktivitet utenfra til 
Fauske.  Det er spesielt på to områder at Fauske har tydelige fortrinn i forhold til handelsnæringen;   

 God plass / relativt billige areal - handel med plasskrevende varer.   

 Gode logistikkløsninger i forhold til økt netthandel mv.  Det handles stadig mer på nette – dette 
krever stadig mer transport og funksjonelle terminalløsninger, lager, distribusjonsselskaper, 
servicetjenester 

Sentrumsavgrensning.  Utvikling av et byutviklingsområde BID i sentrum 

Det foreslås en utviklingsprosess i Fauske sentrum basert på «kulturkvartalet» og et BID (Business 
Improvement Dsistrict).  Vi har lenge sett en situasjon der det er mange tomme butikklokaler i 
området langs Storgatas nordside mellom Rv80xE6 (Esso-krysset) og Meieriet.  Det kan i dette 
området etableres en prosess for utvikling av området i retning av servicebedrifter, 
spesialforretninger, senter for eldre mv.   

Handelsområde utenfor sentrum på Krokdalmyra / Terminalveien øst.    

I området Terminalveien Øst er det et udisponert område på ca 130 daa / 130.000m2.   

Med utgangspunkt i Regionalpolitiske retningslinjer (Fylkesplan for Nordland, kap 7) og 
Handelsanalysen, bør det avgrenses og etableres et handelsområde på Krokdalsmyra / 
Terminalveien øst.  Dette er et område der det allerede er etablert varehus (Fauske Handelspark), 
dagligvareforretning og byggevareforretninger.   

Handelsområdet bør primært legge til rette for plasskrevende handel (biler, båter, 
landbruksmaskiner, hagesenter mv).    

Handelsområdet bør også åpne for etableringer relatert til netthandel og til servicefunksjoner.  
Behov for arealer tilrettelagt for lager og logistikk.   Det er sannsynligvis et større potensielt 
arealbehov her enn innen handelsnæringen.  

I det videre arbeidet foreslås det å utvikle inntil 15.000 m2 nytt handelsareal (formål forretning) i 
kombinasjon med industri og kontor på Krokdalsmyra / Terminalveien øst.  Det kan avsettes i alt ca 
96.000 m2 til kontor og industri og øvrig ca 20,000m2 til parkering og teknisk infrastruktur.  
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1.2.4 Bypark / Bystrandprosjektet  

I forbindelse med revisjon av Fauske kommunes arealplan, er det igangsatt et arbeide for utvikling 
av en bypark / bystrand i den vestre enden av Sjøgata.   

 

Figur 3. Skisse av Bypark / Bystransprosjektet i Fauske.  Kilde Leonard Brunke 2015.   

 

I forlengelsen av dette prosjektet er det skissert modeller for hvordan Sjøgata og vestre deler av 
sentrum i Fauske kan utformes.    

Dette er videre beskrevet i kap 5.   
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2 Nasjonale og regionale prosesser 

Vi vil her peke på nasjonale og regionale prosesser som er retningsgivende for utvikling av Fauske 
sentrum. 

 

2.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL KOMMUNAL PLANLEGGING 

For å fremme en bærekraftig utvikling, skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-
1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og 
kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 

Foreliggende Forventninger ble vedtatt ved kgl.res den 12. juni 2015.   

Del 3 i foreliggende Forventninger omhandler attraktive om klimavennlige by- og tettsteder.  Her er 
tre elementer sentrale: 

1. Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 

a. Jernbaneløft rundt de største byene – intercitysatsinger. 

b. Nasjonal sykkel-strategi og nasjonal gå-strategi.  Regjeringen oppfordrer 
kommunene og fylkeskommunene til å gjennomføre tiltak som gjør sykling og 
gange trygt og attraktivt.   

c. Konkurransedyktig godstransport og en bærekraftig transportmiddelfordeling.  
Overføring til sjø og jernbane.   

d. Halvere planleggingstiden for store vei- og jernbaneutbygginger.   

2. Levende by- og tettstedsentre 

a. Nærhet til markeder, kompetansemiljøer og kvalifisert arbeidskraft.   

b. Et levende sentrum 

c. Urbane og grønne kvaliteter 

3. Helse og trivsel 
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2.2 FAGLIG RÅD FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 

Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet la den 16. desember 2013 fram 
rapporten Faglig råd for bærekraftig byutvikling.   

Generelt avspeiler rapporten en urban 
virkelighetsforståelse som kan virke fremmedgjørende 
i forhold til realitetene i små- og mellomstore bysentra 
i Nordland.  

Rapporten er resultatet av arbeidet i et fagråd.  
Rådets medlemmer er enige om de rådene som gis, 
men plasserer seg ulikt i forhold til hvilke virkemidler 
som synes mest hensiktsmessige.   

Rapporten legger til grunn en bærekraftig byutvikling 
og en bypolitikk der målet er høy livskvalitet for en 
størst mulig andel av befolkningen.  Rapporten er 
organisert under tre politikkområder:  

 Byvekst 

 Bykvalitet 

 Byplanlegging.   

Under hver av disse er det utarbeidet 3-5 råd (i alt 11 råd).  Rådene er ment som byggesteiner i en 
bypolitikk:   

 Byvekst:  

o Råd 1: Fortett eksisterende byer i stedet for å bygge nye.   

o Råd 2: Sikre en varig byggegrense mot byens viktigste natur- og friluftsområder 

o Råd 3: Belønne langsiktige strategier for bærekraftig trafikkavvikling 

o Råd 4: Gjør byen gangbar.   

 Bykvalitet: 

o Råd 1: Byen må ha attraktive offentlige rom og et aktivt gateliv.  

o Råd 2: Fremme handel, kultur og næring i sentrum (BID – Business Improvement 
District) 

o Råd 3: Samordne byplanlegging for klima, miljø og folkehelse 

 Byplanlegging: 

o Råd 1: Staten må ta mer ansvar og utøve mer styring av byregionene  

o Råd 2: Bedre offentlig tilrettelegging for boligbygging i by 

o Råd 3: Stimulere boligprosjekter som bidrar til bærekraftig by 

o Råd 4: Styrke byforskningen 

 

De enkelte rådene er i rapporten konkretisert med eksempler og erfaringer.   
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2.3 BYROMSEMINAR NORDLAND 

Vi viser til Nordland fylkeskommunes hjemmeside www.nfk.no/byrom 

Nordland fylkeskommune har siden 2010 inngått samarbeid med en vertskommune om 
gjennomføring av todagers byromseminar. Målet er å belyse aktuelle problemstillinger 
knyttet til by- og tettstedsutvikling i Nordland generelt, og med særlig fokus på 
regionsentrene Bodø, Narvik, Mosjøen, Sortland, Brønnøysund, Sandnessjøen, Fauske, 
Svolvær, Leknes og Mo i Rana. 

Byromseminaret består av en dag med faginnlegg og diskusjon, etterfulgt av en workshop ledet av 
ekstern fagkompetanse. Valg av tema gjøres i nært samarbeid med vertskommunen, og knytter 
seg gjerne til aktuelle planprosesser eller planfaglige problemstillinger. En viktig del av konseptet 
som ligger bak byromseminaret er å jobbe med kommunesenteret som case. 

I mars 2015 var Mo i Rana vertskommune for byromseminaret.   Det er utarbeidet en egen rapport 
for dette byromseminaret.    

BYROMSEMINAR BRØNNØYSUND 2014  
I mars 2014 arrangerte fylkeskommunen byromseminar i Brønnøysund i samarbeid med Brønnøy 
kommune. Temaet var den pågående transformasjon og fortetting av byer og tettsteder i Nordland, 
og konsekvensene dette har for volum, byggehøyder, uterom og plassdannelser. Bakgrunnen for 
seminaret var nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, og det pågående planleggingsarbeidet 
for nytt bygg for Brønnøysundregistrene i sentrum. Workshopen ble ledet av Gehl Architects som 
også utarbeidet seminarrapporten (PDF, 6 MB) "Transformasjon og fortetting". Gehl Architects 
presenterer her sin forståelse av bylivsfaktorer (PDF, 5 MB), samt to verktøy for analyse av byrom: 
Rosen (PDF, 38 kB) og 12 kvalitetskriterier (PDF, 25 kB). 

BYROMSEMINAR SORTLAND 2013 
I 2013 ble byromseminaret arrangert i samarbeid med Sortland kommune i forbindelse med deres 
arbeid med ny byplan for Sortland. Temaet for dette årets byromseminar var "Kystbyens møte med 
sjøen" og ble gjennomført som del av kommunens "midtveishøring" av byplanen. Workshopen ble 
ledet av Norconsult som også har utarbeidet seminarrapporten (PDF, 18 MB) "Kystbyens møte 
med sjøen". 

BYROMSEMINAR MOSJØEN 2012 
I 2012 stod Mosjøen for tur med temaet "Hvem skal bygge byen?". Byromseminaret ble denne 
gangen planlagt og gjennomført i samarbeid med fylkeskommunen, Vefsn kommune og Mosjøen 
og omegn næringsforening (MON). Bakgrunnen for byromseminaret var en pågående 
områderegulering av Mosjøen sentrum. Workshopen ble ledet av IN'BY arkitektkontor, som også 
utarbeidet seminarrapporten (PDF, 4 MB). 

BYROMSEMINAR NARVIK 2011 
I 2011 var temaet "Byer og tettsteder i endring" på byromseminaret i Narvik som ble arrangert i 
samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen og det statlige nettverket "Forum for 
stedsutvikling". Bakgrunnen for seminaret var kommunens arbeid med kommunedelplan for 
sentrum og byens utvikling med tanke på flytting av E6 ut av sentrum. Workshopen var ledet av 
Norconsult ut fra metoden "Future City Game", og er oppsummert i seminarrapporten. 

 

http://www.nfk.no/byrom
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/bronnoysund-2014/
http://www.gehlarchitects.com/
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=24136
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=34979
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=34978
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=34977
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/sortland-2013/
https://www.sortland.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=740&AId=3242
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=20701
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/mosjoen-2012/
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=15386
https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/narvik-2011/
http://www.stedsutvikling.no/
http://www.stedsutvikling.no/


 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 21 av 72 

 

BYROMSEMINAR BODØ 2010 
Det første byromseminaret "Hvordan forme gode byrom i Nordland?" ble arrangert i samarbeid 
med Bodø kommune i 2010. Fra kommunens side var det ønskelig at seminarrapporten (PDF, 6 
MB) kunne legge grunnlaget for en formingsveileder for planlegging og utbyggingen av Bodø 
sentrum. Formveileder for byrom i Bodø sentrum ble endelig vedtatt i bystyret høsten 2012. 
Workshopen var ledet av Asplan Viak. 

Aktuelle framtidige kommuner for byromseminaret er Vestvågøy, Fauske, Vågan og Alstahaug. 

 

2.4 REGIONAL PLAN FOR BY- OG REGIONSENTERPOLITIKK 2016-2025 

Nordland fylkeskommune arbeider med en regional plan for by- og regionsenterpolitikk for perioden 
2016-2025.  Planprogram for denne regionale planen er utarbeidet, og planprogrammet ble sendt 
ut på høring med høringsfrist 11. september 2015.   

Dokumentene er lagt ut her:   

https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-
regionsenterpolitikk.817809.aspx 

I hht Planprogrammet er planen gitt følgende:   

Formål: 

Byene i Nordland skal være attraktive steder å starte nye bedrifter og utvikle eksisterende bedrifter. 
Byene skal også være attraktive steder å lokalisere både privat og offentlige arbeidsplasser. For å 
få til dette skal det skal utvikles kunnskap og felles forståelse for byenes rolle for næringsutvikling i 
Nordland. Det skal identifiseres muligheter for å styrke vekstkraften ved å utvikle byene som 
innovasjonssentra i Nordland.   

Hva skal gjøres i planarbeidet: 

Planarbeidet skal skape grunnlag for å utvikle strategier for å utvikle byene som arena for vekst i 
næringslivet. Det skal gjøres analyser, eller sammenstille eksisterende analyser, av flere sentrale 
tema for utvikling i byene framover. Gjennom en medvirkningsprosess skal det identifiseres og 
prioriteres strategier for bypolitikk for Nordland og tiltak for hver enkelt by.  

Sentrale strategier for måloppnåelse er beskrevet i planprogrammet:   

 Vekstkraft 

 Attraktivitet 

 Regionforstørring 

 Samarbeid by og omland.   

 

 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/bodo-2010/
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=21355
https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5130&FilId=21355
http://bodo.kommune.no/andre-publikasjoner/formveileder-for-byrom-i-bodoe-sentrum-article37991-2757.html
https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk.817809.aspx
https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk.817809.aspx
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2.5 STEDSUTVIKLING I NORDLAND

Nordland fylkesting har vedtatt en strategi for
Stedsutvikling (FT-Sak 040/2015 20.-22. april 2015).

https://www.nfk.no/tjenester/regional-
utvikling/stedsutvikling/

Forsiden på strategiplanen viser strandpromenaden på
Fauske.

I kapittel 5 i strategiplanen gjengis innsatsområder for god
stedsutvikling.

a) Samordnet bolig-, areal, og transportplanlegging

b) Tilgjengelighet og nærhet

c) Arena for det gode liv

d) Klimatilpasning

e) Folkehelse

f) Kultur-og stedsidentitet

g) Omgivelseskvalitet

Prioriterte satsingsområder i strategiplanen er (i prioritert rekkefølge):

1) Geografisk plassering

a) Tiltaket styrker stedets regionsenterrolle i henhold til fylkesplanens definisjon

b) Tiltaket ligger innenfor byen eller tettstedets sentrum

2) Kvalitet i planlegging og utforming

a) Tiltaket er del av en planlagt samordning av bolig, areal og transport

b) Tiltaket styrker sentrumstilbudet innen handel, kultur og service

c) Tiltaket bidrar til klimatilpasning

d) Tiltaket ivaretar og bygger videre påviktige kulturhistoriske kvaliteter, stedetskarakter og
identitet

e) Tiltaket bidrar til økt omgivelseskvalitet gjennom god utforming, tilpassetbelysning,
universell utforming og infrastruktur tilrettelagt for aktiv transport

f) Tiltaket fremmer folkehelseperspektivet og skaper en arena for «det gode liv»

https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/stedsutvikling/
https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/stedsutvikling/
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3 Hva skjer i Fauske sentrum 

 

3.1 OPPSUMMERING.  DEMOGRAFISK UTVIKLING I FAUSKE.  HISTORISK 

(ÅR 2000 – 2015) OG PROGNOSE FRAM MOT ÅR 2030  

Ut fra de funn vi har gjort, vil vi konkludere med at den demografiske situasjonen i Fauske 
kommune preges av;  

 Svakt positiv befolkningsvekst i Fauske kommune fram mot 2030.  Befolkningsutviklingen 
vil ligge under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Salten (vedlegg 9.4).   

 Sterk økning i antall eldre (80+) fra ca år 2023 og fram til 2030 (ca 64% vekst).  Denne 
veksten sammenfaller med tilsvarende vekst i andre bykommuner – f.eks Bodø (vedlegg 
10.5). 

 Regional sentralisering.  I år 2030 forventes at ca 77% av Saltens befolkning vil bo på 
aksen Fauske - Bodø.  Dette innebærer at ca 70.000 mennesker vil bo i disse to 
kommunene i perspektiv 2030.  Dette er etter Statistisk Sentralbyrå - middelsalternativet og 
ligger sannsynligvis for lavt sett i forhold til Bodø.  Bodø kommune har en målsetting om 
70.000 innbyggere bare i Bodø i år 2030.   

 Lokal sentralisering.  En økende andel av befolkningen i Fauske kommune bor i de 
grunnkretsene som utgjør sentrumsområdet i Fauske kommune. 

 Økende arbeidspendling inn/ut av kommunen – spesielt i forhold til Bodø, men også i 
forhold til Sørfold. 

 Sentralisering, generell aktivitetsvekst og befolkningsvekst vil generelt generere mer trafikk 
i og igjennom Fauske sentrum.  

 Det som skjer i forhold til flyktningestrømmen høsten 2015, gjør at prognoser i forhold til 
demografi er usikre.  Usikkerheten ligger både i antall som velger å bosette seg i Fauske, 
og den demografiske sammensetningen av de som velger bosetting.     

 

3.1.1 Utvikling av folkemengde på grunnkretsnivå år 2000 - 2016 

Vi har innhentet tallmateriale fra SSB som viser befolkningsutviklingen i Fauske fordelt på 40 
grunnkretser og 4 del-områder i Fauske kommune.  Tallmaterialet er gjengitt i vedlegg 9.2.   

Vi ser at grunnkretsen som heter Sentrum var den grunnkretsen med størst økning i folkemengde i 
Fauske kommune og Fauske tettsted i perioden 1999 – 2016.  I perioden vokste folkemengden i 
Sentrum med 153 personer.  Grunnkretsen Hauan er fortsatt den største grunnkretsen i Fauske 
(1.039 innbyggere i 2016), men folkemengden er gått tilbake med 213 innbyggere siden år 2000.   
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De grunnkretsene som utgjør Fauske tettsted hadde den 1. januar i år 2016 en folkemengde på 
6.455.  Dette er en vekst i folkemengde på 271 innbyggere (4,4%) i perioden 2000 - 2016.  I 
samme periode var veksten i folkemengde på landsgjennomsnitt 16,4%.   

Vekst i folkemengde 2000-2016 

Vekst i folkemengde 2000-2016 Vekst i folketall Vekst i % 

Fauske kommune -28 -0,3 

Fauske sentrum 271 4,4 

Landet 735 488 16,4 

Bodø 9 121 22 

Salten (9 kommuner) 5 876 7,9 

 

I Saltenkommunene er det kun Bodø som har hatt positiv vekst i folkemengde i perioden.  Fauske 
har hatt tilnærmet 0-vekst med et folketall rundt 9.600.  De øvrige kommunene i Salten opplever en 
til dels sterk befolkningsnedgang i perioden 2000-2016.   Vi viser til vedlegg 9.3.   

 

3.1.2 Økende eldrebølge – preferanser i boligmarkedet   

Det er en klar sammenheng mellom aldersgrupper og hvilke boligtyper som foretrekkes.  Figuren 
(under) viser sammenhengen mellom alder og ønsket om å bo i første etasje, eller høyere forutsatt 
at huset har heis.   

Stadig flere bor i blokk. Tallet på blokkleiligheter økte med 30 prosent fra 2001 til 2011, mens tallet 
på eneboliger bare økte med 4 prosent i denne perioden. Veksten i andelen blokkleiligheter var 
størst i Akershus, Rogaland og Sør-Trøndelag, mens veksten i Oslo var under 
landsgjennomsnittet.  

Andelen som bodde i blokk, var høyest blant personer i alderen 20-39 år og personer på 80 år eller 
eldre. I disse aldersgruppene bodde mer enn 20 prosent i blokkleilighet i 2011. Andelen som bodde 
i enebolig, var størst for aldersgruppene 40-69 år og under 20 år. Dette må ses i sammenheng 
med husholdningsstørrelsen. Det er blant unge voksne og eldre vi finner de minste 
husholdningene. 

Eldre mennesker i dag har et økt ønske om mer aktivitet.  Vi vil i sentrum oppleve flere eldre til fots, 
i bil, i elektrisk rullestol mv.  I sum; En økende og mer blandet trafikk i Fauske sentrum.   
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Figur 4.  Preferanser for bolig etter alder.  Kilde:  SSB.   

 

I Fauske og i Bodø må det forventes en sterk vekst i aldersgruppene 67+ i årene som kommer (j.fr. 
vedlegg 9.5).  Tabellen under viser forventet økning ut over dagens nivå i antall personer i disse 
aldersgruppene i årene 2015 – 2030.   

Vekst i antall 
personer i 
perioden 2015-
2030 

67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Sum økning i 
perioden 2015-
2030 

Fauske  268 324 18 610 

Bodø 2504 1385 320 4209 

Sum 2772 1709 338 4819 

Tabell 1.  Utvikling i aldersgruppene 67+ i Fauske og Bodø i perioden 2015 til 2030.  Vi viser også 

til vedlegg 9.5.  Kilde: SSB.    
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Antallsmessig forventes størst vekst blant pensjonistene i aldersgruppen 67-79 år.  Dette er ofte en 
kjøpesterk gruppe som ønsker en «lettere» bolig og enklere adgang til daglige gjøremål som 
handel, service, kafebesøk og kulturtilbud, og adgang til jernbane / flyplass.   

Aldersgruppene 80-89 år og 90+ vil også være i sterk vekst.  Dette er erfaringsmessig en 
aldersgruppe med økende omsorgs- og pleiebehov.  Dette vil ha konsekvenser i forhold til utvikling 
av et adekvat tilbud til disse aldersgruppene.    

Figur 4 og tabell 1 viser behovet for leiligheter tilpasset aldersgruppen 67+ - dvs sentrumsnære 
leiligheter med tilgang på heis eller leiligheter i lave blokker / rekkehus.   

 

3.2 VIKTIGE ENDRINGSPROSESSER I FAUSKE SENTRUM 

Viktige endringsprosesser i Fauske sentrum som preger og som vil prege sentrumsutviklingen vil 
være;   

Igangsatte / vedtatte endringer:  

 Etableringen av Nye Vestmyra Skole – endring av skolestrukturen 

 Etablering av gang– og sykkelveinett i forbindelse med endring i skolestrukturen 

 Planlegging av nytt område (130 daa) for næringsutvikling (handel, industri, kontor) på 
Krokdalsmyra / Terminalveien øst).   

Foreslåtte endringer:  

 Oppgradering av Sjøgata 

 Utvikling av bransstasjontomta 

 Etablering av bystranda / bypark 

 Etablering av ny bussterminal i sentrum 

 Etablering av lekepark 

 Evt omlegging av E6 og RV 80 utenfor sentrum.   

 

3.3 NÆRINGSUTVIKLING – FAUSKE FRAM MOT ÅR 2030  

Det er ikke statistisk grunnlag for å gi en prognose for næringsutvikling i Fauske fram mot 2030 og 
hvordan dette vil påvirke trafikksituasjonen.   

 Handel er og vil fortsatt være en sterk næring på Fauske.  Handelsnæringen vil øke i 
omfang – spesielt i forhold til sk plasskrevende varegrupper.  Dette vil generere mer 
tilbringertrafikk og økt trafikk til kjøpesentra / handelsparker – også som følge av økt 
netthandel.   



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 27 av 72 

 

 Reiseliv / hotell er en viktig vekstnæring på Fauske – spesielt i forhold til 
ferie/fritidsmarkedet.   

 Transport og logistikk genererer mye aktivitet på Fauske.    

 

Følgende figur gir et bilde av sysselsettingsutviklingen i Fauske kommune i perioden år 2000 – 
2014:   

 

Figur 5.  Sysselsettingsutvikling i Fauske kommune i perioden år 2000 – 2014.  Kilde; SSB - 

bearbeidet av Norconsult AS.  

 

Som vi ser av figur 5, ligger vekstraten i offentlige arbeidsplasser omtrent på landsgjennomsnittet 
gjennom perioden.  Vekstraten i private arbeidsplasser har i hele perioden ligget godt under 
landsgjennomsnittet.  Dette er et bilde som i hovedtrekk ligner andre bysentra i Nordland.    

Sysselsettingen i Fauske opplevde et markant fall fra år 2002 til 2003.  Vi ser en positiv trend 
gjennom hele perioden fra år 2003 – 2014, med en markant vekst etter 2013.  Imidlertid har 
vekstraten – spesielt i privat sektor – ligget langt under landsgjennomsnittet.   

Det er en nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling – spesielt 
gjelder denne sammenhengen for de deler av befolkningen som er i etableringsfasen (20-30 år).  
Som vist foran, ligger befolkningsøkningen i Fauske kommune lavt i forhold til landsgjennomsnittet. 
Dersom Fauske skal ha en befolkningsutvikling som tilsvarer landsgjennomsnittet, bør det 
etableres en utvikling innen sysselsetting som ligger omkring landsgjennomsnittet.   

-0,1500

-0,1000

-0,0500

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P
ro

se
n

tv
is

 e
n

d
ri

n
g

Sysselsatte i Fauske etter arbeidssted.  Periode år 2000 - 2014.  Indekserte 
tall.  Kilde:  SSB.  

Hovedsakelig privat virksomhet i Fauske

Hovedsakelig offentlig virksomhet (84-88) i Fauske

Sum sysselsetting etter arbeidssted i Fauske

Landet



Oppdragsnr.: 5144095
Dokument nr.:

Strategiplan Fauske sentrum;

Fauske -marmorbyen. | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel –kommunedelplan Fauske Revisjon:

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum -fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08| Side28av72

Dersom Fauske skulle ha ligget omkring landsgjennomsnittet i sysselsetting, burde Fauske ha hatt
ca 370 flere sysselsatte etter arbeidssted i 2014. Det er her spesielt privat sektor som «henger
etter».

3.4 PENDLING I SALTENREGIONEN

Pendlingsstrømmene i Saltenregionen går i hovedsak mellom kommunene Bodø – Fauske –
Sørfold og Saltdal, og det er bare Bodø, Meløy og Sørfold som her har en positiv pendelbalanse
(flere innpendlere enn utpendlere) i forhold til Saltenkommunene. I Hamarøy kommune er antallet
inn- og utpendlere omtrent i balanse.

Tabell 2 Pendlingsstrømmer i Saltenregionen 2014.

Den sterkeste pendlingsstrømmen i Saltenregionen går mellom Fauske og Bodø. I 2014 pendlet
639 arbeidstakere fra Fauske til Bodø, mens 170 arbeidstakere pendlet motsatt vei fra Bodø til
Fauske.

Totalt har Fauske 1080 pendlere som pendler ut fra Fauske til andre kommuner i Salten, mens 556
pendler fra Saltenkommuner inn til Fauske. I tillegg kommer pendlere fra andre kommuner i landet
samt sysselsatte i offshore.

3.5 TRANSPORT

Fauske er et viktig trafikk-knutepunkt i regional sammenheng. Vi viser i denne sammenhengen til
«Nærings-og godsstrømsanalyse for Nordland» (2015). Denne transportanalysen er utført av
Transportutvikling AS for Nordland fylkeskommune.

Fauske har en viktig funksjon som landbasert godsterminal i forhold til jernbanedrift.

Andre rapporter som dokumenterer Fauskes betydning som transportknutepunkt er:

Omlegging av E6 rundt Fauske. Samfunnsmessige konsekvenser. Norconsult AS. 2014-
05-27.

Handelsanalyse, Fauske sentrum. Underlag for kommuneplanens arealdel for Fauske
2015-2021. Norconsult AS, 2015-01-14.

Områderegulering Terminalveien Øst. Supplerende trafikkanalyse. Norconsult AS, 2015-
10-23.
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Figur 6.  Godsstrømmer i Nordland.  Kilde: Nærings- og godsstrømsanalyse Nordland.  

Transportutvikling AS, mai 2015.   
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3.5.1 Fauske godsterminal.   

Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for 
transport videre nordover på E6.  Dette gjør terminalen til den største godsterminalen i Nordland 
fylke.  Terminalen er viktig på grunn av sin strategiske plassering for transport mellom nord og sør i 
Norge.  

 

Figur 7.  Fauske godsterminal.  Kilde:  Jernbaneverket.   

 

Fauske godsterminal har fått økt betydning bl.a. som følge av den sterke økningen i netthandel i 
løpet av de senere årene.  

 

Figur 8.  Totalt antall TEU (sendt og mottastt) over Fauske postterminal i perioden 1999-2014.  

Kilde;  RailCombi.   
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Vi ser av figur 8 at antall TEU totalt i perioden 1999-2014 økte med ca 120%.  Den sterkeste 
økningen har skjedd i perioden 2010 – 2014 der økningen var på ca 80% - tilsvarende en økning 
på 20% / år.  

Det totale antall containere var i 2014 på 24.064 TEU.  Dette tilsvarer i snitt 463 TEU pr uke.  Dette 
tilsvarer ca 230 semitrailere pr uke eller ca 46 semitrailere pr virkedag.  

 

Figur 9.  Viktigste leverandører over Fauske postterminal.  År 2015 viser bare 1. kvartal.  Kilde: 

RailCombi.   

 

Vi ser av figur 9 en oversikt over leveranser av containere (TEU) til Fauske postterminal.  PostNord 
og Bring har klart den største økningen.  Siden år 2007 har Bring ca 5-doblet antall containere 
levert til Fauske.  Dette avspeiler noe av den kraftige veksten vi ser innen netthandel i de senere 
årene.  Årlig har vi i 2013 og i 2014 sett en vekstøkning innen netthandel på 13-15%.   
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4 Avgrensning av sentrum i Fauske 

Vi vil i dette kapitlet foreslå 

1. Avgrensning av kommunedelplan Fauske sentrum i revidert kommuneplanens arealdel.   

2. Avgrensning av sentrumssoner i Fauske 

3. Avgrensning av handelsområder utenfor sentrum i Fauske kommune.    

 

4.1 EKSISTERENDE OG FORESLÅTT AVGRENSNING AV 

KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM.   

I gjeldende arealplan for Fauske kommune er det gitt to kommunedelplaner for Fauske sentrum:   

Del 1: Som omfatter Fauske sentrum og arealene omkring tettstedet 

Del 2: Som omfatter Fauske sentrum.   

Under gjengis plankartet for Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1:   

 

Figur 10.  Kommuneplanens arealdel for Fauske kommune, Kommunedelplan for Fauske sentrum, 

del 1. 

 

  



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 33 av 72 

 

Under gjengis plankartet for Kommunedelplan for Fauske, del 2:   

 

Figur 11: Kommuneplanens arealdel for Fauske kommune, Kommunedelplan for Fauske sentrum, 

del 2.   

 

I gjeldende arealplan for Fauske kommune er sentrumsavgrensingen vist i en ytre og indre kjerne.  
Dette er vist på kartet gjengitt i figur 12.   
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Figur 12.  Eksisterende avgrensning av Fauske sentrum.  Kilde; Fauske kommune, 

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Fauske sentrum, del 2.   

 

4.2 AVGRENSNING AV SENTRUMSSONE – FAGLIG GRUNNLAG.  SSB’S 

DEFINISJON AV SENTRUMSSONE.   

Politikkutviklingen omkring avgrensning av sentrum har vært nært tilknyttet diskusjonen om 
kjøpesentre og lokalisering av kjøpesentre i sentrum eller i egne handelsområder utenfor sentrum.  
Det er i fylkesplanen for Nordland (2013-2025) et eget kapittel (kap 7) som regulerer lokalisering av 
kjøpesentre.  Som grunnlag for denne politikken er det utviklet et «Kunnskapsgrunnlag for regional 
planstrategi».    

Det er utviklet flere metoder for en faglig avgrensning av hva som er sentrum i en kommune.  
Miljøverndepartementet har bl.a. utgitt rapporten «Handel i og utenfor sentrum»1.  Denne rapporten 
viser utvikling i og omkring 7 utvalgte byregioner.  Ingen av disse byregionene ligger nord for 
Trondheim.  Sentrumsdefinisjonen ble i dette prosjektet basert på et antall postsoner.   

Vi vil i denne rapporten legge til grunn det samme faglige grunnlaget som SSB og TØI2.  Dette 
materialet har vi også benyttet som grunnlag for handelsanalysen og trafikkanalysen fir E6 rundt 
Fauske.  SSB har presentert denne metoden i et produktark som følger vedlagt denne rapporten.   

 

 

                                                      
1 Miljøverndepartementet.  «Handel i og utenfor sentrum».   Asplan Viak 2013-07-12.   
2 TØI Transportøkonomisk Institutt.  Detaljvarehandel i 20 bykommuner.  Analyse av utviklingen i bysentrum 
og kommunen totalt 2004-2012.   
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I SSB’s metode defineres en sentrumssone slik:   

En sentrumssone er et område som består av en eller flere sentrumskjerner og ei sone på 100 
meter rundt.  En sentrumskjerne er et område med mer enn tre ulike hovednæringsgrupper med 
sentrumsfunksjoner.  I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse og sosiale 
tjenester eler annen sosial og personlig service være definert.  Avstanden mellom bedriftene skal 
ikke være mer enn 50 meter.  Det må være minst 50 ansatte.    

Sentrumssoner er geografiske områder som har en dynamisk avgrensning, og antall 
sentrumssoner og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og 
næringsutvikling.   

I det videre arbeidet legger vi SSB’s metode til grunn.   

Etter denne definisjonen er det kun deler av Fauske sentrum som kan kalles en sentrumssone i 
Fauske kommune.   

Vi forstår en sentrumssone slik at den er det samme begrepet som ligger til grunn for 
Fylkesplanens kap 7 (Kjøpesentre), og der kommunene i hht til Regional planbestemmelse pkt 2 
skal fastsette sentrumssoner og handelsområder i sine kommune(del)planer.   

 

4.3 HVA ER SENTRUM I FAUSKE?  

Det er en generell trend at man i dagens bypolitikk søker en fortetting i form av høyrere 
arealutnyttelse og høyere byggehøyder.  Dette begrunnes med at;   

Det ønskes et mer kompakt sentrum med korte avstander der det er mulig å avvikle mest mulig av 
trafikken gjennom prioritering av gående og syklende framfor privatbil.   

En økt forståelse av at bysentrum har en sosial egenverdi der det er mulig for beboerne å møtes i 
åpne byrom eller gjennom handel, kultur, kafébesøk mv.  Sentrum vil være et sted som folk i alle 
aldre oppsøker ut fra ønsket om å være der «noe foregår».   

I en avgrensning av sentrum vil det være viktig å se sentrum i samspillet med bydelene omkring og 
viktige nærings- og handelsområder utenfor sentrum.   

 

4.3.1 Viktige sentrumsfunksjoner 

Et sentrum bør avgrenses ut fra hvilke sentrumsfunksjoner som ønskes i et sentrum.  Typiske 
sentrumsfunksjoner (kap 2) er: 

 Handel / detaljvarehandel 

 Offentlig administrasjon og offentlige / private serviceinstitusjoner og bedrifter som krever 
høy publikumstilgjengelighet 

 Kulturtilbud 

 Offentlige møteplasser (torg, parker, bystrand) og sosiale møtesteder (kaféer, restauranter, 
pub’er mv).  
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 Boligmasse med et variert boligtilbud 

 Grønnstruktur – parker – lekeområder – forbindelseslinjer inn mot friluftsområde etc.    

 

4.3.2 Hvor er viktige sentrumsfunksjoner lokalisert i Fauske sentrum 

Kartet under viser fordeling av næringsbygg, servicebygg og boliger i og omkring Fauske sentrum.  
Vi ser at boligområder (grå farge) utgjør de største arealene, mens forretningsbygg (blå farge) er 
sentrert med servicebygg (gul farge) liggende like ved.   

Dagens struktur gir et definert sentrumssone i og omkring kvadraturen i Fauske.   

 

Figur 13.  Fordeling av næringsbygg, servicebygg og boliger i Fauske sentrum.   
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4.3.3 Avgrensning av sentrumssonen i Fauske sentrum – SSB-metode 

Kartet under viser hvordan sentrumssonen i Fauske avgrenses ut fra metoden gitt av SSB (kap 
5.2.).  Sentrumssonen er et resultat av flere sentrumskjerner med en 100 meters sone rundt.  En 
sentrumskjerne består av minst tre ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner.   

 

Figur 14.  Sentrumssonen i Fauske sentrum er vist med blå farge.  Kilde: Kart og geodata fra SSB.  

http://kart.ssb.no/ 

 

Vi vil i strategi 1 i denne planen foreslå en avgrensning av sentrumssoner og handelsområder for 
Fauske. 
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5 Mål for kommunedelplan sentrum.  Et 

strategisk veikart.  

Vi søker å finne en oversiktlig målstruktur for sentrumsplanen.  Denne målstrukturen er forankret i 
kommuneplanens samfunnsdel.   

 

Figur 15.  Strategisk veikart – kommunedelplan Fauske sentrum.  Strategiene er ikke-prioritert 
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I kap 6 beskrives disse strategiene ytterligere.   

 

5.1 SWOT – FAUSKE  

Nedenfor følger en enkel analyse (SWOT) for Fauske.  Dette er et enkelt verktøy for å avdekke 
sterke og svake sider i nåtid og i overskuelig framtid.    

 

Figur 16.  SWOT- Fauske 2016.    

 

En lettere lesbar utgave av denne SWOT-analysen er vist i kap vedlegg 9.6.    

 

 

Strenghts: Weaknesses:

Areal.  Betydelig tilgang på nærings- og boligareal i og i 
tilknytning til sentrum.  Tilgang på næringsareal i tilknytning 
til godsterminal, hovedvegnettet og jernbane.  

Vanskelige grunnforhold (leir / myr).  

Relativt lave tomtepriser.  Lav sats for arbeidsgiveravgift 
(5,1%).  

Viktig trafikk-knutepunkt i Indre Salten.  Hovedveger x 
Jernbane.  Terminalfunksjon for jernbane 

E6 / Rv80  gjennom sentrum.  Økende tungtrafikk

Sterk handelsnæring - sterk handelstradisjon - stort 
handelsomland

"Butikkdød" i sentrum - bygningsmasse fra ca 50-tallet

Sterk industriell tradisjon (bergverk, energi, bygg- og 
anlegg)

Svak befolkningsutvikling - eldrebølge fra ca 2023 

Viktig skolesenter for Indre Salten Svak utvikling i arbeidsplasser - spesielt i privat sektor
Rikt kulturliv.  Sterk frivillig sektor - "NM-byen" Økende pendling
Stort kraftoverskudd
Reiselivsnæringen vokser Deler av sentrum virker "slitt" og lite attraktivt

Opportunities: Threats:

Videre utvikling av E6, Rv77 (Tjernfjellet) , Rv80 og 
jernbanen.
Omlegging av E6 og Rv80 utenfor sentrum av Fauske Omlegging av E6 / Rv80 gjør Fauske til en bakevje

Etablere et utviklingsområde i sentrum  

Regional sentralisering
Tre-delingen av kommunen mellom Valnesfjord - Fauske og Sulitjelma  
vokser og eskalerer

Utvikling av Fauske Postterminal / godsterminal.  
Gjenåpning av gruvene i Sulitjelma - andre mineralressurser 
i regionen

Strenge krav til nyetableringer gjenåpning gjør gjenåpnig av gruver og 
mineralforekomster kostbart og vanskelig.  

Økning i reiselivsnæringen
Utvikling av handel / netthandel / transport - nyetableringer 
Betydelig tilgang på sentrumsnært, ledig næringsareal i 
tilknytning til nasjonale  transportkorridorer og med god 
energitilgang.
Akkvisisjon  - Etablering av institusjoner i Fauske Konkurransen med / mot Bodø blir for sterk

Sterkere samarbeid med viktige institusjoner i Bodø / 
Regionalt / Nasjonalt

Viktige arbeidsplasser / virksomheter flytter ut av Fauske 

SWOT Fauske sentrum.  Kommunedelplan sentrum 2016
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6 Strategier og tiltak for sentrumsutvikling

6.1 ETABLERE SENTRUMSSONER OG HANDELSOMRÅDERI FAUSKE

6.1.1 Forslag til ny avgrensning av kommunedelplan for sentrum

I revisjon av kommuneplanens arealdel i Fauske er det et mål å redusere antall kommunedelplaner
fra nåværende 5 til 1. I nåværende kommuneplan er det utarbeidet kommunedelplaner for:

Fauske sentrum 1

Fauske sentrum 2

Daja / Jakobsbakken (Sulitjelma)

Langvatnet 1 (Sulitjelma)

Langvatnet 2 (Sulitjelma)

I revidert arealplan ønsker Fauske kommune at antall kommunedelplaner skal reduseres til én
kommunedelplan:

Kommunedelplan for Fauske sentrum.

Vi legger til grunn dagens kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 men foreslår å endre denne
avgrensningen i samråd med administrasjonen i Fauske kommune slik:

Figur 17. Forslag til avgrensning av kommunedelplan Fauske sentrum.
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6.1.2 Forslag til avgrensning av sentrumssoner A og B i Fauske.   

For å få en funksjonell avgrensning av sentrum, velger vi å legge avgrensningen i senterlinjen av 
eksisterende gateløp.  Vi velger å justere avgrensningen slik at viktige sentrumsfunksjoner (kap 
4.3.3.) innlemmes i sentrum.   

Sentrumssoner A og B avgrenses som vist i figur 21.   

 

Sentrumsfunksjoner i foreslått sentrumssone A og B.   

I Sone A foreslås følgende sentrumsfunksjoner:   

 Bypark / Bystrand vest i sentrumsområdet.  Dette elementet vil ligge som en naturlig 
forlengelse av sentrumskvadraturen.  Pr i dag savner Fauske en definert bypark.   

 Bolig- og forretningsområde (Promenaden) langs en oppgradert Sjøgata.  Arealer avsatt til 
forretningsformål ved den gml sentralskolen tenkes lagt inn her.  Sjøgata oppgraderes i 
forhold til siktelinjer, byggelinjer og trafikkareal.    

 Et utviklingsområde for kultur bolig- og næringsutvikling i sentrum.  I det samme området 
foreslås igangsatt et BID3-prosjekt for å skape mer liv i tomme butikklokaler i sentrum  

 Det foreslås etablert en lekepark / aktivitetspark i Rådhusgata.    

 Det foreslås lagt en bussterminal i sentrum.   

 Boligområder med muligheter for boligfortetting, større byggehøyde og parkeringsareal i 
underetasjer / parkeringskjeller.  Langs promenaden ut mot fjorden ønskes tilrettelagt for 
boliger og sosiale møteplasser.   

 

Sentrumssone A og B i hht regional planbestemmelse om kjøpesenter 

Sentrumssone A er bykjernen / kvadraturen i Fauske.  Sentrumssone A er en sentrumssone i hht 
Regional planbestemmelse – j.fr. Fylkesplanens kap 7.  Sentrumssone B er ikke en sentrumssone i 
hht Regional planbestemmelse.   

 

Byggegrenser og frisiktlinjer. 

Det skal i sentrumssone A gjennom reguleringsplan defineres byggegrenser og frisiktlinjer i hht 
PBL § 29-4 – j.fr. veglovens bestemmelser.   

Byggegrenser settes slik at man får mest mulig sammenfallende byggelinjer i sentrum slik at en 
oppnår en definert kvartalsstruktur.   

 

 

                                                      
3 Business Improvement District 
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Fortau, sykkelfelt og gater 

Det defineres tydelige linjer for gater og fortau og skille mellom gater og fortau.  Fortausbredde, 
gatebredde og bredde på evt sykkelbane defineres i hht vegnormalen4.  Vi viser her spesielt til kap 
B i Håndbok N100.   

 

Figur 18.  Inndeling av fortauet i soner med breddekrav (mål i m).  Kilde; Håndbok N100.   

 

 

Figur 19: Tverrprofil – gater.  Kilde: Håndbok N100.   

 

                                                      
4 Statens vegvesen – vegdirektoratet (2014).  Veg- og gateutforming.  Håndbok N100.   
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Figur 20: Tverrprofil – gate med sykkelfelt. Kilde: Håndbok N100.   

 

I gater med sykkelfelt der det går by-/regionallinjer eller langruter for buss, bør kjørefeltbredden 
være 3,25 m av hensyn til framkommelighet for buss 

 

Byggehøyder og utnyttelsesgrad sone A og B: J.fr. § 9.1.4. i planbestemmelser 

Gjennom reguleringsplan / detaljplan vil kommunen legge til grunn at følgende byggehøyder / 
utnyttelsesgrad gjelder:  
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Tabell 3.  Byggehøyder og utnyttelsesgrader i sentrum.  J.fr. Kommuneplanens arealdel.  

Planbestemmelser §1.15.4.  Kilde: Fauske kommune 

 

Kvartalshenvisningene i oversikten foran viser til følgende kart:   
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Figur 21: Kvartalsinndeling i Fauske sentrum. Kilde: Fauske kommune.

6.1.3 Forslag til avgrensning av Handelsområde H1 og H2

Det er i hht Regional planbestemmelse utarbeidet en handelsanalyse for Fauske. Vi viser i denne
sammenheng til kap 1.2.3. Vi vil i denne sammenheng defineres handelsområder utenfor sentrum;

Handelsområde H1: som omfatter Fauske Handelspark, Byggmakker og tilstøtende areal. Dette
området samsvarer med areal avsatt til formål F/A Forretning / Industri i reguleringsplanen for
Fauske stasjonsområde. Dette området er pr i dag i all hovedsak disponert.

Handelsområde H2: som omfatter Terminalveien øst. Dette området følger samme avgrensning
som reguleringsplan for Terminalveien Øst. Området er avsatt til formål Bebyggelse og anlegg,
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og Grøntområde.

Tilfang på udisponert, sentrumsnært næringsareal i tilknytning til nasjonale transportkorridorer, gir
Fauske et viktig konkurransefortrinn sett i forhold til nabokommunene.
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Figur 22: Avgrensning av Handelsområde H1 og handelsområde H2 (Bestemmelsesområde 

handel).   Utsnitt av kommunedelplan Fauske sentrum.  Handelsområdene er markert 

med blått omriss.   

 

6.1.4 Tiltak:   

 Kommunedelplan for sentrum avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.1. 

 Sentrumssoner (sentrumssone A og B) avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.2. 

 Handelsområder utenfor sentrum (Handelsområde H1 + H2) avgrenses som foreslått i kap 
6.1.3.   

 I samarbeid med Nordland fylkeskommune bør det arrangeres et byromseminar på 
Fauske.  I samarbeid med fylkeskommunen bør hensikten og innretningen på et slikt 
seminar avklares i god tid før gjennomføring av seminaret.   

 Det bør søkes tilskudd fra Stedsutviklingsprogrammet til videre utvikling av Fauske 
sentrum.   
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6.2 STRATEGI 2.  ETABLERE ET UTVIKLINGSOMRÅDE I SENTRUM; 

SJØGATA – KULTURKVARTALET OG BID-FAUSKE.   

 

6.2.1 Sjøgata  

Sjøgata framstår i dag med et uryddig gatebilde med utflytende gatemønster, varierende gate- og 
fortausbredder, og utydelige byggelinjer.  Bredden på selve kjørebanen varierer, og er på enkelte 
strekninger hele 10 m bred.  Fortaubredde varierer, og enkelte kryss er uklare i avgrensning 
mellom fortau, parkering og kjørebane.  Dette skaper en økt risiko i en periode der det må 
forventes mer blandet trafikk.   

 

Figur 23.  Sjøgata sett mot vest fra Amfi-bygget.  Foto: M Selnes 2015.   

 

Sjøgata bør «strammes opp».  Det bør defineres en gatelinje og gatebredde, fortausbredde og 
sykkelbanebredde i hht vegnormalen (kap 6.1.).  Det bør defineres byggelinjer og siktelinjer og 
stilles krav til fasadeutforming og gesimshøyde ut mot gaten (kap 6.1., tabell 3).   

En oppstramming av Sjøgata, vil gjøre denne bydelen svært attraktiv i forhold til boliger, 
sentrumshandel, utesteder og andre etableringer.   
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I det følgende (fig 25-27) vises noen skisser som viser hvordan dette gatebildet kan utformes.    

 

Figur 24.  Sammenhengen Bypark – bystrand – Sjøgata som sentrumsområde.  Kilde: Leonard 

Brunke 

 

Sett i perspektiv fra sørøst mot nordvest kan dette bli slik:   

 

Figur 25. Bypark – bystrand – Sjøgata som sentrumsområde.  Perspektiv fra sørøst mot nordvest.  

Kilde: Leonard Brunke 

 

 

Sett i perspektiv fra sørvest mot nordøst kan dette bli slik:   



 Oppdragsnr.: 5144095 

 Dokument nr.:       

Strategiplan Fauske sentrum; 

Fauske - marmorbyen.   | Grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel – kommunedelplan Fauske Revisjon:       

 

n:\514\40\5144095\5 arbeidsdokumenter\57 sentrum - fauske\2016-04-15 rapport fauske sentrum -marmorbyen.docx 2015-06-08 | Side 49 av 72 

 

 

Figur 26.  Bypark – bystrand – Sjøgata som sentrumsområde.  Perspektiv fra sørvest mot nordøst. 

Kilde: Leonard Brunke 

 

6.2.1.1 Disponering av bygningsmasse i Sjøgata 

Det pågår en regional sentralisering i Salten som i de aller fleste andre regioner i landet.  I 
perspektiv 2030 vil ca 77% av befolkningen i Salten bo på aksen Bodø-Fauske – dette utgjør ca 
70.000 mennesker.  I perspektiv 2030 vil kommunikasjonslinjene mellom Fauske og Bodø være 
bedre med en forventet kortere reisetid.   

I et framtidsperspektiv vil Fauske – i likhet med de aller fleste tettsted og byer i landet – oppleve en 
eldrebølge som starter ca 2023.  Fram til år 2030 vil antall eldre i 80+ øke med ca 64% i Fauske.  
PÅ landsbasis vil andelen pensjonister (67+) i befolkningen fordobles fra nå av og fram til 2040.  
Dette vil være en generasjon eldre med relativt høy utdanning og høy betalingsevne.  Eldre stiller 
spesielle krav til boliger og sentrumsstruktur.  Vinnerne i denne prosessen vil være de byer og 
tettsteder som tilrettelegger for en økt andel eldre og økt regional sentralisering.   

Det tenkes etablert en bygningsmasse bestående av bygninger i 3-4 etasjer.   

Bygningsmassen i Sjøgata bør disponeres til: 

 Boligformål (2-4 etasje) – 1. etasje ut mot sjøsiden.   

 Forretningsformål (sentrumshandel, service).  1. etasje ut mot Sjøgata 

 Forretningsformål (kontor mv) 2-4 etasje) 

 Forretningsformål (restaurant, pub mv).  1. etasje ut mot sjøsiden 

 Parkering / varelevering / lager.  1. etasje mot sidegatene.   Det bør unngås gateparkering.    
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6.2.2 Kulturkvartalet 

Kultur er i økende grad en viktig sentrumsfunksjon.  Vi viser i denne sammenhengen til kap 2.  
Erfaringene fra åpningen av Stormen i Bodø den 16. november 2014 og i ettertid er udelt positive i 
forhold til å skape mer liv og aktivitet i sentrum.  Biblioteket er blitt en helt sentral møteplass for 
lesing, leksearbeid, lån av bøker, film og annet.  Etableringen har skapt en aktivitetsøkning i 
sentrum av byen med positive ringvirkninger overfor forretninger og utesteder.   

Fauske har i lang tid diskutert etableringen av et kulturhus / allaktivitetshus i Fauske sentrum.  
Etableringen a et slikt hus er av økonomiske årsaker utsatt.  Det er laget en reguleringsplan for 
bygging av et allaktivitetshus på tomta der gml Rådhus står i dag.    

Fauske har i dag en stor hall (Fauskehallen) der det arrangeres idrettsstevner, konserter mv.  I 
Fauskehallen kan det tas arrangement med inntil ca 1.000 sitteplasser.  I februar 2016 vil en ny 
fotballhall (SKS-Arena) bli bygget ferdig på Vestmyra, og denne nye hallen innebærer betydelig økt 
kapasitet på Fauske i forhold til arrangementer som krever større haller.   

I tillegg til disse to hallene har følgende kapasiteter som er aktuelle i kultursammenheng:  

 Fauske kino ble bygd i 1954.  Salen har 213 sitteplasser, og benyttes også som 
konsertlokale.   

 Ankerske scene (Fauske Bluesklubb).  Ca 150 plasser.   Driftes på dugnad av 
bluesklubben.   

 Samfunnshuset.  Dans Fauske disponerer 2. etg, mens Ungdomsklubben disponerer 1. 
etg.    

En utvikling av aktivitet i de to hallene og i de eksisterende kulturhusene i sentrum, vil være en 
meget viktig faktor i forhold til å utvikle kulturkvartalet i sentrum av Fauske.  Utvikling av et 
parkanlegg med en evt utescene i tilknytning til kulturkvartalet, vil styrke denne funksjonen.   

I forbindelse med utvikling av kulturkvartalet, bør man i prosessen vurdere hvilke ringvirkninger i 
form av etableringer og aktiviteter som kan være aktuelle i kulturkvartalet.  Dette kan være 
ringvirkning i form av; 

 Utesteder 

 Kulturrelatert virksomhet (øvingslokaler, bi-scener mv) 

 Reise/opplevelsesrettet virksomhet 

 Forretninger bedrifter rettet mot kulturmarkedet 

 

6.2.3 BID-Fauske.   

BID Business improvement district er et verktøy for å vitalisere sentrum gjennom forpliktende 
samarbeid mellom gårdeiere, næringsdrivende og kommunen. BID-verktøyet ble etablert på slutten 
av 1970 -tallet i USA, for å stoppe en akselererende nedgang i sentrumshandel, som en følge av 
en ekspansiv kjøpesenterutbygging utenfor sentrum. 

Et sentralt element i BID er at det utarbeides en vitaliseringsplan som forplikter alle innenfor det 
definerte BID-området til å bidra økonomisk gjennom en avtale.  For å lykkes med BID, må 
næringslivet ha et nært og godt samarbeid med kommunen og koble arbeidet til kommunale 
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planer.  Kommunene på sin side må tilegne seg kunnskap om handelens utviklingstrekk og 
forutsetninger, og samarbeide med næringslivet om gode løsninger for drift og utvikling av sentrum. 
Målet er at handelen lokaliseres, utformes og tilpasses stedets omgivelser på en god måte, slik at 
de bidrar til et godt bymiljø og styrker livet i byen5.   

Et gjennomgående trekk ved de fleste norske byer er at bare en del av de næringsdrivende, 
butikkeiere og gårdeiere aktivt medvirker til å løse felles oppgaver i sentrum, mens andre av ulike 
årsaker velger å stå utenfor.  Vi finner også at mange sentrumsgårder eies av personer / selskaper 
med liten lokal forankring.   

Et BID kan defineres slik;   

Et BID (Business Improvement District) er et presist avgrenset område hvor næringsdrivende – 
forplikter seg gjennom en avtale om at de sammen skal investere i tiltak som styrker områdets 
konkurranseevne6.   

Et BID kan etableres slik:   

 Det etableres en organisasjon / sentrumsorganisasjon som utarbeidet er forslag til 
vitaliseringsplan;  

 Felles virkelighetsforståelse 

 Hva skal planen omfatte / ikke omfatte (områdemessig og saklig) 

 Hva skal man søke å oppnå – mål  

 Virkemidler  

 På grunnlag av planen utarbeides en avtale om gjennomføring av planen 

 Organisasjonen / sentrumsorganisasjonen får ansvar og virkemidler for å gjennomføre 
planen.    

Et BID kan eksempelvis omfatte;  

 Flere gårdeiere i samme kvartal går sammen om oppgradering / utvikling av et kvartal.  
Enighet om kvartalsutvikling 

 Flere gårdeiere går sammen om utenomhus-tiltak som gir kvartalet et enhetlig og mer 
tiltalende preg 

 Felles parkeringsløsninger 

 Felles løsninger for varelevering, lager, avfallstømming og annen logistikk 

 Felles åpningstider 

 

 

                                                      
5 Kommunal og regionaldepartementet.  Miljøverndepartementet.  Faglig råd for bærekraftig byutvikling.   
6 Etter Norsk Sentrumsutvikling (2014).  Vitalisering av sentrum – en norsk BID-ordning.   
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6.2.4 Tiltak 

 Det iverksettes en prosess som skal ende opp i en ny reguleringsplan for Sjøgata.  En 
«oppstrammingsplan» for Sjøgata i Fauske som en parallell til miljøgateprosjektet i 
Storgata.   

 Det igangsettes en prosess som skal skape mer kulturbasert virksomhet i Kulturkvartalet. 

 Det bør etableres et eget prosjekt BID-Fauske.   

 

6.3 STRATEGI 3.  UTARBEIDE EN STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FAUSKE 

KOMMUNE.   

Fauske kommune bør utarbeide en strategisk næringsplan.  Fauna KF er i gang med å utarbeide 
en strategisk næringsplan.  Denne forventes lagt fram for politisk behandling våren 2016.   

 

6.4 STRATEGI 4.  ETABLERE BYPARKEN MED STRANDOMRÅDE – I 

FORLENGELEN AV SJØGATA BYSTRANDA – BYPARKEN 

Denne strategien er nært knyttet til strategi 1, .   

I forlengelsen av Sjøgata mot vest, og i tilknytning til Nordlandsmuseet Fauske / Bygdetunet, er det 
planlagt etablert en bystrand i tilknytning til byparken omkring Fauske bygdetun.  En slik bystrand 
vil kreve tilrettelegging i form av at eksisterende masser i strandsonen skiftes ut med sand, og at 
det etableres et grøntanlegg i tilknytning til strandsonen.   
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Figur 27: Planskisse Fauske bystrand.  Kilde; Leonard Brunke.   

 

Sammen med bygdetunet og tilstøtende grøntarealer kan dette området utvikles videre til en 
bypark som vil ha en stor bruksverdi i seg selv og som kan benyttes som område for utendørs 
musikkfestivaler mv.   I tillegg kan det etableres aktivitetshus for servering, trening, spa mv.   
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Figur 28.  Skisse, bysta\rand Fauske.  Kilde: Leonard Brunke.   

 

Bystranda kan knyttes sammen med en gang/sykkelvei vestover mot Erikstad / Badeplassen og 
derved åpne en gang/sykkelpassasje inn mot Sjøgata.    
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Figur 29.  Skisse; badestrand sammensatt av byggesystemer, sandstrand og vegetasjon.  Kilde;  

Leonard Brunke.   

 

 

Figur 30.  Skisse:  Aktivitetshus / strandhus.  Kilde:  Leonard Brunke.   

 

6.4.1 Tiltak 

 Det bør arbeides videre med å etablere og realisere en bypark / bystrand i Fauske.   
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6.5 STRATEGI 5.  ETABLERING AV EN LEKEPARK I FAUSKE SENTRUM.   

Det er mulig å etablere en lekepark / et lekeland i Fauske sentrum.  En slik park vil i seg selv skape 
mye aktivitet og være et attraktivt mål for småbarn / småbarnsforeldre.   Som et eksempel på en 
slik lekepark, viser vi her en lekepark i Halden sentrum.   

 

Figur 31.  Lekepark i Halden sentrum.  Kilde:  https://www.facebook.com/lekeparkhalden 

 

Det er ledige, sentrumsnære arealer i Fauske sentrum som kan være meget godt egnet for 
formålet.  Adgangen til bruk av slike areal kan evt leies for en periode.    

 

 

https://www.facebook.com/lekeparkhalden
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Figur 32.  Areal i Rådhusgata.   Mulig lekeland.  Foto; M. Selnes 2015.   

 

6.5.1 Tiltak 

 Det etableres en lekepark i Fauske sentrum som foreslått. 

 

6.6 STRATEGI 6.  ETABLERING AV EN GRØNNSTRUKTUR MED ET 

SAMMENHENGENDE GANG/SYKKELVEINETT I OG GJENNOM FAUSKE 

SENTRUM.   

I forbindelse med etablering av nytt skolesenter på Vestmyra i Fauske, er det i samarbeid med 
Statens Vegvesen – Region Nord utarbeidet et forslag til nytt gang- og sykkelveisystem på Fauske.  
Tiltakene i den kommunale planen for gang- og sykkelveier er koordinert med planen til Statens 
vegvesen.   

Den kommunale planen for gang- og sykkelveier i Fauske sentrum ble behandlet av Fauske 
kommunestyre den 27. august 2015 som sak 064/15.  Denne saken viser til Norconsults rapport 
datert 01.07.2015.   

Statens vegvesen – Region nord har lagt fram Temaplan til offentlig ettersyn 19. august 2015; 
Hovednett for sykkel Fauske – rute/lenkebeskrivelse.  Et oversiktskart er vist i fig 34.  

Det er i denne sammenheng vesentlig å knytte sammen gang- og sykkelveinettet i Fauske slik at 
det skapes en sammenheng også med en oppgradering av Sjøgata.  Det kan her skapes en 
sammenheng mellom badeplassen på Erikstad – via Byparken og direkte inn i Sjøgata.   

Med dette gang-sykkelveisystemet på plass, vil man få et sammenhengende system som knytter 
sentrum til:  
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 Badeplassen på Erikstad, 

 Lysløypa / friluftsområder ved Hauan – Skjåheia 

 Friluftsområder ved Finneid skole 

 Friluftsområder ved Arsenalet.    

 

Figur 33: Forslag til nytt gang- og sykkelveisystem på Fauske i tilknytning til skolesenteret på 

Vestmyra.  Kilde; Statens Vegvesen.   

 

Gjennomføring av disse tiltakene vil imøtekomme statlige og regionale planmyndigheters 
retningslinjer om tydelige gang- og sykkelstrategier i tettsteder.  Samtidig vil tiltakene forsterke 
Fauske kommunes profil som folkehelsekommune.   

 

6.6.1 Tiltak.   

 Plan om sammenhengende gang- og sykkelveistruktur i Fauske gjennomføres i samarbeid 
med Statens Vegvesen.   
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6.7 STRATEGI 7.  ETABLERE EN NY BUSSTERMINAL I FAUSKE SENTRUM 

Det savnes i dag en ordnet bussterminal i Fauske sentrum.  Bussene bruker i dag et areal ved 
Shellstasjonen som terminal.  Det er flere mangler ved dagens løsning: 

 Dårlige fasiliteter for de reisende – dårlig buss-skur 

 Vanskelige inn- og utkjøringsforhold for bussene  

 Dårlig skilting – terminalen vanskelig å finne for reisende som ikke er godt kjent på Fauske 

 Konflikt med andre brukere av bensinstasjonen og oppstilling av langtransportkjøretøy.   

Effektive terminaler for kollektivtransport er en viktig del av sentrumsfunksjonen. 

Nordland fylkeskommune har laget en skisse av kjøremønster for buss gjennom Fauske sentrum.  
Jernbanestasjonen og Follaveien mellom rundkjøringa i Storgata og Sjøgata er viktige knutepunkt i 
denne strukturen.    

 

Figur 34.  Skisse av kjøremønster for Buss gjennom Fauske sentrum.  Kilde.  Nordland 

fylkeskommune.   
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Det ligger en mulighet i å etablere en bussterminal i Follaveien mellom Rundkjøringen (Bautaen) 
og Sjøgata med forlengelse inn i Sjøgata (ved Bankbygget).   

 

Figur 35.  Mulig lokalisering av ny bussterminal på Fauske.  Kilde: Kommunekart.no 

 

Denne lokalisering av ny bussterminal terminalen vil også ha en viktig funksjon i forhold til 
sentrumshandel, kulturkvartalet, offentlige tjenester mv.  

 

6.7.1 Tiltak 

 Det iverksettes en prosess i samarbeid med Nordland fylkeskommune for å etablere en ny 
bussterminal i Fauske sentrum.   
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6.8 STRATEGI 8.  UTARBEIDE EN PARKERINGSSTRATEGI FOR FAUSKE 

SENTRUM.   

Fauske Parkering AS er et heleid kommunalt selskap som administrerer avgiftsparkering og bruker 
inntektene av dette til sentrumsutvikling i Fauske.  Det opereres med én prissone for hele sentrum.  
For langtidsparkering er det en rabattordning for de som parkerer før kl 10:00.   

Parkering er en viktig del av tilgjengeligheten, og avgiftsparkering kan oppleves som en uheldig 
konkurransevridning i forholdet mellom sentrumshandel (avgift og tidsbegrensning) og handel i 
handelsparker utenfor sentrum (ingen avgift og i praksis ingen tidsbegrensning).   

Det er i formannskapsmøtet den 23. oktober 2015 tatt initiativ overfor Fauske Parkering AS om en 
vurdering av en ordning med avgiftsfri parkering i sentrum i forbindelse med julehandelen 2015.  
Fauske Parkering AS har på grunnlag av dette initiativet innført gratis parkering hver lørdag i 
desember 2015.  Dette tiltaket er ikke evaluert, men har i følge media gitt gode resultater.  

 

6.8.1 Tiltak 

 Det bør igangsettes en prosess for å utvikle en ny parkeringsstrategi for Fauske der 
Sentrumssonene og Handelsområdene (Strategi 1) vurderes samlet.   

 

6.9 STRATEGI 9.  FORTSETTE ARBEIDET MED OMLEGGING AV RV80 OG E6 

UTENOM FAUSKE SENTRUM.   

Det er utarbeidet en egen rapport om omlegging av E6 og Rv80 rundt Fauske og 
samfunnsmessige konsekvenser av dette;   

 Omlegging av E6 rundt Fauske sentrum.  Underlag for kommuneplanens arealdel for 
Fauske 2015-2021.  Norconsult AS 2015-01-14. 

Det er i denne rapporten foreslått følgende tiltak:   

 Det bør snarest mulig opprettes en dialog med Statens Vegvesen i forbindelse med 
Konseptutvalgsutredningen (KVU) for strekningen Fauske - Mørsvikbotn (se kap 2.6.) med 
siktemål å innlemme strekningen Finneidstrømmen bru – Fauske nord i denne KVU’en.   

 Denne konseptutvalgsutredningen bør sees i sammenheng med andre viktige 
vegprosjekter i regionen.    

 Ved en omlegging av E6 og RV80 rundt Fauske sentrum er det svært viktig at det sør, nord 
og vest for byen utformes vegkryss som bidrar til å «sluse» besøkstrafikk / turisttrafikk inn 
til bysentrum.  Dette kan skje gjennom en bevisst utforming av stoppepunkter / vegkryss, 
utforming av blikkfang / attraktivitet i sentrum.   

 Det må utformes parkeringsareal og en parkeringsstrategi i sentrum som kan fange opp 
besøkstrafikk / turisme, og som gjør sentrum til et attraktivt stoppested.   

Dette er en viktig langsiktig strategi som ble drøftet i Plan- og Utviklingsutvalget i Fauske den 
24.11.2015.  Omlegging av E6 og Rv80 var i denne sammenheng to viktige innspill til Regional 
Transportplan RTP 2017-2028.  
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6.9.1 Tiltak 

 Det må etableres et prosjekt som holder et kontinuerlig påtrykk i denne saken i forhold til 
RTP og NTP.   
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7 Handlingsplan for sentrumsutvikling 

 

7.1 TILTAK 

Vi oppsummerer her tiltakene nevnt foran (kap 6).   

Sentrumssoner og handelsområder 

 Kommunedelplan for sentrum avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.1. 

 Sentrumssoner (sentrumssone A og B) avgrenses som foreslått i denne planens kap 6.1.2. 

 Handelsområder utenfor sentrum (Handelsområde A + B) avgrenses som foreslått i kap 
6.1.3.   

 I samarbeid med Nordland fylkeskommune bør det arrangeres et byromseminar på 
Fauske.  I samarbeid med fylkeskommunen bør hensikten og innretningen på et slikt 
seminar avklares i god tid før gjennomføring av seminaret.   

 Det bør søkes tilskudd fra Stedsutviklingsprogrammet til videre utvikling av Fauske 
sentrum.   

Sjøgata – kulturkvartalet og BID-Fauske 

 Det iverksettes en prosess som skal ende opp i en ny reguleringsplan for Sjøgata.  En 
«oppstrammingsplan» for Sjøgata i Fauske som en parallell til miljøgateprosjektet i 
Storgata.   

 Det igangsettes en prosess som skal skape mer kulturbasert virksomhet i Kulturkvartalet. 

 Det bør etableres et eget prosjekt BID-Fauske.   

Strategisk Næringsplan 

Arbeidet med Strategisk næringsplan ivaretas av Fauna KF.   

Byparken og bystrand 

 Det bør arbeides videre med å etablere og realisere en bypark / bystrand i Fauske.   

Etablering av en lekepark 

 Det etableres en lekepark i Fauske sentrum som foreslått.   

Gang/sykkelveinett – grønnstruktur.   
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 Plan om sammenhengende gang- og sykkelveistruktur i Fauske gjennomføres i samarbeid 
med Statens Vegvesen.   

Bussterminal 

 Det iverksettes en prosess i samarbeid med Nordland fylkeskommune for å etablere en ny 
bussterminal i Fauske sentrum.   

Parkeringsstrategi 

 Det bør igangsettes en prosess for å utvikle en ny parkeringsstrategi for Fauske der 
Sentrumssonene og Handelsområdene (Strategi 1) vurderes samlet.   

Omlegging av E6 / Rv80 

 Det må etableres et prosjekt som holder et kontinuerlig påtrykk i denne saken i forhold til 
RTP og NTP.   
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9 Vedlegg.   

9.1 SSB-METODE.   SENTRUMSSONE 
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9.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING I SALTENKOMMUNENE.  HISTORISK.  2000-

2016 
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9.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING I SALTENKOMMUNENE.  2015-2030.   
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9.5 ALDERSFORDELT BEFOLKNINGSUTVIKLING I FAUSKE OG BODØ 

KOMMUNER.  PROGNOSE 2015-2030.    
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Sammendrag 

Småby Nord omfatter de ti byene i Nord-Norge med mellom 5.000 og 10.000 innbyggere 
som ikke omfattes av bymiljø- eller bypakkeordninger. Det vil si: Kirkenes, Vadsø, Finnsnes, 
Sortland, Svolvær, Leknes, Fauske, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Hovedformålet 
med prosjektet er å skaffe kunnskapsgrunnlag som skal vise status, utfordringer og 
muligheter for at nordnorske småbyer skal nå målet om å bli mer attraktive, miljøvennlige, 
trafikksikre og gi god mobilitet for alle. 

Rapporten inneholder også liste over aktuelle investeringstiltak og anbefalinger om videre 
samarbeid om småbyutvikling. 

Dersom Nord-Norge skal sikre bosetting og utvikling av næringslivet, er det behov for å 
satse også på de små byene. Ett bidrag til å øke byenes attraktivitet og oppnå nasjonale 
miljømål, er å satse på bærekraftige mobilitet. Her har Statens vegvesen både sektoransvar 
og ekspertise. Fokusområder er samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging, 
redusere transportbehov og fremme bærekraftige transportalternativer. 

Statens vegvesen Region nord gjorde våren 2018 en foreløpig kartlegging av status for 
transportsystemet for de minste byene. Prosjektet Småby Nord har i forlengelsen av dette 
bidratt til å kartlegge status, utfordringer og muligheter for å være attraktive byer. Det er 
holdt to møter med hver bykommune, samt epost- og telefonkontakt. 

Kjennetegn ved de små byene er at de er bilbaserte og i liten grad har kapasitetsutfordringer 
i vegnettet. Det er svakt befolkningsgrunnlag for kollektivtilbud lokalt, samtidig som byene 
er viktige kollektivknutepunkt. Alle byene peker på behov for bedre tilrettelegging for 
gående og syklende. Biler er ofte et dominerende trekk ved byrommene, og byene har i 
varierende grad regulert parkering i sentrum. Flere av byene har hovedveg gjennom 
sentrum, som innebærer støy, støv og ekstra utfordringer med trafikksikkerhet. 

Prosjektet har identifisert mange tiltak som kan bidra til en attraktiv by med bærekraftig 
mobilitet. Dette er både statlige, fylkeskommunale og kommunale tiltak i form av fysiske 
prosjekter, som gang- og sykkelveger, fortau, belysning og sikring av fotgjengerkryssinger, 
men også holdningsskapende tiltak og intelligente transportsystemer og tjenester (ITS).  

Ca. 80 investeringstiltak er kostnadsberegnet og de samlede kostnadene er grovt anslått til 
1,3 milliarder kroner. Prosjektgruppa er gjort kjent med flere tiltak, som enten mangler 
planmessig avklaring eller som er av mer generell karakter, og som derfor ikke inngår i 
tiltakslisten eller kostnadsberegningen. Flere av disse tiltakene oppfattes som viktigere 
lokalt enn mange av de kostnadsberegnede tiltakene. Noen av disse er store tiltak som 
trenger finansiering, før man vil prioritere å bruke ressurser på planlegging. 

I Nasjonal transportplan og fylkeskommunenes regionale transportplaner er det kun lagt opp 
til mindre tiltak i enkelte av byområdene som omfattes av prosjektet. I tillegg til at det i liten 
grad settes av statlige eller fylkeskommunale penger til tiltak i de små byene, er det en 
utfordring at kommunene har begrenset tilgang på spesialiserte fagressurser og fagnettverk. 
Medvirkning og samarbeid vil være essensielt for å oppnå god byutvikling i tråd med 
overordnede mål. Det er god grunn til å være i forkant og planlegge godt slik at arealene blir 



6 
 

riktig prioritert og lokalisert i forhold til funksjoner, grøntstruktur, fortetting, myke 
trafikanter, kollektiv, gods, privatbiler med mere. 

Prosjektgruppa anbefaler at det settes i gang et småbyprogram og at det avsettes en egen 
pott i Nasjonal transportplan til tiltak som kan bidra til bærekraftig, urban mobilitet i 
småbyene. Småbyprogrammet bør sette rammer for hvordan man legger en strategi for 
småbyer og lager småbypakker. Det bør være et samarbeid og et spleiselag mellom 
kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen (og eventuelt andre transportetater), 
næringsliv og andre viktige lokale aktører. I tillegg må bompengefinansiering vurderes for 
hver bypakke. Prosjektgruppa mener at en regional småbykontakt/koordinator i Statens 
vegvesen vil styrke utviklingen av småbyene i nord. 

Bakgrunn 

Norges befolkning vokser og de siste 10 årene har alle fylker hatt befolkningsvekst, takket 
være høy innvandring. Veksten er imidlertid ujevnt fordelt geografisk. Den største 
befolkningsveksten finner vi i tilknytning til de største byene og i det sentrale 
østlandsområdet. Også innad i Nord-Norge er det de største byene som har hatt sterkest 
vekst i befolkningen. 

Nordland er det fylket med nest lavest befolkningsvekst i perioden 2013-2018, etter 
Hedmark og Oppland. Fylket har et lite fødselsoverskudd og netto innenlandsk utflytting er 
den høyeste i landet. Også Troms og Finnmark hadde lavere befolkningsvekst enn lands-
gjennomsnittet i perioden 2013-2018 (KMD; Regionale utviklingstrekk).  

På tross av sterk vekst i verdiskapingen i Nord-Norge de seneste årene, har det ikke ført til 
vekst i antall arbeidsplasser og befolkning (Verdiskaping i Nord-Norge, Telemarksforskning).  

Regjeringens nordområdestrategi 2017 sier at «Økt verdiskaping er et mål for 
nordområdesatsingen. Det trengs målrettet satsing på næringsutvikling for å utvikle Nord-
Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.» For å få til dette trengs 
blant annet arbeidskraft for å utnytte landsdelens ressurser. Fremover vil det være stort 
behov for nyrekruttering til mange sektorer og det forventes sterk konkurranse om 
arbeidskraften.  

Skal vi klare å ta ut potensialet i Nord-Norge må også de mindre byene gis bedre muligheter 
til å legge til rette for næringsutvikling, gi gode levekår for innbyggerne og bidra til en 
klimavennlig utvikling. Byene må oppleves som attraktive for de som allerede bor og jobber 
der og for de som ønsker å etablere næringsvirksomhet, men også for å tiltrekke seg ny 
arbeidskraft og besøkende. 

Som statlig etat med sektoransvar for bærekraftige mobilitetsplaner, bør Statens vegvesen 
bidra til byenes attraktivitet. Statens vegvesen Region nord utarbeidet derfor i 2016 en 
strategi for byutvikling. Så langt har satsningen i by vært nærmest ensbetydende med store 
og mellomstore byer, men Region nord har ambisjoner om at det skal jobbes godt med alle 
byene i landsdelen. Et ledd i iverksettelse av bystrategien er prosjektet Småby Nord. 
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Prosjektområdet 

 

Småby Nord omfatter alle Nord Norges byer med 5 000-10 000 innbyggere, unntatt Hammerfest. 
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Prosjektgruppen Småby Nord 

 
Thore Jensen (Prosjektavdelingen), Elisabeth Jomisko (Vegavdeling Finnmark) og Inge Berg (Veg og transport-
avdelingen) har også bidratt i prosjektet. 

Prosessen  

Prosjektet er et initiativ fra Strategistaben i Statens vegvesen Region nord for å løfte 
småbyene i Nord-Norge. Kunnskapen om småbyene har vært for uoversiktlig og spredt, og 
dialogen med småbyene for svak. Det ble derfor etablert ei tverrfaglig prosjektgruppe 
bestående av deltakere fra ulike avdelinger i Statens vegvesen og en representant for 
fylkeskommune med erfaring fra byutviklingsarbeid. 

Oppgaven har vært utfordrende og spennende med mange involverte og usikkerhet i forhold 
til mulig resultat. Samhandling med kommuner og fylkeskommuner har vært en viktig del av 
prosjektet, og et mål i seg selv for å opprette en bedre dialog og dele kunnskap. 
Tidsrammen har vært meget krevende og har følgelig begrenset prosessens omfang. 
Prosjektgruppa har for eksempel kun forholdt seg til kommunens administrasjon. 
Rapportens endelige innhold er prosjektgruppas produkt.  

Statens vegvesens Veg- og transportavdeling har våren 2018 utarbeidet et utkast til 
rapporten Kartlegging av status for transportsystemet i de 11 minste byene i Region Nord 
(her er Hammerfest inkludert til forskjell fra Småby Nord-prosjektet). Tilgjengelige data om 
byene er sammenfattet i lys av arealbruk, kollektiv, gåing, sykling, trafikksikkerhet, miljø, 
klima og gods. Utkastet gir en samlet oversikt over kunnskapsgrunnlaget og har vært et 
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utgangspunkt for Småby Nord-prosjektet. Denne rapporten skal i løpet av 2019 ferdigstilles 
og kvalitetssikres. 

Det er avholdt to arbeidsmøter med hver bykommune i form av ett fysisk møte i hver by og 
ett videomøte.  

Deltakere på de fysiske møtene har i hovedsak vært kommunens utvalgte administrative 
representanter, den aktuelle fylkeskommunes representant(er), Statens vegvesens 
planforvalter for den respektive by og tre prosjektgruppemedlemmer. På møtene i Lofoten 
har i tillegg representant for Statens vegvesens E10-prosjekt deltatt. Møtedeltagerne fra 
Statens vegvesen gjennomførte en enkel befaring i byene. 

Videomøtet omfattet en gjennomgang av beskrevet status, behov og muligheter i den 
aktuelle byen.  

Det er identifisert tiltak som har vedtatte reguleringsplaner og tiltak som ikke krever 
regulering, og disse er grovt kostnadsberegnet.  

Statens vegvesen har laget enkle 3D-modeller av byene. Bebyggelsen kunne vært mer 
detaljert, men dette er et godt utgangspunkt for en enkel presentasjon av byene. Foruten 
stillbilder fra modellene i denne rapporten, er det laget en filmsnutt for hver by med noen få 
fakta (utstrekning, folketall). Disse filmsnuttene ligger på prosjektets hjemmeside 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/smabynord som en rask intro til byene for alle som er 
interessert i dette pilotprosjekt. 3D-modellene finnes i Statens vegvesens system og er et 
godt utgangspunkt for videre arbeidsprosesser med byene. 
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med sm åbyer i nord
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Mål for byutvikling i mindre byer 

Overordna mål og føringer 

Regionalmeldinga trekker fram betydningen av gode offentlige rom, møteplasser og grønne 
strukturer i byer for menneskers livsutfoldelse, sosiale liv og naturopplevelser. Likeså 
refererer Folkehelsemeldingen til aktive transportformer og utviklingen av 
lokalsamfunn/byutvikling som områder med betydning for folkehelsen. Folkehelse er 
imidlertid ikke inkludert i den overordnede målformuleringen i Nasjonal transportplan, men 
verdsettes høyt i de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for prioriteringene 
av gang- og sykkelprosjekter.  

I Nasjonal transportplan er det videre et mål at minst 80 % av barn og unge mellom 6 og 15 
år skal gå eller sykle til skolen. Nasjonal gåstrategi har et mål om at minst halvparten av 
befolkningen skal ha gjennomført en hel reise per dag til fots i 2023. Nasjonal sykkelstrategi 
har som mål at åtte prosent av alle reiser i Norge skal foregå på sykkel innen 2023. For å nå 
dette målet bør antallet sykkelturer i byer og tettsteder mer enn dobles.  

Transportsektoren skal også i tråd med Nasjonal transportplan bidra til at nasjonale mål for 
lokal luftkvalitet og støy oppfylles.  

Det er vanskelig å anslå hvor viktig nettopp transportsystemene er for at småbyene skal fylle 
sin rolle i samfunnet. Det er ingen klare skiller mellom utvikling av transportsystemet og 
stedsutvikling generelt. Mange av målene som er satt for by- og tettstedsutvikling, har 
virkemidlene sine innenfor den samordnede bolig-, areal- og transportplanleggingen. Areal- 
og transportplanleggingen henger tett sammen og påvirker hverandre gjensidig. 
Transporttiltakene i byer fungerer da også som virkemidler for andre mål i by som for 
eksempel økt attraktivitet. De mindre byene med funksjoner som regionalt senter, må være 
attraktive som lokaliseringssted for institusjoner, servicebedrifter og annet næringsliv, og 
krever transportsystemer som ivaretar dette. Småbyer langt unna storbyer har mer 
omfattende roller enn småbyer nært en storby. 

I Statens vegvesens arkitekturstrategi er det et mål at byer og tettsteder skal utvikles med 
arkitektur av god kvalitet. Statens vegvesens transportanlegg i byer og tettsteder skal ut fra 
dette være av god arkitektonisk kvalitet, og gjennom sektoransvaret skal Vegvesenet bidra til 
å fremme god by‐ og stedsutvikling. Statens vegvesen skal bruke god arkitektonisk kvalitet 
som ett av virkemidlene for å skape miljø- og energivennlige, helhetlige og framtidsrettede 
løsninger. 

Region nord sine mål og føringer 

Regionens mål og føringer er beskrevet i Statens vegvesens rapport Bystrategi Region nord. 
Her pekes det på Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og Nasjonal transportplan som begge har mål om kompakte byer og 
tettsteder, redusert transportbehov og klima og miljøvennlige transportformer. Mål for 
byene i Region nord er basert på nasjonale føringer og målsettinger og på grunnlag av disse 
er følgende mål definert: 
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Hovedmål: 
Byområder i Region nord skal være miljøvennlige, trafikksikre og gi god mobilitet for alle.  

Delmål: 
1. Byer i Region nord skal utvikles etter en kompakt utbyggingsstrategi med fortetting rundt 

knutepunkt og kollektivtraséer, og bevisst lokalisering av store arbeidsplasser. 
2. Andelen av personreiser i byene som tas med gåing, sykling og kollektivtransport skal 

økes ved å legge til rette for at disse reisene blir så sikre og effektive at de foretrekkes 
foran biltransport.  

3. Næringstransport skal være miljøvennlig og ha god framkommelighet hele døgnet til 
godsknutepunkt og distribusjon. Det skal tilstrebes minst mulig konflikt mellom person- 
og godstransport. 

Strategien for å oppnå disse målene er tredelt: 
1. Helhetlig plan som grunnlag for forpliktende avtaler eller bypakker 
2. Tydeliggjøre og utøve vårt sektoransvar i arbeidet med byutvikling 
3. Evaluere egen kompetanse og organisering for å sikre god byutvikling 

Planlagte tiltak 

Nasjonal transportplan  

Nasjonal transportplan 2018-2029 har ett større investeringsprosjekt som vil ha betydning 
for byutvikling i de aktuelle småbyene. Det er satt av 1,250 mrd. kroner i 
oppstartsbevilgning til utbedring av E10 mellom Fiskebøl og Nappstraumen i siste 6-
årsperiode. Basert på konseptvalgutredningen (KVU) for strekningen har regjeringen 
besluttet at byområdene Svolvær-Kabelvåg og Leknes skal inngå i planleggingen, og 
arbeidet med å konkretisere tiltak er i gang (www.vegvesen.no/lofoten). 

Statens vegvesens Handlingsprogram 

I tillegg til store utbyggingsprosjekter settes det av midler i Nasjonal transportplan til mindre 
tiltak gjennom de såkalte programområdene. De programområdene som er mest aktuelle for 
bruk i byområdene er tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhet, 
kollektivtrafikktiltak, universell utforming og miljøtiltak.  

Statens vegvesens Handlingsprogram for 2018-2023 er en oppfølging av Nasjonal 
transportplan med en konkretisering av innsatsen på riksvegene i første 6-årsperiode. 
Gjennomføring er avhengig av årlige bevilgninger i statsbudsjettet. 

Følgende tiltak i Handlingsprogrammet er relevante for byene som omhandles av denne 
rapporten: 

Tilrettelegging for gående og syklende 
Det er satt av penger til samarbeid om nye sykkelbyer (18 mill. kr), en by i hvert fylke. 
Pengene kommer eventuelt i 2021. Det er foreløpig ikke valgt hvilke byer som skal bli 
sykkelbyer. 

http://www.vegvesen.no/lofoten
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Midlene som er satt av til strakstiltak etter sykkelveginspeksjoner (12 mill. kr) er ikke fordelt 
på strekninger, og det kan være aktuelt å bruke noen av disse pengene i småbyene. Disse 
midlene kommer først fra 2020. 

Trafikksikkerhet  
• E10 Leknessletta, tilskudd ny rundkjøring - 5 mill. kr i 2020 
• E6 Kirkenes sentrum, TS-tiltak – 51 mill. kr i 2021/23 

Midlene som er satt av til strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner (53 mill. kr) er ikke 
fordelt på strekninger, og det kan være aktuelt å bruke noen av disse pengene i småbyene. 
Hovedtyngden av disse midlene kommer først fra 2020.  

Miljøtiltak 
• Støytiltak Mosjøen – 4 mill. kr i 2020 
• Støytiltak Bodø/Fauske 4 mill. kr i 2020/21 
• Fasadetiltak støy Kirkenes 9 mill. kr i 2021 

Regionale transportplaner 

Finnmark: Ingen relevante prosjekter i Regional transportplan. 

Troms: Regional transportplan 2018-2029 (med Handlingsplan 2018-2021 og Økonomiplan 
2019-2022) 

• Finnsnes: fv. 86 Silsand-Islandsbotn med gang- og sykkelveg. 60 mill. med planlagt 
oppstart 2019.  

Nordland: Regional transportplan 2018-2029 (med Handlingsprogram 2018-2021 og 
Økonomiplan 2019-2022) 

• Sortland: fv. 82 Sortland-Risøyhamn, oppgradering av veg, inkludert gang- og 
sykkelveg. Parsell Holmen-Maurnes fullføres i 2019, øvrige parseller er ikke 
finansiert. 

• Sortland: 12 mill. til trafikksikkerhetstiltak Sortland sentrum i 2020. 
• Leknes: 8 mill. (totalt 13 mill. med tidligere bevilgninger) til tiltak rundt Vest-Lofoten 

videregående skole i 2019 (fortau, belysning etc.). 
• Mosjøen: Flytting av ferjekai ut av Mosjøen sentrum - utsatt til etter 2022. 
• Sandnessjøen: fv. 809 Vågen-Nesset og fv. 17 Blåbærhaugen-Kleiva: gang- og 

sykkelveg (ikke inne i det 4-årige handlingsprogrammet/økonomiplan). 

Alle regionale transportplaner inneholder sekkeposter for trafikksikkerhetstiltak som kan 
være relevante for småbyene.  

Eksisterende tilskuddsordninger 

Statlig tilskuddsordning til gang-/sykkelveg 
Gjennom Nasjonal transportplan er det også etablert en statlig tilskuddsordning for tiltak for 
økt gange og sykkelbruk. Midlene skal benyttes til kommunale og fylkeskommunale veger 
for å stimulere til helhetlige sykkelpakker i kommuner og fylker som ønsker å satse på 
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gående og syklende. Tilskudd fra ordningen krever en egenandel på minimum 50 prosent fra

tilskuddsmottaker. Midlene deles ut årlig etter en søknadsprosess.

Tilskudd fra Samferdselsdepartementet til lokale trafikksikkerhetstiltak

Samferdselsdepartementet gir tilskudd til tiltak som bidrar til å styrke lokalt

trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og

andre lokale aktører. Eksempel på tiltak er trafikksikkerhetsopplæring, refleksutdeling og

trafikkløype.

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

Fylkeskommunene har ei tilskuddsordning for trafikksikkerhetstiltak som kommunene og

andre kan søke på. Tilskudd gis til fysiske, holdningsskapende og pedagogiske tiltak.

Eksempel på tiltak kan være prosjektering/byggeplaner, gjennomføring av mindre tiltak,

sykkelopplæring og refleksaksjon. Det varierer mellom fylkene hvordan ordningen utøves og

hvilke tiltak som er aktuelle for tilskudd.

www.tromsfylke.no/tjenester/samferdsel/trafikksikkerhet/tftu/

www.ffk.no/samferdsel/trafikksikkerhet/trafikksikkerhetsmidler/

www.nfk.no/tjenester/samferdsel/trafikksikkerhet/

Bærekraftig mobilitetsplanlegging

Bærekraftig mobilitetsplanlegging handler i hovedsak om å redusere klimagassutslipp ved å

endre og påvirke transportmønster og transportformer:

Bærekraftig utvikling:
Utvikling som imøtekommer dagens

behov uten å ødelegge mulighetene for

at kommende generasjoner skal få

dekket sine behov.

Bærekraftsmålene reflekterer tre

dimensjoner: klima og miljø, økonomi

og sosiale forhold.

Mobilitet: Bevegelse eller forflytning av

varer, tjenester og mennesker .

Bærekraftig

mobil tetsplanl egging:
Redusere klimagassutslipp

ved å endre og påvirke

transportmønster og

transportformer.
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Hvorfor satse på bærekraftig mobilitetsplanlegging i den nordnorske 
småbyen? 

Både nåværende og fremtidige forhold tilsier et behov for å satse på bærekraftig 
mobilitetsplanlegging i byene: 

• Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge – ca. 31 %. 
• Vegtrafikk står for ca. 60 prosent av klimagassutslippene fra innenlands transport i 

Norge. Fra 1990-2016 økte utslippene fra vegtrafikk med ca. 28 %. 
• Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og dette forventes å øke. 
• Byene står for 75 % av alle klimagassutslipp.  
• I tillegg vil det ha positiv effekt på stedsutvikling, folkehelse, livskvalitet, trivsel og gjøre 

byen mer tilgjengelig for den enkelte - uavhengig av helse, alder og økonomi. Disse 
effektene vil bidra til å gjøre den nordnorske småbyen mer attraktiv. 

Fokusområder og tiltak – bærekraftig mobilitetsplanlegging 

Nedenfor omtales fire fokusområder som fremmer bærekraftig mobilitetsplanlegging. Disse 
bygger på Statens vegvesens rapport Nr. 293 «Bærekraftig mobilitetsplanlegging» og statlige 
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

Hvordan fokusområdene passer og hvilke tiltak som er aktuelt i den enkelte nordnorske 
småbyen, vil variere ut i fra forholdene på stedet. Andre tiltak som ikke er omtalt, kan også 
være hensiktsmessig. Det er verdt å minne om at det tradisjonelt har vært størst fokus på de 
store byene. Utfordringene og situasjonen i de mindre byene er noe annerledes, og effekten 
av de allerede kjente tiltakene vil ofte ikke ha samme virkning i mindre byer. De fire 
fokusområdene er likevel et godt utgangspunkt for å tilnærme seg hvordan bærekraftig 
mobilitetsplanlegging bør gjennomføres. 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er et viktig 
verktøy og skal følges i statlig, regional og kommunal planlegging. 

Redusere transportbehovet 
En sentral strategi er å organisere byen slik at boliger, butikker, tjenester og arbeidsplasser 
ligger nærmere hverandre. Når det gjelder varer bør hver pakke transporteres kortest mulig.  

Aktuelle tiltak for å redusere transportbehov: 
• Fortetting 
• 10-minuttersby (tjeneste- og servicefunksjoner innen en radius på 10 minutters gange) 
• Redusere transportbehov innen godstransport 
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Fremme bærekraftige alternativer 
Dette omhandler tiltak som oppfordrer til noen transportformer og tiltak som fraråder andre 
transportformer.  

Aktuelle tiltak for å fremme bærekraftige alternativer: 
• Tilrettelegge for gåing 
• Tilrettelegge for sykling 
• Tilrettelegge for kollektiv transport 
• Redusere personbilbruk 
• Fossilfrie kjøretøy (biler som går på utslippsfrie drivstoff) 

Implementere ny teknologi 
Ny teknologi skal bidra til at transport blir mer bærekraftig og tilgjengelig. Dette handler i 
større grad om forskning enn planlegging, men det må tas høyde for at mobilitet vil kunne 
endre seg i fremtiden.  

Aktuelle tiltak for å implementere ny teknologi: 
• Autonome kjøretøy (selvkjørende) 
• Mobility as a Service - MaaS (integrasjon av forskjellige transportmidler i en 

transportkjede og en samlet tjeneste ved bruk av mobiltelefon) 
• Intelligente transportsystemer - ITS (informasjonsteknologi som bedrer transportens 

bærekraft, utnyttelse, effektivitet og sikkerhet) 

Miljøvennlige transportformer (kollektiv, sykkel og gange) 

Planlegging av de mindre byene må være forankret i statlige føringer om bærekraftig 
mobilitet. Det fremtidige transportnettet må legge til rette for klima- og miljørettet 
transport. Det har så langt vært problematisk å få gode og bærekraftige kollektivløsninger i 
de mindre byene innenfor den såkalte 10-minuttersbyen. Tilbudet blir svært begrenset og 
følgelig blir kollektivtransport ikke et reelt alternativ til bruk av bil. 

Det er mulighet for å etablere mer individualiserte kollektivløsninger i mindre byer og 
bygder. Det kan dreie seg om transport for eldre, skole- og jobbreiser, fritidsservicereiser 
eller bestillingsløsninger. I Sauda har man en slik løsning som er ganske fersk, men anses 
som en suksess. Individualiserte transportmidler som er mindre i størrelsen enn vanlige 
rutebusser kan være hensiktsmessig, men det er pr dato ingen støtteordninger til dette i 
distriktene. Dette medfører at utvikling av gode kollektivløsninger kan være en stor 
utfordring og gode og attraktive sykkelløsninger vil sannsynligvis kunne gi et bedre svar på 
et miljøvennlig og bærekraftig transportsystem. 

Det er et vedtatt mål at transportvekst i byene skal skje gjennom økt sykkel, gange og 
kollektivtransport. Likeså sier nullvisjonen at ingen skal bli drept eller hardt skadd i 
trafikken. Da vil særlig nye og trafikksikre anlegg for sykkel være et viktig bidrag for å nå 
disse målene. Anlegg for økt bruk av sykkel som transportmiddel regnes som et viktig tiltak 
for å få et mer bærekraftig transportsystem i byer og tettsteder. Nasjonale mål om økt 
sykkelandel er førende for vår planlegging. Nasjonal transportplan (NTP) 2010-219 har blant 
annet hatt et mål om at 80% av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Målet er nådd for 
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avstander under 1 km, mens det er langt til målet for avstander på reiser over 3 km. Mange 
velger heller å reise med kollektivtransport og bli kjørt med bil framfor å gå eller sykle på 
reiser som er lenger enn 1 km. 

Nye anlegg for syklende må derfor tilrettelegge for trygg sykling og god fremkommelighet. 
Det kan få flere til å se på sykling som et attraktivt alternativ til bilen og kollektivtransport. 
Holdningsskapende tiltak og kampanjer for å få flere til å velge sykkel som transportmiddel 
kan også være metoder for å nå disse målene. De løsninger vi velger for de syklende skal 
oppleves trygge, gi god sikkerhet og fremkommelighet for å være attraktive.  I flere 
rapporter blant annet fra TØI (Transportøkonomisk institutt) pekes det på at separate 
sykkelanlegg (sykkelfelt eller sykkelveger), generelt har størst potensiale for å bedre 
sikkerheten og øke attraktiviteten.  

Rapportene viser at kombinerte gang- og sykkelveger kommer dårligst ut, især med hensyn 
til fremkommelighet. Her må syklisten sykle på fotgjengerens premisser og med stor 
gangtrafikk blir dette vanskelig. På fortau blir det enda verre fordi dette anlegget primært er 
for de gående med en mulighet for syklende å benytte anlegget. Det argumenteres ofte med 
at det oppleves som helt greit at syklende og gående bruker fortau og gang- og sykkelveger 
samtidig. Med dagens nivå på antall syklende er det riktig mange steder. Ønsket og målet 
om en markert økning av syklende og gående vil imidlertid medføre konflikter og farer som 
nevnt ovenfor. Det vil igjen føre til negativ effekt på andelen syklende. 

På tross av flere bygde gang- og sykkelveger og fortau de senere årene, står sykkelandelen 
omtrent i ro. Dette bør tilsi at vi må prioritere mer attraktive løsninger for å øke andelen 
syklende. Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å sykle, enn å kjøre bil. Kan hende må vi 
gjøre bilkjøring mer brysomt også i mindre byer og tettsteder, for å få den ønskede 
utviklingen.  

Etter prinsippene i sykkelhandboka er sykkelveg med fortau og sykkelfelt anbefalte separate 
løsninger forgående og syklende. Disse krever mer areal enn fortau og gang- og sykkelveg.  
Det betyr at vi må omprioritere arealer som i dag er tilrettelagt for bil, slik at biler får mindre 
plass og gående og syklende større. 

Spørsmålet blir hvem som skal stå øverst i transportpyramiden; er 
det bilen eller er det fotgjengere og syklister? Ut fra ovenstående bør 
nettopp syklisten og fotgjengeren stå øverst. Under dem kommer 
kollektivtrafikken og lavest prioritet får bilen.  

Seks av de ti byene har utarbeidet plan for hovednett for sykkel. 
Ingen av byene har i dag separate anlegg for sykkel, men det 
planlegges for tiden slike løsninger i sentrumsgata i to av byene 
(som for øvrig ikke har nevnte sykkelplan). 

Løsninger for miljøvennlige og bærekraftige transportformer for de mindre byene er i tråd 
med vedtatte mål for bærekraft og miljøhensyn. Andelen syklende er svært liten i de mindre 
byene og et ønske om økning kan enklest oppnås gjennom attraktive løsninger for de 
syklende. Separate løsninger for sykkel vil også for de mindre byene kunne gi en større og 
ønsket effekt for økt sykkelandel. 
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Om den enkelte by - Status og utfordringer i byene 

Plansituasjon i byene 

For alle kommunene er det et mål å utvikle byene til mer attraktive steder og legge til rette 
for bruk av gange, sykkel og kollektiv. Følgende viser en oversikt over planstatus i 
kommunene (pr. nov.-18). I utkast til rapport Kartlegging av status for transportsystemet for 
transportsystemet i de 11 minste byene i Region Nord finnes det lenke til de fleste planene. 
 

Ko
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e 

Samfunnsdel Arealdel 
By-/ 

sentrumsplan 
(KDP) 

Sykkelplan Andre relevante 
planer 

Va
ds

ø 

Vedtatt 2012 
(2012-2024). 

Vedtatt 2012 
(2012-2024).  
Skal revideres i 
inneværende 
planperiode jf. 
planstrategien. 

 Foreligger ikke. Vedtatt at den 
skal utarbeides 
(sommeren 2018). 

Sentrumsplan 
(områdeplan) 
oppstartet høsten 
2018. 
 
Kommunedelplan 
for Kiby.  
 
Havneplan 
(temaplan) 
oppstartet høsten 
2018. 
 
Trafikksikkerhets-
plan 2014/2017 – 
ny plan ute på 
høring. 

Ki
rk

en
es

 

Vedtatt 2014 
(2014-2026). 

Vedtatt 2018 
(2018-2030). 

Byplan Kirkenes 
planlagt oppstart 
våren 2019. 

  Foreligger ikke. KVU for Sør-
Varanger har et 
eget kapittel om 
sentrum av 
Kirkenes. 
 
Trafikksikkerhets-
plan 2010-2013. 
 
Hovedplan for veg 
og trafikk 
påbegynnes i 
perioden 2016-
2019. 

Fi
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Vedtatt 2014 
(2014-2026). 

Vedtatt 2014 
(2009-2021).  

Sentrumsplan 
Finnsnes, vedtatt 
2015. 

Plan for sammen-
hengende 
sykkelvegnett, 
vedtatt 2013. 

Kommunedelplan 
for bynære 
områder under 
utarbeidelse.  
 
Oppvekstplan, 
vedtatt 2018 
 
Trafikksikkerhets-
plan utgått. 
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So
rt
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 Vedtatt 2007 
(2007-2020). 
Planlagt revidert i 
2019-2020.  

Vedtatt 2017 
(2017-2029) 

Byplan Sortland 
vedtatt 2015. 

Plan for sammen-
hengende 
sykkelvegnett 
2013. 

Trafikksikkerhets-
plan 2018. 

Sv
ol

væ
r Vedtatt 2003. 

Under revidering 
(planprogram på 
høring pr d.d.).  

Vedtatt 2018 
(2017-2029). 

Byplan Svolvær, 
vedtatt 2012. 
Under revidering 
(planprogram 
vedtatt).  

 Foreligger ikke. Trafikksikkerhets-
plan 2016-2019, 
vedtatt 2015. 

Le
kn

es
 

Vedtatt 2017 
(2017-2029). 

Planprogram for 
perioden 2019-
2031 vedtatt 
2018. 

Planlagt oppstart 
høst 2019. 

 Foreligger ikke. Trafikksikkerhets-
plan 2012-2015. 
Denne skal 
revideres ila 
første halvår 
2019.  

Fa
us

ke
 

Vedtatt 2012 
(2012-2025). 
Planlagt revidert i 
planperioden. 

Vedtatt 2018 
(2018-2030). 

Kommunedelplan 
for Fauske 
sentrum del av 
arealplanen. 

Plan for 
hovedvegnett 
sykkel 2015. 

Trafikksikkerhets-
plan 2019-2023 
på høring. 
 
Detaljregulering 
av sentrum pågår.  

M
os

jø
en

 Vedtatt 2017 
(2017-2029). 

Vedtatt 2009 -
planlagt rullert. 

Kommunedelplan 
for Mosjøen 
vedtatt i 2016 
med en siste 
revisjon 2018.  

Plan for 
hovednett sykkel 
2010. Har hatt 
sykkelavtale. 

Trafikksikkerhets-
plan 2016. 

Sa
nd

ne
ss

jø
en

 

Vedtatt 2014 
(2012-2022). 

Vedtatt 2016 
(2016-2022) 

Utviklingsplan 
Sandnessjøen 
sentrum, vedtatt 
2013. Plan om å 
starte revidering. 
  

Plan for 
hovedvegnett 
sykkel 2013. 

Trafikksikkerhets-
plan 2015-2022. 

Br
øn

nø
ys

un
d 

Vedtatt 2013 
(2013-2024). 

Arealplan 2018-
2029 under 
utarbeidelse.  

Kommunedelplan 
for Brønnøy med 
omegn. 
Planprogram 
vedtatt 2018. 

Trafikksikkerhets-
plan med 
sammen-
hengende 
sykkelvegnett 
2013. 
 
Handlingsprogram 
2015-18. 

Trafikksikkerhets-
plan med 
sammen-
hengende 
sykkelvegnett 
2013. 
 
Handlingsprogram 
2015-18. 
 
Mobilitetsplan 
(ferdigstilles 
2019).  

 
 

Om byene 

Finnmark, Troms og Nordland har kun en storby, men flere mellomstore og små byer. I 
hovedsak er det lange avstander mellom byene. Småbyene i landsdelen har følgelig mange 
av de samme funksjonene som større byer i mer sentrale deler av landet. 
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I tillegg til å være lokale sentra i sin kommune er byene også regionale sentra for 
omkringliggende kommuner. Alle byene omtalt i denne rapporten er vertskommuner for 
elever ved videregående skoler og har variert næringsvirksomhet med arbeidspendling fra 
eget omland og nabokommuner. Regionsentrene har større tilfang av tjenester og offentlig 
virksomhet og tilbyr kultur-, handels- og servicetilbud som benyttes av innbyggere i 
omlandet.   

Et fellestrekk ved infrastrukturen i de minste byene i Nord-Norge er at de er bilbaserte og i 
liten grad har kapasitetsutfordringer i vegnettet. De små byene har et svakt 
befolkningsmessig grunnlag for et konkurransedyktig kollektivtilbud i byen, men er samtidig 
viktige kollektivknutepunkt i regionen. 
 

Presentasjon av byene 
Illustrasjonene av byene er tatt fra 3D-modeller.  

Innbyggertall for kommunene og tettstedene er fra Statistisk sentralbyrå (SSB) per 1. januar 
2018. Tettsted defineres som areal hvor det bor mer enn 200 mennesker og ikke er mer enn 
50 meter mellom husene. Noen av de ti tettstedene (byene) i rapporter har under 5000 
innbyggere, men i utvelgelsen av småbyer i dette prosjektet, er bynær bebyggelse inkludert. 

Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, årsdøgntrafikk (ÅDT) er tatt med for å gi et 
inntrykk av trafikkmengden i småbyene. 

Hver by er kort beskrevet og viser noen av byens viktige funksjoner også i forhold til 
omlandet. Beskrivelsen er på ingen måte uttømmende.   

Tabellene gir oversikt over utfordringer og mulige tiltak innen arealbruk, gange, sykkel, 
kollektiv og parkering og inneholder bidrag fra både kommunene og prosjektgruppa. 
Tiltakskolonnen er ikke et prioritert oppsett og er en blanding av planlagte tiltak (markert 
med punktum) og potensielle tiltak (markert med spørsmålstegn). Listene er ikke 
uttømmende og det er heller ikke tatt stilling til om alle forslag anses som anbefalt ut fra 
overordnede mål. Dette anses å være en del av en videre prosess hvor man går nærmere inn 
på byen som helhet, gjerne ved hjelp av en stedsanalyse, før man gjør omforente 
prioriteringer. 
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Vadsø

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Vadsø kommune 6 033 innbyggere, hvorav 5 007 i tettstedet Vadsø.

Vadsø er fylkeshovedstad i Finnmark og har dermed en særstilling som

administrasjonssenter for hele fylket, blant annet har Fylkesmannen i Troms og Finnmark og

Finnmark fylkeskommune sitt administrasjonssted her. Vadsø har flyplass og anløp av

Hurtigruten. E75 går gjennom Vadsø sentrum med en arm ut til Vadsøya. Fv. 326 går i en

sløyfe gjennom øvre del av byen. Kommunens visjon: «På høyde med tiden».

Bykjernen sett fra sør.
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Bykjernen sett fra øst, med Vadsøya til venstre.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).

Arealbruk
Utfordringer: Tiltak:

• Videreutvikle et kompakt sentrum.
• Tilgang på boliger/eiendommer for boligbygging i

sentrum.
• Kombinere industri/næring/bolig/ attraktive

oppholdsrom i sentrum.
• Usikkerhet i forhold til fremtidige arbeidsplasser

gir mindre sirkulasjon av eiendommer.

• Kommuneplanens arealdel.

• Sentrumsplan.

• Havneplan.
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Gående 
Utfordringer: Tiltak: 

• Utrygg kryssing av E75 der gang- og sykkelveg sør 
for E75 krysser over til Elvegata. 

• Trygg kryssing (eks. forsterket belysning, 
forsterket oppmerksomhetstiltak). 

Skoleveg: 
• Noen dårlige kryssinger av fv. 326 

(Finnmarksveien og Idrettsvegen) og kommunal 
veg.  

• Utrygge kryssing av Finnmarksveien til Lindi og til 
Grønnliveien, samt krysset Idrettsvegen og 
Esbensens gt. (ved svømmehall). 

• «Villkryssing» over Fossevegen ved krysset med 
Esbensens gt. 

• Utrygt for fotgjengere i Grensen.  
• Gangveg fra skolen ender i «ingenting» vis a vis 

Hans Gabrielsens gate. 

• Kommunen har fokus på trygge skoleveger og 
gjør stadig utbedringer. 

• Utbedringer pågår av kryssing av fv. 326 både 
over Finnmarksveien (til/fra gang- og sykkelveg 
nedenfor Moreneveien) og Idrettsvegen (ved 
Finnmark fylkeskommune); etablering av 
fartsdempende sykkelbom, taktile steiner på 
gangveg, asfaltering av «missing link» mellom 
kommunal veg og fylkesveg, oppmaling gangfelt 
og fotgjenger skilting. 

• Etablering av SeeMe (blinkende gule lys) ved 
fotgjengerkryssing (omsøkt), pullerter og 
asfaltkanter som ledelinjer og lydfyr for blinde? 

• Trygg kryssing (eks forsterket belysning, 
forsterket oppmerksomhetstiltak) av 
Finnmarksveien til Lindi og til Grønnliveien, samt 
krysset Idrettsvegen og Esbensens gate (ved 
svømmehall)? 

• Tilrettelagt kryssing (planskilt?) over Fossevegen 
ved krysset med Esbensens gate? 

• Etablering av fortau i Grensen? 
• Etablering av fortau i Hans Gabrielsens gate til 

eksisterende fortau i Kong Håkons gate? 
• Mangelfull gangforbindelse fra hurtigrutekaia til 

sentrum. 
• Havnepromenade; sentrum-hurtigrutekaia under 

planlegging. 
• Fortau langs E75 på øya frem til hurtigrutekaia? 

• Dårlig vedlikeholdt gang- og sykkelveg langs 
Idrettsvegen (fv.326). 

• Reasfaltere gang- og sykkelveg langs fv. 326? 

• Mangler fortau på en liten strekning av E75 ved 
Varanger kraft. Alternativ rute dårlig skiltet 
(særlig ut av byen). 

• Skilte? 
• Bygge infrastruktur for «missing link»? 

• Dårlig og utdatert belysning. • Skifte ut armaturer til LED-lys? 
  

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Sykling i sentrumskjernen og Vadsø øst foregår i 
vegbanen. 

• Utbedring infrastruktur for sykkel? 
• Plan for hovedvegnett sykkel (vedtatt oppstart). 
• Løsninger som prioriterer sykkel? 

• Mangler sykkelveg på en liten strekning av E75 
ved Varanger kraft. Alternativ rute dårlig skiltet 
(særlig ut av byen). 

• Skilte? 
• Bygge sykkelveg for «missing link»? 

• Manglende tilbud for syklende langs E75 fra 
sentrum til Kiby/flyplassen er etterspurt, men 
behovet uavklart. 

• Behovsundersøkelse (kanskje belyst, brøytet 
turveg på østsiden av byen er svaret)?  

• Belysning langs E75 Vadsø – Kiby? 
• Dårlig vedlikeholdt gang- og sykkelveg langs 

Idrettsvegen, fv. 326. 
• Reasfaltere gang- og sykkelveg langs 

Idrettsvegen, fv. 326? 
• Lite tilrettelagt sykkelparkering. • Trygg og attraktiv sykkelparkering? 

• Klima fører til lite vintersykling. • Kampanjer? 
• Bedre vedlikehold (brøyting, også av siktsoner)? 

• Utrygg kryssing av bru til Vadsøya på grunn av 
sidevind. 

• Tiltak for vindskjerming? 
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Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• For lite bruk av buss? 
• Tilbud lite kjent? 
• Bussruter tilpasset skolebarntransport? 

• Kampanjer? 
• Oppgradering av holdeplasser? 
• Optimalisere eksisterende tilbud (flexibuss)? 
• Vurdere nye ordninger som bestillerbuss? 

• Krysset ved Fossevegen og Idrettsvegen er veldig 
innsnevret og ikke dimensjonert for buss. 

• Utbedre kryss? 
• Ny trase? 
• Mindre busser? 

  
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• Biler og asfaltareal opptar store deler av 

byrommene. 
• Det parkeres utenfor oppmerkede 

parkeringsarealer.   
• Lite håndheving av feilparkeringer. 

 
 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• God tilgang på parkering i utkanten av sentrum 
kombinert med strengere regulering av parkering 
i sentrum? 
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Kirkenes

Byen sett fra nordvest.

1 . januar 201 8 hadde Sør-Varanger kommune 1 0 1 71 innbyggere, hvorav 3 529 i tettstedet

Kirkenes.

Kirkenes er regionsenter på sørsiden av Varangerfjorden og også sentral i forhold til

samarbeidet østover mot Russland. Byen er endepunkt for Hurtigruten og E6, har flyplass og

vegforbindelser mot Finland og Russland. Fv. 367 går også gjennom byen og fv. 366 avløser

E6 til Prestøya. Havnen i Kirkenes har status som stamnetthavn. Kirkenes har sykehus.

Kommunens visjon: «En grensesprengende kommune/by».

Ny stamnetthavn planlegges i Høybukta vest og store deler av tungtransporten vil flytte ut

fra sentrum. Kirkenes er med i prosjektet «Gater og plasser» som ble satt i gang av Statens

vegvesen og Riksantikvaren i 201 3.

Bykjernen sett fra nord.
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Byflata sett fra vest mot øst.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• E6 ligger som en barriere og en begrensning for 
arealbruk for en attraktiv by ved havet. 

• Legge strategi for byutvikling/byplan (KDP). 
• Samarbeid med Statens vegvesen om plan for E6. 

• Store boligfelter regulert utenom sentrum, kan 
motvirke fortetting i sentrum. 

• Motstridende eierinteresser gjør det vanskelig å 
planlegge utvikling. 

• Vernede bygg er kvaliteter som også byr på 
utfordringer. 

• Arealplan som innebærer fortetting? 
• Medvirkning/samarbeid med private aktører? 

• Plassering av nytt sykehus (arbeidsplasser) 
utenfor sentrum. 

• Gode forbindelser for buss, fotgjengere og 
syklister? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Behov for flere krysningspunkter, bl.a. kryssing 

av E6 og fv. 367 (skoleveg). 
• Mye trafikk og tungtransport på fv. 367 forbi 

skolen. 

• Trygge kryssinger? 
• Utbedre riksveg? 
• Utbedre fylkesveg (omklassifisering? Stenging for 

gjennomfart?). 
• Gående har dårlig prioritet. • Høyere prioritering av gående? 
• Smale og dårlig vedlikeholdte fortau. • Vedlikeholde og utbedre fortau? 
• Parkering mellom bygning og fortau som skaper 

skumle situasjoner. 
• Fjerne/ flytte parkering? 

• Lite foredlet gangtrase fra hurtigrute til sentrum 
med utrygg kryssing av E6. 

• Videreutvikle gangtrase fra Hurtigrute (inkl. skilt) 
og trygg kryssing av E6? 

  
Syklende 

Utfordringer: Tiltak: 
• Syklende har lav prioritet. • Prioritere tiltak for sykkel? 
• Ingen infrastruktur for syklende i sentrum. 
• Uoversiktlig trafikkbilde (mange avkjørsler). 

• Utbygging av infrastruktur for sykkel? 
• Plan for hovedvegnett sykkel? 

• Manglende sykkelparkering. • Trygg og attraktiv sykkelparkering? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• For sjelden buss pga. for få reisende? • Markedsføring av tilbudet? 
• Bedre kollektivtilbud/alternative ordninger? 

• Dårlig merking, manglende navn på 
holdeplasser og vanskelig å finne rutetider. 

• Navngivning, merking og mer tilgjengelig 
ruteopplysning (gjerne samtid) – (Snelandia 
mobillett – ukjent eller ikke kjent nok?)? 

• Mangler kollektivterminal/ parkering/ 
venteareal for buss?  

• Lokalisere/etablere terminal?  

• Mistrivsel på buss. • Serviceopplæring? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Biler og asfaltarealer er dominerende elementer 
og opptar store deler av byrommene (også på 
områder avsatt til grøntareal). 

• Ingen regulering/restriksjoner på parkering i 
sentrum. Mye kantparkering. 

• Farlige situasjoner pga. rygging fra parkering 
over fortau. 

• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 
formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• God tilgang på parkering i utkanten av sentrum 
kombinert med strengere regulering av parkering i 
bykjernen (gjerne kombinert med bysykler 
og/eller bybuss)? 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Trygg utforming av de parkeringene man ønsker å 

ha? 
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Finnsnes

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Lenvik kommune 1 1 644 innbyggere, hvorav 4 650 i tettstedet

Finnsnes.

Finnsnes er regionsenter for Midt-Troms. Fra 2020 slås Lenvik sammen med kommunene

Tranøy, Berg og Torsken. Den nye kommunen vil hete Senja. Det er anløp av hurtigrute og

hurtigbåt og nærmeste flyplass er Bardufoss 4,5 mil unna. Fv. 86 går gjennom sentrum med

videre forbindelse nordover via fv. 263, 861 og 855. Kommunens visjon: «Sammen skaper vi

tiltak og trivsel».

Fylkestinget i Troms har bedt Statens vegvesen å utrede infrastrukturen i Midt-Troms,

spesielt for sjømatnæringa og myke trafikanter og komme med forslag til tiltak og

finansieringsplan («Midt-Tromspakke»). Høsten 201 8 bestilte regjeringen ei utredning som

skal inneholde tiltak for bedre fremkommelighet for tungtransport på Senja («Sjømatveier på

Senja»).

Sentrum sett fra vest.
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Sentrum sett fra nordøst.

Kartet viser veger og gater eid av fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Spredt boligutbygging og fritidsaktivitetstilbud 
uten gode løsninger for kollektivtransport og 
myke trafikanter gir mye trafikk til/gjennom 
sentrum. 

• Planer i samsvar med samordna bolig-, areal- og 
transport-planlegging. 

• Rekkefølgekrav som sikrer tilrettelegging for 
miljøvennlige transportformer (kollektiv, sykkel 
og gange) og trafikksikkerhet? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Dårlig tilrettelagte kryssinger av fv. 86 og mye 

trafikk i sentrum skaper utrygghet, støv og støy 
for fotgjengere. 

• Fysiske tiltak for tryggere kryssing av fv. 86? 
• Legge om fv. 86 (eks. tunnel)? 

• Dårlig løsning for fotgjengere over Gisundbrua og 
ingen løsning ved kryss/brufot på Silsand. 

• Fysisk løsning for gående? 

• Boligområde i gangavstand mot Trollvik som 
mangler trygg gangforbindelse til sentrum. 

• Fysisk løsning for gående? 

• Manglende belysning i gangfelt. • Ekstra belysning i gangfelt? 
 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Dårlig tilrettelagte kryssinger av fv. 86 og mye 
trafikk i sentrum skaper utrygghet, støv og støy 
for syklister. 

• Fysiske tiltak for tryggere kryssing av fv. 86? 
• Legge om fv. 86 (eks. tunnel)? 

• Dårlig sykkelløsning over Gisundbrua og ingen 
løsning ved kryss/brufot på Silsand.  

• Fysisk løsning for syklende? 

• Boligområde i gangavstand mot Trollvika som 
mangler trygg sykkelforbindelse til sentrum. 

• Fysisk løsning for syklende? 

  
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Mye kjøring til jobb, fritidsaktiviteter mm som 

ikke dekkes av kollektivtilbudet. 
• Bedre kollektivtilbud? 
• Bybuss/bestillerbuss? 
• Samkjøring? 

• Begrenset rutetilbud og kapasitet på regionale 
busser og hurtigbåt. 

• Bedre kapasitet og rutetilbud? 
• Optimalisere eksisterende tilbud (særlig Finnsnes 

– Tromsø/ Harstad)? 
• Uheldig utforming/praksis ved kollektiv-

knutepunkt (påstigning fra kjørebane). 
• Ny utforming eller kjøremønster slik at 

påstigningen kan skje på rett side av buss? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Biler og asfaltarealer er for dominerende 
elementer og opptar store deler av byrommene. 

• Strukturere ved hjelp av grøntareal? 
• Prioritere tiltak som fremmer gange og sykkel? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Mange parkeringsplasser som generer/ inviterer til 
stor intern trafikk. 

• Langtidsparkering utenfor sentrums-kjernen? 
• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
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Sortland

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Sortland kommune 1 0 401 innbyggere, hvorav 5 404 i tettstedet

Sortland.

Sortland har et stort omland og er regionsenter for alle kommunene i Vesterålen, samt deler

av Hinnøya i Troms. Byen har hurtigruteanløp og rv. 85 går over Sortlandsbrua. Fv. 82,

Vesterålsgata går gjennom byen og videre nordover på østsiden av brua. På vestsiden av

brua går fv. 820 nordover. Skagen flyplass er beliggende mellom byene Sortland og

Stokmarknes. Sortland er den byen som har størst handelsomsetning pr. innbygger av

småbyene i landsdelen. Kommunenes visjon: «Sammen om velferd og utvikling i Vesterålen».

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for Vesterålsgata høsten 201 8, som ligger på

kommunens hjemmesider.

Havne- og sentrumsområde sett fra øst.
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Vesterålsgata, fv. 82 sett fra nord.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Spredt boligutbygging uten gode løsninger for 
kollektivtransport og myke trafikanter gir mye 
trafikk til/gjennom sentrum. 

• Mange private eiere på «ledige arealer» til 
mulige bygg og byrom. 

• Planer i samsvar med samordna bolig-, areal- og 
transportplan-legging. 

• Rekkefølgekrav som sikrer miljøvennlige 
transportformer (kollektiv, sykkel og gange) og 
trafikksikkerhet?  

• Tilgang til havet for allmenheten.  
• Byplanen har retningslinjer som skal sikre 

tilgangen til havet/sundet, men utfordringene 
består i gamle reguleringsplaner og flere 
dispensasjoner fra retningslinjene.  

• Uklart om lokalisering av ny havn.  

• Sjøfront/havneplan?  
• Rekkefølgekrav som styrer utviklingen? 

• Vesterålsgata, fv. 82 som barriere i byen. • Fysiske tiltak for tryggere kryssing og bedre 
sammenheng på tvers av byen? 

• Legge om Vesterålsgata, fv. 82? 
• Grave ned deler av Vesterålsgata, fv. 82?  

• Mange parkerte biler som opptar mye areal 
rundt bussterminal (ingen ordning/regulering). 

• Fornuftig lokalisering og etablering av langtids-
/pendlerparkering for regionale ruter og flybuss?  

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Få som går. • Belysning? 

• Vinterdrift? 
• Mangler infrastruktur for gående over 

Sortlandbrua. 
• Fysisk løsning for gående? 

Utrygg kryssing av Vesterålsgata, fv. 82: 
• Alle eksisterende gangfelt over fylkesvegen er for 

dårlig opplyst. 
• I dag er det én undergang under fylkesvegen (ved 

Sigurd Pedersen, bilforretning). Den er lite brukt, 
et godt stykke sør for sentrumskjernen.  

• Barnetråkk viser 4-5 krysningspunkter i 
tettstedet/sentrum.  

• Byplanen har temakart på dette. 
• Tiltak må være i tråd med gatebruksplan i 

byplanen.   

• Fysiske tiltak for tryggere kryssing (belysning, 
lysregulert, planfritt etc.)? 

• Legge om Vesterålsgata, fv. 82? 
• Grave ned deler av Vesterålsgata, fv. 82? 
• Vinterdrift? 

• Mye trafikk i sentrum som skaper utrygghet og 
mistrivsel for gående.  

• Begrense biltrafikk (eks parkeringsavgift, 
enveiskjørt gate, bilfri gate)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Mangler infrastruktur for syklende over 
Sortlandbrua.  

• Fysisk løsning for syklende? 
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• Utrygg kryssing av Vesterålsgata, fv. 82. • Fysiske tiltak for tryggere kryssing (belysning, 
lysregulert, planfritt etc.)? 

• Legge om Vesterålsgata, fv. 82? 
• Grave ned deler av Vesterålsgata, fv. 82? 
• Vinterdrift?  

• Mye trafikk i sentrum som skaper utrygghet og 
mistrivsel for syklende. 

• Begrense biltrafikk (eks parkeringsavgift, 
enveiskjørt gate kombinert med sykkelveg, bilfri 
gate)?  

• Tilrettelegge for økt sykkelbruk. • Sykkelkampanjer? 
• Sykkelparkering? 
• Vinterdrift? 
• Belysning?  

 
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Fremtidig status for bussterminal er uklar. • Avklare bussterminal/ utrede alternativer?  
• Mangler ved regionale rutetilbud, spesielt mtp 

arbeidspendling til/fra Sortland. 
• Forbedre/optimalisere kollektivtilbudet? 
• Bybuss/bestillerbuss? 
• Samkjøring? 

• Behov for parkering ved bussterminal (regionale 
busser/flybusser). 

• Fornuftig lokalisering og etablering av langtids-
/pendlerparkering for regionale ruter og flybuss? 

 
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• «Enkelt» å bruke bil. 
• Kultur for å bruke bil, selv på korte turer. 

• Prioritere tiltak som fremmer gange og sykkel? 
• Begrense biltrafikk (eks parkeringsavgift, 

enveiskjørt gate, bilfri gate)? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Lite regulering (kun et parkeringsområde med 
regulering). 

• Mange parkeringsplasser som generer/ inviterer til 
stor intern trafikk. 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Langtidsparkering utenfor sentrums-kjernen? 
• Parkeringshus som erstatter gate- og 

byromsparkering? 
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Svolvær

Byen sett fra sørøst.

1 . januar 201 8 hadde Vågan kommune 9 61 1 innbyggere, hvorav 4 720 i tettstedet Svolvær.

Svolvær er regionsenteret i Øst-Lofoten. Byen har anløp av ferge, hurtigbåt og hurtigrute.

E1 0 ligger i utkanten av bykjernen. Byen har flyplass, men det pågår utredninger knyttet til

storflyplass i Lofoten. Det er utarbeidet KVU for E1 0 Fiskebøl-Å, som også vil berøre Svolvær

(arbeid med planprogram pågår). Kommunenes visjon: «Ved å satse på ungdommen tar

Vågan spranget inn i fremtiden som Norges beste kystnæringskommune».

Nordland fylkeskommune gjennomfører byromsseminar for 201 9 i Svolvær.

Bykjernen sett fra vest. Fergekai for ferge til Skrova og Skutvik i forgrunnen.
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Sentrum sett fra øst. Havna med torget midt i bildet.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Markagrense/grøntmiljø under press for 
boligutbygging. 

• Arealplan som innebærer fortetting med tilgang 
til grøntarealer. 

• Gode møteplasser: byrom, torg, lekeplasser, 
havnepromenader som gjør det attraktivt å bo i 
sentrum? 

• Ulike boligformer også i sentrum slik at det er 
flere valg eks rekkehus med atriumshage (ikke 
bare enebolig i Kabelvåg eller leilighet i 
sentrum)? 

• Behov for mer parkeringsareal i ytterkant av 
sentrumskjernen. 

• Etablere flere parkeringsplasser utenfor sentrum 
(idè å fylle «støvelhav» ved ferjeleiet til dette 
formålet)? 

• Parkeringshus. 
• Arealkrevende/transportkrevende 

næringsvirksomhet på Vorsetøya. 
• Flytting av næringsvirksomhet til Osan. 

• Adkomst til/fra Svinøya er utfordrende da brua 
ikke er tilrettelagt for gående og syklende. Dette 
hindrer også fremtidig utvikling (boliger, næring, 
turisme og friluftsliv). 

• Tilrettelegge for gående og syklende til Svinøya 
på eksisterende bru/bygge ny bru med løsning 
for gående og syklende/bygge egen fotgjenger- 
og sykkelbru/lokalbåt (autonom?)? 

• Flere hotellplaner utfordrer tanker og strategier i 
forhold til bybildet, høyder, byggeskikk, 
parkering, uterom m.m. 

• Gode prosesser (stedsanalyse)? 
• Krav til utbygger? 

• Uheldig lokalisering og utforming av dagens 
kollektivknutepunkt på kaia? 

• Utrede nytt knutepunkt, traseer, holdeplasser? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Utrygg kryssing av E10. • Trygg kryssing av E10 (eks forsterket belysning, 

forsterket oppmerksomhetstiltak)? 
• For få attraktive møteplasser? • Flere møteplasser? 

• Undersøke ønsker/behov (ny 
barnetråkkregistrering vurderes som del av 
byplanarbeidet). 

• Tungtransport gjennom sentrum til/fra Vorsetøya 
kan oppleves utrygt og ubehagelig (støv/støy) for 
gående. 

• Flytte næring til Osan. 

• Vestsiden av sentrum har store parkeringsflater. 
Arealene er noe ustrukturert og skaper en 
uoversiktlig situasjon. 

• Bedre utforming av parkering? 
• Transformere og strukturere 

parkeringsareal/åpne flater til hyggeligere formål 
(fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Mangler tilrettelegging for gående til/fra Svinøya 
og på Svinøya ut til moloen. 

• Tilrettelegge for gående til og på Svinøya? 

• Mangler tilrettelegging for gående til Stranda 
stadion. 

• Fysisk løsning for gående? 

• Mangler tilrettelegging for gående til Stranda 
friluftsområde. 

• Fysisk løsning for gående? 

  
  



40 
 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å sykle/sykle mer. • Plan for hovednett for sykkel? 
• Utlån av sykler (også el-sykler)? 
• Sykkelkampanje? 
• Sykkelparkering (også overbygd)? 
• Skilting/merking? 

• Utrygg kryssing E10. • Trygg kryssing av E10 (eks forsterket belysning, 
forsterket oppmerksomhetstiltak, 
fartsregulerende tiltak)? 

• For få attraktive møteplasser? • Flere attraktive byrom? 
• Videreutvikle eksisterende byrom? 

• Mangler plan for sammenhengende hovednett 
for sykkel. 

• Utarbeide plan i samarbeid med Statens 
vegvesen? 

• Mangler tilrettelegging for sylister til/fra Svinøya 
og på Svinøya ut til moloen. 

• Tilrettelegge for syklister til og på Svinøya? 

• Mangler tilrettelegging for syklende til Stranda 
stadion. 

• Fysisk løsning for syklende? 

• Mangler tilrettelegging for syklende til Stranda 
friluftsområde. 

• Fysisk løsning for syklende? 

  
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Utfordrende trafikkbilde ved dagens 

kollektivknutepunkt på kaia. 
• Utrede alternativer? 
• Drøfte detaljer med fylkeskommunens 

samferdselsavdeling for miljøgata som er 
planlagt med kollektiv trasé i Sivert Nilsens gate? 

• Mangler i kollektivtilbud, både nært og fjernt: til 
andre byer/arbeidssteder og til flyplass. 
Regionbussene har busstopp på E10 ved Helle 
flyplass, men da er det enda et stykke ned til 
flyplassen på ikke tilrettelagt veg. 

• Alternative kollektivordninger: bybuss/ 
bestillerbuss? 

• Kollektivbåt mellom Svolvær og Kabelvåg (idé: 
hvorfor må det være buss?)? 

• Fysisk løsning for myke trafikanter mellom E10 og 
flyplass? 

• Mangler fysisk utformet holdeplass ved E10 ved 
flyplass. 

• Etablere holdeplass ved E10 ved flyplass? 

• Mangler parkering for kollektivreisende. • «Park & ride»? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Uklar (ikke tilstrekkelig entydig og helhetlig) 
parkeringsregulering. 

• Boliggater med gratis parkeringsplasser 
overbelastes av arbeidstaker-parkering pga. 
parkeringsavgift i sentrum. 

• Bedre/tydeligere/utvidet parkerings-regulering? 
• Tilrettelegge og oppmuntre til andre 

transportformer. 
• Transformere/strukturere parkeringsareal/ åpne 

flater til hyggeligere formål (fortau, gågate, bygg 
(gjerne boliger), torg, grøntareal, sykkelparkering 
mm)? 

• Innfartsparkering/parkeringshus i utkant av 
sentrumskjernen for å erstatte gate- og 
byromsparkering? 
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Leknes

Byen sett fra nord.

1 . januar 201 8 hadde Vestvågøy kommune 1 1 397 innbyggere, hvorav 3 556 i tettstedet

Leknes.

Leknes er regionsenter for Vest-Lofoten. Byen er et relativt nytt kommunesenter med flere

omkringliggende tettsteder hvor noen av de regionale funksjonene er lokalisert. Eksempelvis

sykehus på Gravdal, hurtigruteanløp i Stamsund og Leknes havn (Nordlands største

cruisebåthavn) i Storeidøya mellom Gravdal og Leknes. E1 0 går gjennom byen og flyplassen

ligger i gangavstand. Ny flyplass i Lofoten er under utredning. Det er utarbeidet KVU for E1 0

Fiskebøl-Å, som også vil berøre Leknes (arbeid med planprogram pågår). Kommunenes

visjon: «Midt i Lofoten har vi robuste unga, god livskvalitet for alle, og alt skal være mulig –

Stolt Lofoting!».

Fylkesveg 81 5 sett fra øst med Leknessletta til venstre, skoleområdet til høyre og sentrum bak E1 0.
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Storgata sett fra sørøst.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Sentrum med utflytende arealbruk. • Arealplan som innebærer fortetting. 
• Kommuneplanens arealdel: ny bygrense. 

• Spredning av sentrumsfunksjoner (nytt 
forretningsområde på Leknessletta). 

• Etablere gode forbindelser (spesielt for gange og 
sykkel)? 

• Byplan som avklarer videre utvikling (inkludert 
medvirkning og medbestemmelse for god 
forankring). 

• Manglende offentlige rom (parker, plasser, torg 
etc.) og grøntstruktur.  

• Sentrumsdød i Ner-Leknes. 

• Byplan, Storgataprosjektet og oppfølging av 
byromseminar (2017). 

• Barnetråkk i kommende kommunedelplan for 
oppvekst? 

• Negativ innstilling hos innbyggerne til planer pga. 
mye som ikke er realisert. 

• Byplan for Leknes fra høsten 2019: forsknings- og 
innovasjonsprosjekt. 

  
Gående 

Gående Tiltak: 
• Få flere til å gå mer.  
• Hovedplan veg 2017-2021: Vegnettet skal gi gode 

vilkår for fotgjengere og forflytningshemmede. 

• Tiltak som gjør det attraktivt å være fotgjenger. 
• Mer attraktiv skole- og turveg til Borga (boligfelt 

og idrettsanlegg) rundt Borgvatnet? 
• Udefinerte arealer i området Lekneskroken 

skaper utrygghet for fotgjengere. 
• Plan for Lekneskroken med definerte areal for 

gående, syklende og biler? 
• Belysning? 

• Uklar/varierende løsning for fotgjengere i 
Storgata. 

• Etablere miljøgate i Storgata. 

• E10 som en barriære mellom Leknessletta og 
sentrum. 

• Utrygg kryssing av fv. 815 mellom videregående 
skole og Leknessletta. 

• Forbedre forbindelse for gående mellom 
Leknessletta og Leknes sentrum? 

• Belysning? 
• Utbedre eksisterende underganger? 
• Bygge ny(e) undergang(er)? 
• Ny gangbru over E10? 
• Nytt fortau langs fv. 815 fra Fygle til kryss med 

E10 (ferdig 2019). Tilrettelegging for lysregulert 
fotgjengerkryssing over fv. 815. 

• Utrygg kryssing og gange langs E10 mellom 
Leknes og Gravdal. Også fra Leknes havn. 

• Tilrettelegge for gående mellom Leknes og 
Gravdal langs E10 eller bruk av «gammelveien»? 
Evt. ny trase fra havna til Leknes? 

• Mangler direkte gangforbindelse til flyplass. • Etablere gangveg til flyplass? 
  

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få som sykler, særlig til jobb (mest 
treningssykling). 

• Syklende har lav prioritet. 
• Ingen infrastruktur for syklende i sentrum.  
• Hovedplan veg 2017-2021: Vegnettet skal gi gode 

vilkår for syklende. 

• Prioritere tiltak som fremmer sykkel? 
• Plan for Storgata (miljøgate). 
• Trygg og attraktiv sykkelparkering? 
• Plan for hovedvegnett sykkel? 
• Forbedre forbindelse for syklende mellom 

Leknessletta og Leknes sentrum? 
• Tilrettelegge for syklende mellom Gravdal og 

Leknes? 
• Tilrettelegging for bedre kryssing av E10 (eks. ny 

gang- og sykkelbru)? 
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Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• Hovedplan veg 2017-2021: Vegnettet skal legge 
til rette for kollektivtrafikk. 

• Lokalisering av kollektivterminal («bak» Storgata) 
i spill. 

• Drosje er ikke samlokalisert med buss (ny 
drosjeterminal uavklart). 

• Drøfte detaljer med fylkeskommunens 
samferdselsavdeling i forhold til 
lokalisering/løsning for bussholdeplasser i 
sentrum (inkludert miljøgata) og oppstilling av 
buss? 

• Plan for Storgata (miljøgate) inneholder 
busstopp. 

• Manglende dekningsgrad til byregionen. • Utvide tilbud?  
• Nye former for kollektivtilbud? 

  
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• Parkering på alle tilgjengelige arealer og lite areal 

reservert myke trafikanter. 
• Biler som et uønsket dominerende moment i 

byrommene (tellinger viser at det er rikelig med 
parkering på Leknes: 500 parkeringsplasser + 
parkering i Lofotsenteret. I tillegg er det gjort en 
vurdering i forhold til offentlige bygg og funnet ut 
at det også er tilstrekkelig med parkering til 
disse.) 

• Biler rygger ut i kjørebane fra parkeringsplass. 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Etablere miljøgata i Storgata. 
• Parkeringshus som erstatter parkering i gater og 

byrom? 
• Transformere noe av parkeringsarealene til 

hyggeligere formål (fortau, gågate, bygg, torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Separere og strukturere trafikkarealene i 
Lekneskroken? 
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Fauske

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Fauske kommune 9 775 innbyggere, hvorav 6 304 i tettstedet Fauske.

Fauske er regionsenter for indre Salten og er handelssenter for kommunene i Nord-Salten.

Byen er et logistikk-knutepunkt med E6, rv. 80 og jernbane gjennom byen. Fauske er

Nordlandsbanens nordligste stasjon og utgangspunkt for godstransport videre nordover og

Nord-Norgebussene. Fylkeshovedstaden Bodø ligger bare 50 km fra Fauske. Som nabo til en

stor by, har Fauske nær tilgang til universitet, sykehus og flyplass. Kommunens visjon:

«Folkehelsekommunen der alle trives».

Bykjernen sett fra vest med rv. 80 i front.
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Sentrum sett fra øst med E6 i front og jernbanestasjonen til høyre i bildet.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).

Arealbruk
Utfordringer: Tiltak:

Øke attraktivitet og aktivitet i sentrum:
• Potensialet for en byved kysten er dårlig

utnyttet.
• Mye areal er okkupert av biler.
• For liten andel av byrommene er forbeholdt myke

trafikanter/byliv.
• Mangel på gode byrom.
• Etablering av indre havn.
• Sjøgata er lite utviklet og har stort potensial for

transformasjon.
• Sentrum har et rufsete preg (fasader og byrom).
• Hva kommer på branntomta til Fridahl?

• Videreutvikle kontakten med havet?
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg,
grøntareal, sykkelparkering mm)?

• Realisere noen av de mange ideene fra Nordland
fylkeskommunes Byromsseminar (okt-18)? Hva
som kan løses med småprosjekter?

• Se prosjekter/ideer i sammenheng –bl.a.
byutviklingsprosjektet i regi av kommunen,
Næringsforum, m.m.
for å oppnå det man vil?

• Gode planprosesser mtp.
realisering/gjennomføring av planlagt utvikling.
NTNU skal bidra i planarbeidet.
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• Øke fortetting i sentrum. • Kommunen har planer med ulik ut- 
nyttelsesgrad/fortetting (sone A, B og C). 

• Arealplan som innebærer fortetting med tilgang til 
grøntarealer? 

• Gode møteplasser (byrom, torg, lekeplasser, 
havnepromenade) som gjør det attraktivt å bo i 
sentrum? 

• Ulike boligformer også i sentrum slik at det er flere 
valg eks rekkehus med atriumshage (ikke bare 
enebolig i Hauan eller leilighet i sentrum)? 

• E6 og rv. 80 genererer stor trafikk (med 
utfordring vedrørende støy, støv og 
trafikksikkerhet) i sentrum.  

• Statens vegvesen utreder ny omlegging av E6 
og rv. 80 i forbindelse med rullering av Nasjonal 
Transportplan. Reguleringsplan for omlegging 
av rv. 80 er utarbeidet, men er ikke vedtatt. 

• Evt. flytting av E6/rv. 80 vil redusere støy- og 
støvplager og øke trafikksikkerheten. 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Få flere til å gå mer. • Kampanjer? 

• Tilrettelegging (opphøyde gangfelt, belysning etc) 
og forskjønning? 

• Mangler separering av trafikantgrupper. • Separering av trafikantgrupper på utvalgte 
strekninger (både bil fra myke trafikanter og 
fotgjengere fra syklister)? 

• Belysning mangler på flere kommunale veger 
(kommunen har søkt om NFTU-midler for 2019 til 
belysning på 3 strekninger (bl.a. i Bremsebakken i 
sentrum). 

• Etablere/oppgradere belysning. 

• Mangler gang- og sykkelkulvert under E6 
(skoleveg). Kulverten er ferdig regulert med 
anbudsdokument og kostnadsberegning, men 
mangler bevilgning.   

• Finansiere og etablere kulvert (lysregulert 
fotgjengerkrysning etablert i påvente av ny 
kulvert)? 

• Støv/støyplager. Statens vegvesen gjør 
beregninger. 

• Kommunen kan bidra med lokalkunnskap og 
observasjoner inn i beregningene? 

• Trafikksikkerhet for fotgjengere. Statens 
vegvesen har utført trafikksikkerhets-
inspeksjoner og gang- og sykkelveginspeksjoner 
på rv. 80 og E6 på Fauske. 

• Gjennomføre enkle tiltak som kan bedre 
trafikksikkerheten for de som går og sykler jamfør 
forslag i Statens Vegvesens rapporter? 

 
Syklende 

Utfordringer: Tiltak: 
Få flere til å sykle/sykle mer. • Kampanjer – belønningsordninger for syklende? 

• Fokusere på jobbreiser – hvilke traséer er viktigst? 
• Sykkelvennlig arbeidsplass med god parkering for 

sykkel, garderobe, dusj, tørkeskap? 
• Sykkelparkering (trygge og flere)? 
• Sykkelutlån? 
• Motivasjonstiltak (Kommunen jobber med idé om 

en bysykkelordning/el-sykler til utlån)? 
• Sykkelhotell for pendlere på togstasjonen? 
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• Følge opp vedtatt hovedvegnett sykkel. 
• Tilrettelegging for sykkel langs rv. 80 og E6. 

• Gjennomføre tiltak i sykkelplan? 
• Sammenhengende sykkelløsninger? 
• Trafikkregulerende tiltak som prioriterer sykkel? 
• Trygge kryssinger av hovedvegene (3 lysregulerte 

fotgjengerfelt er etablert)? 
• Mangler gang- og sykkelkulvert under E6 

(skoleveg). Kulverten er ferdig regulert med 
anbudsdokument og kostnadsberegning, men 
mangler bevilgning.   

• Finansiere og etablere kulvert (lysregulert 
fotgjengerkrysning etablert i påvente av ny 
kulvert)? 

• Utfordrende å sykle i Hauan (smalt fortau, bratt 
bakke, mange avkjørsler). 

• Forbedre siktforhold i kryss, bredere fortau, sykling 
i kjørebanen, utbedre kryss? 

  
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Lokalisering og utforming av holdeplasser og 

ventearealer for buss i byen. Terminering må ikke 
nødvendigvis skje i sentrum, men alternativ må 
vurderes. Nytt kollektivanbud må ta høyde for 
mulig endring i hvor bussen skal terminere. 
Fauske kommune mener at togstasjonen er en 
naturlig «rutebilstasjon» der mange reiser til/fra 
– med overgang tog/buss. 

• Utrede hvor bussen skal ta av og på passasjerer i 
sentrum og hvor bussen kan terminere 
(venteareal) og drøfte detaljer med 
fylkeskommunens samferdselsavdeling?  

• Liten andel kollektivreisende, tross mye pendling. 
For dårlig tilbud? Når ikke informasjon fram til 
potensielle brukere? 

• Optimalisere rutetilbudet? 
• Sykkelparkering, sykkelutlån/leie ved 

kollektivknutepunkt? 
• Tilrettelegging for autonom bane? 
• Utrede potensial for bestillerbuss? 
• Mer informasjon/kampanjer/holdnings-skapende 

arbeid? 
• Dårlig koordinering av ulike transportmidler 

(buss, tog, fly og båt). Det er laget rapport om 
kollektiv Bodø-Fauske. 

• Ikke optimale bussholdeplasser og ruteopplegg. 

• Optimalisere ruter/overgang til tog/fly/båt?  
• Felles billett (tog&buss)? 

• Lav parkeringsdekning ved jernbanestasjonen? • Undersøke behov og vurdere mulige tiltak? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Biler som et uønsket dominerende moment i 
byrommene. 

• Mange parkeringsplasser generer/ inviterer til 
stor interntrafikk.  

• Parkeringsbehov for de som bor i bykjernen. 

• Differensiere parkeringstilbudet og krav til antall 
parkeringsplasser i sentrum etter behovet og etter 
målsetting om mindre bilkjøring i sentrum? 

• Parkeringsavgift nødvendig for at 
kollektiv/gange/sykkel prioriteres? 

• Parkering i utkanten av sentrum? 
• Få næringslivet til å vurdere reduksjon av parkering 

for egne ansatte (begrense kjøring for de som bor 
nært)? 

• Frykt for handelslekkasje/ konkurranse med 
Bodø. 

• Parkeringsavgift, unntatt lørdager (opprettholde 
dagens ordning)? 

• Dagens parkeringsregulering er ikke optimal 
ettersom kun en liten del av byen er 
avgiftsbelagt. 

• Utarbeide en mer helhetlig parkeringsregulering 
som bidrar til ønsket utvikling og byliv? 

• Stor bo- og arbeidsregion i forhold til byen 
størrelse. 

• Sørge for tilstrekkelig parkeringsplasser, med riktig 
lokalisering for pendlere til og fra byen? 
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Mosjøen

Byen sett fra øst.

1 . januar 201 8 hadde Vefsn kommune 1 3 448 innbyggere, hvorav 9 843 i tettstedet

Mosjøen.

Mosjøen er regionsenter på indre Helgeland og et kommunikasjonsknutepunkt med riksveg,

jernbane og flyplass. E6 ligger i utkanten av bykjernen, mens fv. 244 krysser byen på tvers.

Det er vegforbindelser til Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund via E6 og fylkesveger.

Byen har sykehus. Alcoa som største arbeidsplass genererer Nord-Norges største

containerhavn. Kommunens visjon: «Et steg foran».

Sentrumskjernen sett fra nord.



50

Sentrum sett fra sør med deler av kvadraturen og byparken.

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Mål om fortetting og styrking av sentrum. Stor 
investeringslyst; mange leiligheter og 
næringsbygg samt ny handelspark under 
oppføring, men utfordrende å løse parkering. 

• Nylig gjort endringer i parkeringsnormene med 
innført maksimumstid og parkeringsutredning på 
gang. 

• Varelevering i sentrum vanskelig pga. 
jernbaneunderganger med høydebegrensinger. 

• Kan ytterligere fortetting øke konflikt rundt 
varelevering? 

• Utbedring av underganger? 
• Vurdere behov for strategi? Nattlevering/nye 

metoder eks. transportsykler? 

• Støy fra E6 og jernbane. • Har støysonekart. Lokale tiltak? 
• Trangt ved Mosjøen havn. 
• Problem tilknytning jernbane/havn pga for lite 

kryss v/Baustein (ikke tilpasset modulvogntog slik 
planen er for E6). 

• Finansiering og flytting av ferjeleiet (under 
planlegging)?  

• Utbedring av kryss? 

• Høydebegrensinger på kommunal veg pga. 
jernbanebruer to steder. 

• Utbedring av underganger/alternativ rute? 

• Fremkommelighetsproblemer for 
utrykningskjøretøy på E6 Nordover (Vollanveien). 

• Utbedring av E6? 

• Ønske om autonome kjøretøy. • Tilrettelegging for autonome kjøretøy? 
  

Gående 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å gå mer.  
• Noe begrenset data om reisemiddelfordeling, 

men det har vært gjort tellinger (nesten) årlig fra 
2015 på utvalgte punkt (78 % bil, 14 % sykkel, 8 % 
gående i 2018).  

• Er trafikksikker kommune og har 
trafikksikkerhetsplan, gatebruksplan og 
barnetråkkregistreringer som må 
oppfølges/realiseres videre. 

• Holdningsskapende arbeid: 
o Kampanje aktiv og sikker skoleveg. 
o Gå-aksjoner med premier. 

• Fortsette (utvide) tellinger, evt. med konkrete mål 
i forhold til disse? 

• Belysning langs gangveger/fortau og 
krysningspunkt? 

• Skilting (felles skiltplanprosjekt ønskes i samarbeid 
med Statens Vegvesen)? 

• Gang- og sykkelbru over Skjervo. 
 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å sykle/sykle mer. • Holdningsskapende arbeid. 
• Videre oppfølging av plan for hovednett sykkel. 
• Videreutvikle sammenhengende 

sykkelnett/vedlikehold sykkelveger? 
• Komplettere sykkelteller med tavle? 
• Hjertesoneprosjekt, maling, kampanjer, skilting 

m.m. 
• Nye tilpasninger til sykkelturisme? 

• Kontrakt Sykkelby med Statens vegvesen og 
Nordland fylkeskommune er gått ut. 

• Ny Sykkelbykontrakt/oppfølging? 

• Vinterdrift av sykkelveger. • Prioritere sykkelveger mht. snøbrøyting? 
• Slitne gangareal i sentrum og ønske om 

registering mht. universell utforming. 
• Gjennomføre kartlegging med påfølgende tiltak? 

• Har sammenhengende sykkelnett, men det er 
ikke ensartet og har mange systemskifter. 

• Kartlegging og utbedring? 
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• Manglende tilknytning til E6 for syklister ved 
Olderskog. 

• Planlegging og finansiering? 

• Manglende sykkelparkering i sentrum. • Etablere sykkelparkering, gjerne under tak, med 
garderobe og lading? 

• Bysykler? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• Lite brukt/fungerer ikke. 
• Liten plass ved jernbane for buss – lite 

manøvreringsareal. 
• Få busstopp langs E6 fra Kroverten til 

jernbanestasjonen. 
• Skolebusser ikke attraktive for øvrige brukere, da 

de er overfylt.  

• «Bypakke Mosjøen 2040» - strategi - mer 
kollektiv? 

• Kampanjer?  
• Billigere billetter? 
• Hyppigere avganger? 
• Bedre korrespondanse?  
• Gjennomgående buss, optimalisere busstrase? 
• Mindre busser?  
• Nye holdeplassnavn (stopp 36-48 osv. er 

intetsigende for folk)? 
• Avgiftsparkering, bom, få parkeringsplasser? 
• Bestillerbuss? Selvkjørende busser? 

• Kunnskapshull om reisemiddelfordeling. • Gjennomføre reisemiddelundersøkelse? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få heldagsparkeringsplasser:  
Totalt 900 p-plasser – 1/3 midlertidige. 
Randsoneparkering ved hotellet, vgs., Sjøsiden. 

• Forventer økt trykk på parkering. 
• Mangler parkering for turistbusser. 
• Ladepunkter elbil finnes, men flere ønskes. 

• Parkeringsutredning på gang. 
• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 

(Har aktiv parkeringsvakt og soneparkering dvs 
tidsbegrensning, men ikke avgift). 

• Nye parkeringsarealer utenfor sentrumskjernen, 
kanskje kombinert med bysykler og/eller bybuss? 
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Sandnessjøen

Byen sett fra nord.

1 . januar 201 8 hadde Alstahaug kommune 7 450 innbyggere, hvorav 6 082 i tettstedet

Sandnessjøen.

Sandnessjøen er regionsenter for ytre Helgeland. Byen har flyplass, anløp av hurtigrute, ferge

og hurtigbåter. Kystriksveien (fv. 1 7) går gjennom byen, men i utenfor bykjernen og har

forbindelse inn til sentrum via fv. 809 og fv. 1 43. Det er vegforbindelse til Mosjøen, Mo i

Rana og Brønnøysund via fylkesveger og E6. Byen har sykehus. Kommunens visjon: «Et

historisk sted med nye muligheter».

Byen sett fra nordøst.
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Bykjernen sett fra sørvest.

Kartet viser veger og gater eid av fylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Inngangsporten til byen i Vågen ønskes 
videreutviklet.  

• Helhetlig plan for området? 

• Området mellom rundkjøringen og fergeleiet i 
Nesset er uklart. 

• Vurdere behov for oppgradering av eksisterende 
planverket (det foreligger ferdige 
reguleringsplaner for området) og 
ferdigstilleområdet? 

• Behov for handelsanalyse knyttet til 
avlastingssenteret på Rishatten. 

• Gjennomføre handelsanalyse? 

• Ønske/idé om å samle offentlige aktører på 
kaifronten for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig for 
hele regionen. 

• Planlegging og finansiering? 

• For mye trafikk i sentrum. • Restriksjoner?  
• Tiltak som hindrer unødig internkjøring? 

• Vareleveranse kan være utfordrende med store 
biler i smale gater. 

• Utvikle «Tårekanalen» (parallellgate til gågata) 
for saktegående trafikk og vareleveranser? 

• Rekkefølgekrav til gang- og sykkelvegløsninger 
stopper utvikling av bebyggelse. 

• Finansiere og etablere gang- og sykkelveg 
sørover til Kleiva (langs fv. 17)? 

• Bedre overvannshåndtering i forhold til 
klimaendringer og forventet mer nedbør. 

• Etablere regnbed og mer beplantning i sentrum? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Få flere til å gå mer. 
• Sterk kultur for bilbruk og kjøring til døra. 
• Ønske om ny teknologi f.eks intelligent 

gatebelysning. 
• Lite universell utforming. 

 

Øke attraktiviteten: 
• Skilting av ruter for fotgjengere? 
• Plan for park, grøntområder og vann (blå-grønn 

struktur)? 
• Videreutvikle og forlenge havnepromenaden? 
• Tilrettelegge for gående (benker, belysning, 

opprusting, universell utforming etc.)? 
Øke sikkerhet for fotgjengere: 
• Belysning ved overganger (lys som blinker når 

man krysser?)? 
• Hastighetsregulering: 

o Fotoboks (automatisk trafikkontroll)? 
o Fartsdumper? 
o Tredimensjonale gangfelt? 

• Bevisstgjøring av det å være gående og kjørende i 
trafikkopplæring? 

• Planskilte kryssinger som ikke er plassert slik at 
folk bruker disse. 

• Riktig lokalisering av nye evt. nye planskilte 
kryssinger? 

• Bygge om eksisterende planskilte kryssinger? 
• Mangler gangveg Nesset-Vågen, fv. 809 inn til 

sentrum. 
• Mangler gangveg Kleivskaret-Radåsen, fv. 17. 

• Finansiere og etablere gang- og sykkelveger 
(Nesset-Vågen + Kleivskaret-Radåsen)? 

• Trafikkfarlig når mange ulike trafikanter kommer 
i land med båt. 

• Legge til rette på kaia for å skille myke trafikanter 
som kommer sjøveien og annen 
trafikk/godshåndtering? 

• Vinterdrift (lite snø, men mye glatt). • Prioritert vinterdrift av gangveger? 
• Oppvarmede fortau (utnytte fjernvarme på 

retur?)? 
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Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å sykle/sykle mer. 
• Sterk kultur for bilbruk og kjøring til døra. 
• Kantsteinsproblematikk i forhold til sykling i 

sentrum. 

• Kampanjer: Sykle til jobben, Aktiv i lag? 
• Sykkelparkering (flere og tryggere)? 
• Park & Bike? 
• Sykkel-utleie: Turistinfo, Fly&Bike, kommunens 

ansatte og utstyrsbu. 
• Sykkelverksted, sykkelcafé? 
• Oppruste eksisterende sykkelnett?  

• Sykkelplan, men ikke handlingsprogram. 
• Ønske om gjennomgående sykkelnett i sentrum. 

• Finansiering og oppfølging av sykkelplan? 

• Slitt gang- og sykkelveg langs fv. 143, Novikveien. • Oppruste gang- og sykkelveg langs fv. 143, 
Novikveien? 

• Forlenge gang- og sykkelvegen langs fv. 143, 
Novikveien? 

• Ingen telling/registreringer om andel eller antall 
syklister. 

• Kartlegging (telling/registrering/ 
spørreundersøkelser)? 

• Målsetninger? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• Lav kollektivandel. 
• Eksisterende bybuss er lite kjent/markedsført. 

• Kampanjer og aktiv markedsbearbeiding? 
• Busser tilpasset behovet med tanke på kapasitet? 
• Bussruter forbi de store arbeidsplassene og 

institusjonene? 
• Behov/ønske for sykkelstativ på buss (foran)?  

• Dyre billetter.  • Billigere billetter? 
• Ulike transportmidler korresponderer dårlig. • Optimalisere rutetilbud (eks bussen går nå forbi 

Strendene med mange ansatte, 5 min før de 
ansatte er ferdig på jobb)? 

• Bedre korrespondanse mellom ulike 
kommunikasjonsmidler (fly/buss/ bil/båt)? 

  
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• Biler er et dominerende element i byrommene, 

men det er/har vært klage på for lite parkering i 
byen (i 2013 var det 1.007 parkeringsplasser i 
byen). 

• Det eneste parkeringshuset i sentrum har 
leilighetsprioritering og fungerer ikke som 
erstatter av gateparkering. 

• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 
formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), 
torg, grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Parkeringskartlegging hvert år? 
• Bedre organisering av parkeringsplasser? 
• Sørge for god tilgang på parkering i utkanten av 

sentrum, kombinert med strengere regulering av 
parkering i kjernen av sentrum (kombinert med 
bysykler og/eller bybuss?)?  

• Parkeringshus som erstatter av gate- og 
byromsparkering (plan om parkeringshus bak 
Amfi er regulert, men ikke realisert)? 

• For billig parkeringsavgift til at det begrenser 
bilbruk? 

• Dyrere parkeringsavgift? 
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Brønnøysund

Byen sett fra sørvest.

1 . januar 201 8 hadde Brønnøy kommune 7 948 innbygger, hvorav 5 045 i tettstedet

Brønnøysund.

Brønnøysund er regionsenter for Sør-Helgeland. Byen har flyplass med helikopterbase i

gangavstand fra sentrum, anløp av hurtigrute og hurtigbåt. Kystriksveien (fv. 1 7) går like

forbi og har forbindelse fra nord inn i byen via fv. 76. Fv. 54 går videre ut av byen i sør. Det

er vegforbindelse til Mosjøen og Sandnessjøen via fylkesveger og E6. Kommunens visjon:

«Utvikling – trygghet – trivsel».

Klimasmartprosjekt pågår med støtte fra miljødirektoratet og et utkast til mobilitetsplan er

utarbeidet av Rambøll og vil bli offentlig i 201 9 på kommunens nettside.

Sentrum sett fra sør.
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Sentrum sett fra nord.

Kartet viser veger og gater eid avfylkeskommunen og ÅDT for 201 7 (fra NVDB).
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Fortetting i en langstrakt by. • Avklare strategier og rammer.  
• Byplan Brønnøysund (KDP). 

• Deler av byen innenfor gul støysone for flyplass, 
begrenser nybygging/ fortetting. 

• Justerte innflygingsmønstre og nye 
støyberegningsmodeller avklares med Avinor for 
bedre arealutnyttelse. 

• Forbedring av adkomst til næringsområder på 
Gårdsøya og industriveien fra fv. 76. 

• Kryssing av fv. 76 ved Industriveien og 
Jektskipperveien for myke trafikanter. 

• Rundkjøring på fv. 76 ved Salhus? 
o Definere avkjørsler til østre 

næringsområder 
(Industriveien)/boligområder 
(Salhusmarka) og vestre 
næringsområder 
(Gårdsøya)/boligområder 
(Jektskipperveien). 

o Sanere avkjørsel fra fv. 76 til 
Jektskipperveien. 

o Planfri kryssing for gange og sykkel øst-
vest (over 
Jektskipperveien/Gårdsøyveien). 

o Forbedre trafikkflyt og sikkerhet. 
• Beredskapsmessig sårbarhet/ 

regionssenterfunksjon dårlig løst pga. kun én vei 
til/fra byen (sårbart punkt i Valen, ingen 
omkjøring). 

• Ny innfartsveg fra fv. 17 over Trælvikoddan (vil 
også redusere tungtrafikk gjennom byen)? 

• Etablere mulig omkjøringsveg gjennom 
boliggater for utrykningskjøretøy i Valen? 

• Mye biltrafikk og parkering i byen. • Tilrettelegge for og oppmuntre til andre 
transportformer? 

• Parkeringsrestriksjoner? 
  

Gående 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flest mulig til å gå i 10-minuttersbyen. 
• Utydelige sammenhenger for gående. 
• Utflytende vegarealer. 
• Manglende universell utforming (kanter o.l.). 

• Videreføring og forlengelse av kaipromenade? 
o Gangveg fra Valen til kaia (BRREG)? 
o Bru over til Lillebrønnøya (igangsatt). 
o Videreutvikle gangtrasé gjennom Sørbyen 

mot Tautra? 
• Tilrettelegge byens eksisterende grøntområder 

bedre (benker med tak/aktiviteter/attraksjoner)? 
• Knytte sammen forbindelse rundt Frøkenosen? 
• Kartlegge, sikre og tilrettelegge snarveger for 

gående? 
• Forbedre vegmerking og skilting? 

• Rotete og mangelfull situasjon for gående i St. 
Knuts gate. 

• Oppgradere fortau i St. Knuts gate (planlegge/ 
finansiere/bygge)? 

• Manglende tilrettelegging for myke trafikanter 
over Hestvadet til flyplass (arm av fv. 54). 

• Finansiere og etablere planlagt fortau? 
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Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flest mulig til å sykle i 10-minutters byen. 
• Har sykkelplan med handlingsprogram, mangler 

penger for gjennomføring. 

• Rydde opp i kantstein og andre hindringer for å 
få gjennomgående sykkelløyper? 

• Sykkelparkering (gjerne overbygd) ved sentrale 
målpunkt? 

• Redusere fartsgrense fra 50 til 40 sone i 
Havnegata (utpekt som sykkelhovedveg)? 

• Holdningsskapende kampanjer? 
• Trygge kryssingspunkter (inkludert sikre 

siktsoner)? 
• Prioritering av vinterdrift? 

• Manglende sykkeltilrettelegging på Brønnøysund 
bru. 

• Utrede mulige løsninger for sykkeltilrettelegging 
på bru med kostnadsoverslag? 

• Finansiere, planlegge og etablere sykkelløsning 
på bru? 

• Manglende sykkeltilrettelegging over Hestvadet 
til flyplass (arm av fv. 54). 

• Finansiere og etablere planlagt fortau (ikke et 
ideelt sykkeltiltak)? 

• Etablere sykkelfelt eller sykkelveg? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• For få brukere. For dårlig tilbud? • Utrede potensialet for bybuss eller bestillerbuss? 
• Det er trangt for bussene ved trafikksentral (kaia 

ved Torghatten trafikkselskap - TTS). 
• Flytte/transformere kollektivknutepunkt? 
• Legge til rette for et funksjonelt knutepunkt (inkl. 

hensyn til gående til/fra)? 
• Sikre fortsatt koordinering av ulike 

transportmuligheter (buss og båt). 
• Optimalisere rutetilbudet? 
• Gjennomkjøring i sentrum (forbi dagens 

knutepunkt ved TD-kiosken)? 
• Manglende og slitne busskur. • Etablere moderne, urbane busskur? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Ulovlig parkering (bl.a. på HC-plasser). • Parkeringsordninger?  
• Mange parkeringsplasser som generer/ inviterer 

til stor intern trafikk. 
• Biler som et uønsket dominerende moment i 

byrommene. 

• Parkering i utkant av sentrum? 
• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg - gjerne boliger, torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 
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Utfordringer i nordnorske småbyer 

Flere av småbyene har sakte, men sikkert, vokst fram fra små steder og vegkryss med spredt 
bosetning i omlandet. Ni av de ti byene ligger ved havet (Leknes er den eneste byen uten 
direkte kontakt med havet) og flere av stedene har følgelig historisk hatt sin adkomst fra 
sjøsiden. Bilen har endret på dette og fått flere byer til å vende seg fra havet. Det er lagt til 
rette for bilbruk gjennom høy fremkommelighet og rikelig med parkeringsplasser knyttet til 
handel og servicetilbud. 

Småbyene i nord har stor variasjon i forhold til hvor kompakte de er. Vadsø er kanskje mest 
kompakt, med størst andel av kommunens befolkning bosatt i byen og sentrumsfunksjonene 
godt samlet i midten - et godt eksempel på en 10-minuttersby. Vestvågøy kommune har 
veldig spredt bosetting, og andelen som bor på Leknes er forholdsvis liten.  

Det er ekstra krevende og kostbart å få til bærekraftig mobilitet der boligområder, 
arbeidsplasser og aktivitetstilbud ligger som «satellitter» rundt byen. Kundegrunnlaget blir 
for dårlig til at kollektivtransport blir et konkurransedyktig alternativ til bil og tilrettelegging 
for fotgjengere og syklister blir kostbart. Folk flest velger personbil og det resulterer i økt 
bilbruk både i byen, til arbeid, skole, aktivitetstilbud, service- og tjenestefunksjoner. 

Fortetting og flere boliger i sentrum er aktuelle temaer i alle småbyene, men det er et 
utfordrende felt. Mange småbyboere vil ha enebolig med hage og kommunene strekker seg 
langt for å imøtekomme folks ønsker og beholde sine innbyggere. Flere av småbyene har 
greid å beholde handelen i sentrum. Andre har en utfordring med bilbaserte kjøpesentre 
eller handelsområder utenfor bykjernen som konkurrerer med det opprinnelige bysentrumet. 
Ulik parkeringsregulering for disse områdene kan øke utfordringen med å ha levende 
sentrum. 

Nesten alle småbyene har sentrumsområder med store asfaltflater og utflytende 
trafikkområder. I noen byer går hovedvegen nært eller gjennom sentrum. Trafikksikkerhet 
og fremkommelighet for gående og syklende er ikke tilfredsstillende i et uoversiktlig 
trafikkbilde uten definerte arealer for ferdsel. Parkerte biler dominerer bybildet. Utforming 
og plassering av parkering skaper farlige situasjoner for gående og syklende, og dette 
forsterkes av manglende parkeringsregulering. Infrastrukturen har tradisjonelt blitt 
tilrettelagt for kjøretøy og gående og syklende har ikke blitt prioritert. Et gjennomgående 
trekk er at det er enkelt å bruke personbil i byen. Selv ved korte avstander der det er 
tilrettelagt for gående og syklende, velger mange å kjøre. Det kan likevel være krevende å ta 
i bruk virkemidler som parkeringsavgift for å oppnå en endring. Halvparten av de ti 
småbyene har imidlertid innført parkeringsavgift eller restriksjoner for parkeringstid. 

Anlegg for gående og syklende i småbyene varierer i kvalitet og utstrekning. Gang- og 
sykkelveg eller annen infrastruktur for myke trafikanter mangler ofte innenfor den radius 
man kan forvente at personer går eller sykler til byen. Et sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett er sjeldent, vegdekket har ofte skader og er ujevnt og det mangler universell 
utforming. I flere byer er det bruer uten tilrettelegging for myke trafikanter som utgjør et 
hinder for valg av sykkel eller bena som transportmiddel. Manglende grønt- og lekeareal 
gjør det mindre attraktivt å gå eller sykle.  

Mange barn blir kjørt til skolen og trenden er økende. En årsak kan være uoversiktlig 
trafikksituasjon langs skolevegen, men forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, 
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Susanne Nordbakke, sier at mange foreldre kjører barna til skolen fordi det er lettvint. Det er 
en uheldig spiral når barn blir sosialisert til bilbruk. 

Regional kollektivtransport har liten innvirkning på transport i byene, men mer betydning for 
attraktiviteten og tilgang fra/til omlandet. Lokal kollektivtrafikk har betydning for transport 
til og fra sentrum, og mange kommuner oppgir at spesielt ungdommen etterlyser et bedre 
rutetilbud og reduserte priser.  

Varelevering kan være en utfordring for de som går og sykler. I de fleste av byene foregår 
vareleveringen til butikker fra gateplan og da over fortausarealer. Med eventuelle definerte 
arealer for sykkel vil disse også bli berørt. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner og vil 
være tema som bør vies oppmerksomhet i videre mobilitetsplanlegging. 

Småbyene har svært mange dyktige fagfolk, men disse har en travel hverdag der få personer 
skal løse mange ulike oppgaver med små midler. Mindre kommuner har ikke tilgang til all 
type spisskompetanse i egen organisasjon og er avhengig av å hente inn ekstern 
fagkompetanse på enkelte områder. Prosjektgruppa vil peke på at liten kapasitet og 
begrensede fagressurser kan gå på bekostning av systematisk og god byplanlegging. 

Aktuelle tiltak for bærekraftig utvikling av nordnorske småbyer 

Utfordringene i småbyene bør løses ut fra en helhetlig vurdering av den enkelte by, basert på 
faglige vurderinger, medvirkning fra innbyggere og interessenter og politisk forankring. 
Bærekraftig mobilitet bør være en av målsetningene og her presenteres noen tiltak som kan 
være aktuelle.  

Fokus på arealbruk og planlegging 

Arbeidet med byplanlegging og bærekraftig byutvikling bør intensiveres. Fagmyndighetene 
bør i større grad tilby kommunene bistand i form av planfaglige ressurser. 

Det er behov for et sterkt fokus på arealbruk og planlegging. Kommunene, 
fylkeskommunene og stat bør følge Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging. Utgangspunktet bør være å tilstrebe en felles forståelse av de 
hensyn som ligger bak retningslinjene og etterleve disse. 

Planlegging og arealbruk kan bidra til mer attraktive byrom, flere grøntområder og ved å 
sikre allmennheten tilgang til havet og utnytte denne kvaliteten bedre. Det må planlegges 
gode løsninger for myke trafikanter, varelevering og annen biltrafikk. Omdisponering og 
fortetting av areal, samt endring av reisemiddel og -vaner er aktuelt. 

Bedre tilrettelegging for miljøvennlige transportformer 

Kollektiv 
Forskjellen mellom små og store byer når det gjelder kollektivtransport, tilsier at 
systemoverføringen er begrenset. Det er likevel fornuftig å vurdere hvilke premisser som kan 
forbedres for kollektivtransport i småbyene. Dette fremmer bærekraftig mobilitet og er 
solidarisk overfor de som ikke har tilgang til eller mulighet for å kjøre bil. Tiltak kan være 
optimalisering av ruter, lett tilgjengelig informasjon om rutetilbud og trafikkstatus, 
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korresponderende ruter, mulighet for å medbringe sykkel og trygg adkomst til gode, 
universelt utformede holdeplasser med sykkelparkering og bilparkering (regionale ruter). 
Særskilt tilpassede kollektivløsninger for spesifikke trafikanter (eldre, fritidstilbud, pendlere) 
og bestillingsløsninger, kan være et mer hensiktsmessig svar på kollektivtransport i 
småbyene. Vellykkede løsninger for bestillerbuss er foreløpig ganske ferske, men spennende 
med tanke på framtidas muligheter. 

Tur – retur inntil 8 km for elever i 2.-10. klasse og 12 km for elever på videregående skole 
er en relativt lang avstand å gå eller sykle daglig. Et virkemiddel for at færre foreldre skal 
kjøre sine barn til skolen og få flere til å reise kollektiv, kan være reduksjon i avstandskrav 
for rett til gratis skoleskyss (spesielt vinterstid).  

Mulighet til å øke kollektivreisende er begrenset på grunn av lavt kundegrunnlag og spredt 
bebyggelse. Det tilsier at tilrettelegging for gående og syklende trolig har et større potensial.  

Gange og sykkel 
Det må bli mer attraktivt å gå og sykle. Da er det ei forutsetning at det investeres i 
infrastruktur som forbedrer fremkommelighet og trafikksikkerhet for disse to 
transportformene. Tiltak kan være benker, belysning, vegetasjon, sammenhengende nett, 
god drift og vedlikehold. Sykkelparkering, sykkelstativ på buss, sykkelbyavtaler og separate 
anlegg for syklende er gode tiltak for økt sykling, spesielt på lengre strekninger. 
Infrastrukturen må være universelt utformet og følgelig må utflytende kjøre- og 
parkeringsareal strammes opp og naturlige ledelinjer etableres. Kryssing av veg må sikres 
ved god utforming, belysning og evt. andre nødvendige tiltak som fartsdempere, 
lysregulering eller planskilt løsning. Større gjennomfartsveger kan vurderes omlagt. 

Trafikksikkerhetsinspeksjoner kan gjennomføres for å avdekke farlige forhold på 
eksisterende infrastruktur. Barn og unge er ofte de flittigste fotgjengerne og syklistene. De 
sitter på mye viktig informasjon om forhold for myke trafikanter (farer, ønsker og behov) 
som bør komme frem og tas hensyn til. Barnetråkk kan være en egnet metode. 

Støv- og støyproblemer av trafikk i sentrum (både lokalt og gjennomgangstrafikk) må 
reduseres. Dette innebærer behov for bilrestriktive tiltak som for eksempel parkerings-
regulering, avbøtende tiltak ved hjelp av vegetasjon og annen skjerming eller omlegging av 
hovedveg. Det er nylig satt i gang et nasjonalt opplegg med beregning av luftkvalitet i regi 
av Statens vegvesen. Kommunene kan få tilgang til informasjon og bidra til utfyllende data 
ved å melde sin interesse. Den største effekten og kanskje enkleste måten å få redusert støy 
og støvplager i småbyene, vil trolig være å få redusert lokaltrafikk ved at flere velger å gå 
eller sykle.  

Holdningskampanjer er et verktøy for å få flere til å gå eller sykle. Verdien dette har for 
folkehelse, innebærer at flere aktører bør involveres for å øke effekten av kampanjer. 

Noe parkeringsareal i sentrum bør vurderes omdisponert til trivselsskapende formål eller nye 
funksjoner som grøntareal, torg, byrom, sykkelparkering, gågate, fortau eller bygg (gjerne 
boliger). Enkelte byer kan redusere antall parkeringsplasser i sentrum, mens andre kan flytte 
bilene til parkeringshus eller langtidsparkering utenfor sentrum.  
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Ny teknologi 

Teknologisk utvikling kan bidra til en ny tilnærming til bærekraftig mobilitetsplanlegging. 
Dette kan være tiltak som knyttes til ITS, autonome kjøretøy, mobile bestillingsløsninger, 
utslippsfrie kjøretøy med mer. Noen av disse er allerede godt kjente løsninger som er tatt i 
bruk flere steder (eks. billett og ruteopplysning på mobilapp). Andre fenomener er mer 
uavklarte i forhold til sitt potensiale og betydning for fremtidig by- og transportutvikling 
(eks. autonome busser). Mye tyder på at tradisjonell, kompakt byplanlegging uansett vil være 
viktig og riktig også i fremtiden. 

Anbefaling 

Prosjektgruppa har erfart at småbyene har svært mange dyktige fagfolk, men det er en 
utfordring i forhold til små fagmiljø, begrenset kapasitet og små midler til å gjennomføre 
tiltak. Følgelig trenger, og ønsker, småbyene friske midler for å kunne løfte småbyene og 
bistand til byplanlegging i form av eksterne fagressurser med spisskompetanse og kapasitet. 

Prosjektgruppa ser potensial i å utnytte roller og midler som allerede eksisterer ved å øke 
informasjonen til kommunene ved at stat og fylkeskommuner tar en mer aktiv 
veiledningsrolle og at ulike virkemidler i større grad ses i sammenheng. 

Bypakker anses som en bra modell for hvordan man kan samarbeide for å sikre god 
byutvikling. Det har imidlertid ikke vært praksis for dette i mindre byer. Statens vegvesen 
Region øst har samarbeidet med mindre byer om å lage en helhetlig strategi som i hovedsak 
tar utgangspunkt i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-. BATP.). Dette har vært i større byer enn våre nordnorske 
småbyer (eks. Kongsvinger har ca. 18 000 innbyggere). Det har imidlertid vært svært 
begrensede midler som har fulgt med inn i prosjektet og ressurser fra Statens vegvesen har i 
hovedsak vært i form av fagpersoner og utredninger. Opplegget har bidratt til en bedre 
koordinering av eksisterende virkemidler og en bedre og mer målrettet byutvikling.  

Prosjektgruppa startet opp med et ønske om å lage forslag til småbypakker for de ti byene, 
men dette viste seg for ambisiøst. En småbypakke må være et resultat av en bred prosess og 
den må ha politisk forankring og behandling. Småby Nord har vært en arena for dialog 
mellom kommunene, fylkeskommunene og Statens vegvesen. Rapporten er et 
kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for et videre samarbeid om byutvikling. I tillegg er 
finansiering av tiltak essensielt for at småbyene skal ha mulighet til å imøtekomme behov og 
krav til utvikling. 

Prosjektgruppa anbefaler at det lages et småbyprogram for småbyene i nord og at Statens 
vegvesen setter av ressurser til å ta initiativ til dette våren 2019. Småbyprogrammet må 
definere oppgaver og roller og legge en strategi for hver by. Dette bør organiseres som et 
samarbeidsprosjekt mellom kommunen, fylkeskommune, Statens vegvesen (og andre 
aktuelle transportetater), næringsliv og eventuelt andre lokale aktører. 

Strategiene vil videre være utgangspunkt for småbypakker og vil kunne gi føringer for andre 
planer i kommunene. Tiltakene i småbypakkene skal bidra til attraktive småbyer med 
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bærekraftig, urban mobilitet. Finansieringen forventes å være et spleiselag av 
samarbeidspartnerne, men bompenger skal alltid vurderes. I tillegg bør det komme friske 
midler inn og da gjerne ved at det avsettes en egen pott i Nasjonal transportplan (NTP) til 
småbyutvikling.  

Småby Nord har avdekket at det er flere mindre tiltak som trolig kan løses innenfor dagens 
ordninger og derfor bør løses så fort som mulig. En suksesskriterie vil være en tett kontakt 
med småbyene og fylkeskommunene gjennom konkrete personer i Statens vegvesen 
(småbykontakter). Disse bør ha ansvar for å formidle faglitteratur og inspirasjon til 
småbyene knyttet til aktuelle temaer. Det bør også lages et nettverk mellom småbyene i nord 
slik at man kan dra nytte av hverandres erfaringer. Småbykontaktene i Statens vegvesen bør 
også kunne være en port inn i etaten og bidra til å finne frem til fagfolk og kunnskap som 
småbyene har nytte av. Som en begynnelse lages en liste over dette prosjektets 
kontaktpersoner i kommunene og fylkeskommunene, som alle disse får tilsendt.  

Når det kommer til de konkrete strategiprosjektene og småbypakkene, tror ikke 
prosjektgruppa at det er verken realistisk eller fornuftig å begynne dette arbeidet i alle de ti 
byene samtidig. Puljer på to til tre byer vil være fornuftig og arbeidet med småbystrategi og 
-pakker må forventes å ta 2-3 år for hver pulje. Da vil det til sammen ta 9-10 år for alle 
småbyene. Imidlertid er det mindre fysiske tiltak som kan påbegynnes og ikke krever en 
helhetlig strategi for å bidra til en positiv byutvikling. Dette er småtiltak som for eksempel 
belysning og skiltprosjekter som vil gi raske og synlige resultater. 

Liste og kart over konkrete tiltak 

Dette er en liste over aktuelle tiltak som kan være klare for realisering innen relativt kort tid. 
Det vil si at det foreligger godkjente reguleringsplaner, planforslag på høring/offentlig 
ettersyn, eller at tiltakene ikke trenger regulering og dermed kan igangsettes uten 
planvedtak. Listen begrenser seg til tiltak i selve byen og tiltak som bidrar til bærekraftig 
mobilitet, til og fra byen, f.eks. gang- og sykkelveg fra omkringliggende boligområder. 
Opplistingen for den enkelte by er ikke i prioritert rekkefølge og består av tiltak som er 
kommet frem i dialog med kommunene, planlagt i regi av Statens vegvesen eller som 
framkommer av handlings-program/økonomiplaner.  

Det er gjort grove overslag for å skaffe en oversikt over kostnadsbildet på aktuelle fysiske 
tiltak i småbyene. Overslagene er basert på omtrentlig målte løpemeter, flatemål eller 
enheter. Det er andre tiltak enn de som her er opplistet som kanskje er viktigere for byens 
utvikling. Dette er imidlertid tiltak som ikke har kommet så langt i planleggingen at de lar 
seg kostnadsberegne. Flere av disse anses å ha en betydelig høyere kostnadsramme enn de 
tiltakene som er beregnet. 

Totalt ble ca. 80 prosjekter gjennomgått, og det samlede anslaget beløper seg til ca. 1,3 
mrd. Kroner. Anslaget ble gjennomført over to dager med følgende deltakere fra Statens 
vegvesen: Petter Hildre (prosessleder), Ann-May Femsteinevik (prisgiver), Torbjørn Jørgensen 
(prisgiver), Runar Gregussen (prisgiver), Ingrid Kokkonen (prosjektleder), John A. Mardal 
(prosjektmedarbeider) og Trym Ringvall (DAK-støtte). 
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Kommune Nr. Tiltak 

Vadsø 

1 Fortau i Hans Gabrielsens gate, «missing link» mellom gangveg fra skolen og fortau i Kong 
Håkonsgate (ca. 250 m). 

2 Fortau langs E75-arm på Vadsøya, fra brua til hurtigrutekai (ca. 560 m). 

3 Reasfaltering av gang- og sykkelveg langs Idrettsveien/fv. 326 fra Vidjeveien til Esbensens gate (ca. 
750 m). 

4 Utskiftning til LED lys fra HPL og SON-T lamper langs skoleveier på vest siden av byen (ca. 1834 
armaturer, 422 av disse på Europa/fylkesveg). 

5 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssinger over E75 til Prost Balkes gate. 

6 
«SeeMe»-lys ved fotgjengerkryssinger: 
• over fv. 326 Idrettsvegen ved Finnmark Fylkeskommune 
• over Finnmarksveien til/fra gang- og sykkelveg nedenfor Moreneveien 

7 

Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssinger: 
• over Finnmarksveien til Lindi 
• over Finnmarksveien til Grønnliveien 
• i krysset Idrettsvegen kryss Esbensens gate (ved svømmehall) 

8 Skilting av alternativ trase for myke trafikanter pga. «missing link» langs E75 på vestsiden av byen. 
9 Vindskjerm for myke trafikanter over brua til Vadsøya (ca. 130 m). 

10 Plan for sammenhengende sykkelnett. 

Kirkenes 
1 

Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssinger: 
• over E6 til fv. 367/Hans Væggers vei 
• over E6 fra Hurtigrutekai til E6 retning sentrum 
• over E6 lengst vest i Johan Knutzens gate 
• over E6 ved AMFI/Storgata 
• over E6 til Wiulls gate 
• over E6 til Kielland Torkildsens gate 
• over E6 til Egebergsgate  
• over E6 mellom Ringveien og Klavenssgate  
• over E6 rett øst for rundkjøring ved Handelspark 
• over fv. 367 øverst i Hans Væggers vei (der den møter Presteveien) 

2 Skilte og ruste opp snarveg fra hurtigrutekai til E6/Haganesveien (ca. 550 m). 
3 Plan for sammenhengende sykkelnett. 

Finnsnes 

1 Gang- og sykkelveg langs fv. 263 til Trollvika (ca. 3,5 km). 
2 Sykkelparkering med tak i sentrum (v/hurtigbåtkai). 
3 Fortau i Ringveg (ca. 270 m). 
4 Fortau i Nygårdsveien/Smørhusbakken (ca. 900 m). 
5 Fortausløsning fv. 861 Vikaveien fra fv. 86 til Heggeveien (ca. 420 m). 
6 Fortau Hågen, kv 1042 fra kryss Sandvikveien til avkjørsel til «Seljebu» parkeringsplass (ca. 260 m). 
7 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing på Finnsnes og Silsand (32 stk). 

Sortland 

1 Gang- og sykkelvegløsning over Sortlandbrua rv. 85 (ca. 1,15 km). 
2 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing i Sortland over fv. 83/Vesterålsgata (2 stk). 
3 Busslommer ved fv. 82. i forbindelse med Kulturfabrikken (inkl. 1 busskur). 
4 Oppgradere Paviljongparken i Sortland sentrum. 
5 Sykkelparkering med tak i sentrum (1 stk). 
6 Sykkelteller (1 stk). 
7 Gang- og sykkelveg fra Strand frem til krysset til Sigerfjord (ca. 2,8 km). 
8 Gang- og sykkelveg langs fv.82 Strand – Holmen (ca. 4,0 km). 

Svolvær  

1 Gang- og sykkelveg til Stranda stadion (ca. 750 m). 
2 Gang- og sykkelveg fra Multebærholmen til Stranda badeplass (ca. 650 m). 
3 Gang- og sykkelveg fra Stranda badeplass til Rekvika - utvidelse tiltak 2, nevnt i KVU (ca. 1,15 km). 

4 Miljøgate i Sivert Nilsens gate inkl. deler av Svolværveien/Kong Øysteins gate, rundkjøring og 
gatetun i Trollfjordgata (ca. 470 m). 

5 Tilrettelegge, oppruste og forskjønne 3 sentrale parker/grøntarealer.  
6 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing E10 forbi Kabelvåg (4 stk). 
7 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing E10 i Svolvær (9 stk). 
8 Plan for sammenhengende sykkelnett. 
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Leknes 

1 Storgata; miljøgate med fortau, sykkelfelt, møbleringssone, kantparkering og kantstopp for buss (ca. 
800 m). 

2 Belysning av Krokbakken og gangbru. 

3 Etablere hjertesone ved Leknes barne- og ungdomsskole; rydde skilting, fysiske hinder og dropp-off-
soner. 

4 Utbedre/forskjønne gang- og sykkelundergang E10, nord for kjøpesenter. 
5 Forbedre og sikre adkomst til undergang til kjøpesenteret på vestsiden av E10 (ca. 40 m). 
6 Lekneskroken; belysning, ny gatestruktur med tilrettelegging for gående og syklende (ca. 340 m). 
7 Gang- og sykkelveg /fortau langs fv.815 fra Fygleveien til Leknes svømmehall (ca. 500 m). 
8 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing fv. 815 ved videregående skole. 
9 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing over E10 ved Nordic Last og Buss. 

10 Utbedring og forlengelse av turveg rundt Borgvatnet (ca. 2 km). 
11 Gangveg til flyplass (ca. 350 m). 
12 Rundkjøring på E10 ved Handelsparken (inkl. gangkulvert). 
13 Rundkjøring i kommunalt vegnett ved Betel. 
14 Utbedring av parkeringsplass nordvest for E10 og Lofotsenteret.  
15 Plan for sammenhengende sykkelnett. 

Fauske 

1 Gangkulvert under E6 nord for kryss Marmorveien. 

2 Gang- og sykkelveg (delvis separert løsning) langs E6 fra kryss Søbbesva til kryss Hjemås, (ca. 1,9 
km). 

3 Gang- og sykkelveg langs E6-arm, Terminalveien (ca. 700 m). 
4 Ombygging av kryss E6 - Terminalveien. 
5 Oppgradering/ombygging bussholdeplass Kleiva. 
6 Belysning av kommunal veg, Bremsebakken (4 stk).  

Mosjøen 

1 Skiltprosjekt: eks. alt. sykkelruter og forvarsling av lave jernbaneunderganger. 
2 Gang- og sykkelbru over Skjervo, Strandgata (ca. 45 m). 
3 Gang- og sykkelbru over Skjervo ved enden av Tordenskjolds gate (ca. 40 m). 
4 Sykkelparkering med tak i sentrum (1 stk). 

5 Belysning gang- og sykkelveg langs fv. 249 Austerbygdvegen, Andåsbakken fra Hamarheim til Andås 
(ca. 1,2 km). 

6 Forlenge gang- og sykkelveg langs fv. 244 Vestersidvegen fra Fredlundskogen til Øverøya (ca. 700 
m). 

7 Gang- og sykkelveg i Ørbradden, gate fra Havnegata/fv. 146 mot bystranda /Nesbruket (ca. 1,2 km). 
8 Fortau i Austerbygdvegen (ca. 900 m). 

Sandnessjøen 

1 Skilting av gang- og sykkelrute. 
2 Gang- og sykkelveg langs fv. 809, Vågen-Nesset (ca. 700 m). 
3 Gang- og sykkelveg langs fv. 17, Kleivskaret-Radåsvegen (ca. 3,35 km). 
4 Rundkjøring og fergeleiet i Nesset (oppstillingsplass, strukturering og forskjønnelse). 
5 Gang- og sykkelveg langs fv. 17 ved nytt sykehjem (ca. 900 m). 
6 Rundkjøring på fv. 17 ved nytt sykehjem. 

Brønnøysund 

1 Fremkommelighet og sikkerhet for gående og syklende langs fv. 76 (flytte skilt og vegmerking i sju 
kryss). 

2 Rundkjøring Salhus, fv.76, kryss Industriveien kryss Gårdsøyveien - Jektskipperveien (inkl. to 
gangkulverter). 

3 Fortau Industriveien (ca. 660 m). 
4 Gang- og sykkelveg Mosheimkrysset-Mosheimvikranveien (ca. 720 m). 
5 Fortau til flyplassen ved Hestvadet, fv. 54. (ca. 410 m). 
6 Gangforbindelse fra Valen via Brønnøysundregistrene til Torghattensgate (ca. 250 m). 
7 Ferdigstillelse av gang- og sykkelforbindelse rundt Frøkenosen (ca. 140 m). 
8 Mindre tilrettelegging/utbedring for myke trafikanter fra sørbyen til Tautra. 
9 Benker til parker og byrom, noen med tak (20 stk). 

10 Skifte ut busskur i byen til urbane og moderne utgaver (10 stk). 
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1. Utgangspunkt og rammer

1.1 Utredningens formål

Denne rapporten utgjør en del av grunnlaget for Nordland fylkeskommunes arbeid
med en ny anbudsutlysning for busstilbudet i Saltenregionen i januar 2019, med sikte
på oppstart av nytt driftsopplegg 1. januar 2020.

Det nye busstilbudet skal, så langt det er mulig, samordnes med rutetilbudet på
Nordlandsbanen nord for Saltfjellet, slik dette inngår i Trafikkpakke Nord som
Jernbanedirektoratet skal sette i drift i desember 2019.

Med hovedvekt på en styrking av reisemulighetene mellom Bodø og Fauske, skal
det samlede kollektive transportsystemet gi en så god samlet og sømløs betjening av
reisemarkedet i regionen som mulig innenfor de tilgjengelige ressurser.

Utredningen skal bidra til et et best mulig beslutningsgrunnlag angående:

• Linjestruktur og produksjonsnivå for busstilbudet i den nye kontraktsperioden

• Selve rutetilbudet og ruteinformasjonen for alle kollektivtilbud i regionen

• Gi grunnlag for prioritering av infrastrukturtiltak for kollektivtransporten

• Gi innspill til langsiktig utvikling av transportsystem og arealbruk i kommunene,
med 2030 som den valgt planhorisont

Utredningen skaldessuten gi innspill til revidert handlingsplan for kollektivtransport i
Bypakke Bodø, en revisjon som Styringsgruppen for bypakken har anbefalt å få
gjennomført i 2017. Utredningen skal også gi innspill til innhold i en eventuell
Bypakke 2, samt Statens vegvesens, Jernbanedirektoratets, fylkeskommunens og
kommunenes handlingsplaner og investeringsbudsjetter de kommende årene.

1.2 Denne rapporten

Denne rapporten er første trinn iutredningsarbeidet. Den sammenstiller aktuelle mål
for kollektivtransporten i regionen og analyserer det eksisterende tilbudet og
markedsgrunnlaget for kollektivtransporten. Rapporten avsluttes med en rekke innspill
til hvordan tilbudet kan utvikles på kort og lang sikt.

Neste utredningstrinn vil være å analysere ulike konkrete rutemodeller for buss og
tog i regionen, ogbeslutte hvilke tilbud som skal legges ut for anbudskonkurransen.
Parallelt med dette må det etableres handlingsprogram for forbedringer av
infrastrukturen for buss og jernbane som støtter opp under ønsket og planlagt
driftsopplegg. På lang sikt bør kollektivtilbudet ytterligere styrkes gjennom areal- og
tettstedsutvikling som bygger opp under kollektivtransporten. Det kan kreve
oppdatering av gjeldende kommunale arealplaner.

Planområdet

Planområdet for denne utredningen omfatter ikke hele Salten, men den delen av det
kollektive transportsystemet som en har i korridoren Bodø – Fauske – Saltdal,
inklusive den søndre delen av Sørfold som transportmessig henger tett sammen med
Fauske, figur 1. Dette utgjør en hensiktsmessig enhet for planleggingen av
kollektivløsninger. Bybussene i Bodø og bussene til Kjerringøy og regionen sør for
Skjerstadfjorden og Tverlandet inngårikke i denne utredningen.
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Figur 1. Rapporten omfatter kollektivtransporten i de grønne transportkorridorene.

1.3 Organisering

Ledelse - ansvar

Prosjektet eies og ledes av Nordland fylkeskommune og gjennomføres i samarbeid
med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet/Bane Nord, Fauske og Bodø kommune.
Fylkeskommunen er oppdragsgiver for denne rapporten, som er utarbeidet av Gustav
Nielsen Consulting på grunnlag av data fra fylkeskommunen og samarbeidspartene,
som også har kommet med merknader og innspill som ersøktinnarbeidet i rapporten.

Arbeidsgruppe

Det er etablert en arbeidsgruppe som harbistått med utarbeidelsen av rapporten.
Gruppen har hatt følgendedeltakere

• Bjørnar Klausen, Nordland fylkeskommune, leder

• Ståle Andersen, Nordland fylkeskommune

• Toril Barthel, Statens vegvesen

• Bjørn Tore Hansen, NSB(i første del av arbeidet)

• Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet(i siste del av arbeidet)



Kollektiv Bodø- Fauske- Saltdal- Grunnlag-11juli2017 – side 6 av 60

• Gunnar Myrstad, Fauske kommune

• Nils-Ole Steinbakk, Fauske Næringsforum

• Svein Erik Moholt, Bodø kommune (siste gruppemøte)

• Bane Nord og (tidligere) ROM Eiendomhar vært informert om arbeidet, men har
ikke deltatt aktivt.

Gustav Nielsen, Gustav Nielsen Consulting, har vært engasjert for å bistå i arbeidet og
skrive dennerapporten.

Arbeids- og møteprosess

Arbeidsgruppenhar hatt møter 30. november2016, 1. februar og 12. mai 2017.
Mellom møtene har gruppens medlemmer bidratt med fakta og merknader til
rapporten. Konsulenten har i tillegg innhentet informasjon fra etatenes nettsider,
Statistisk sentralbyrå etc. Konsulenten deltok også i møte med fylkeskommunen og
Jernbanedirektoratet 26. juni 2017.

1.4 Analysemodell

Utredningen følger en arbeidsprosess som er anbefalt i Statens vegvesenshåndbok for
kollektivtransport. Samme modell benyttes også av Ruter i Osloregionen, som er
opprinnelig opphav til figuren nedenfor. Også Jernbaneverket/-direktoratet har fulgt
dette opplegget ved utarbeidelsen av rutemodell 2027 for jernbanenettet i Norge.

Når det skal lages god og effektiv kollektivtransport må en først analysere
markedet og de eksisterende og potensielle nye brukeres reisebehov. Deretter skal det
lages et driftsopplegg med linjer som dekker forventet etterspørsel på en attraktiv og
effektiv måte. Først deretter kan en finne ut hvilke endringer i infrastrukturen på vei
og bane som dette opplegget krever. Tilslutt bør en så evaluere resultatene av
gjennomført drift, og eventuelt gjøre endringer i tilbudet og infrastrukturen.

En slik evaluering forutsetter at en har definert hva en ønsker å oppnå, Derfor ser vi
først på målsettingene en har for kollektivtransporten, og så følger utredningens
analyse av reisemarkedet som skal betjenes.

I praksis er prosessen mer komplisert og ikke så rettlinjet. Ofte må en ta
infrastrukturen for gitt, og da gir den føringer på driftsopplegget. Likevel er denne
tankemodellen viktig for å oppnå ønskede resultater. Denne rapporten er et bidrag til
analysepunkt 1 i figuren nedenfor. Videre arbeid må ta for seg de neste punktene.

Figur 2. Analysemodell for å oppnå ønskede resultater med kollektivtransport. [Ill.
Truls Lange1].

1 Nilelsen, G. og Lange, T. 2015: 79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene. Civitas.no
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2. Overordnede mål for kollektivtransporten

2.1 Bypakke Bodø

Handlingsplanen for kollektivtransport i Bypakke Bodø har følgende formuleringer av
målene for kollektivtransporten2.

• Oppgradering av kollektivtraséer, holdeplasser og materiell

• Universell utforming av holdeplasser, busser og atkomster til holdeplassen

• Omlegging av rutenettet med hyppigere avganger

• Utvikle høystandard busstilbud som et godt alternativ til bilbruk for store deler av
byens reisebehov

• Bedre og raskere tilbud med hyppigere avganger i et linjenett med færre linjer
som pendler gjennom bysentrum

• Trinnvis utvikling av busstilbudet fram til fordobling av ruteproduksjonen og med
fordobling av antall busspassasjerer innen ti år

• Utvikling av et regionalt tilbud med ekspressbusser med fast timestrafikk mellom
Bodø og Fauske og samordnet trafikk på strekningen sørover til Saltstraumen og
Tuv

• Brukervennlig og funksjonelt billettsystem,priser og reiseprodukter

• Økt innsats innen informasjon og markedsføring

Punktene i kursiv er spesielt relevante for dette prosjektet, og ambisjonen om
fordobling av antallet bussreiser innen 2022 er krevende nok. Nyere planvedtak synes
å gå enda lenger:

2.2 Regional transportplan for Nordland 2018-2029

Den nylig vedtatte regionale transportplan har som hovedmål for kollektivtransporten:

Kollektivtransport skal gjøres til førstevalget ved reiser i byer og regioner.

Planen beskriver en rekke delmål og strategiersom skal bidra til hovedmålet, se
tabellen under.

Hovedmålet er meget ambisiøst, gitt den beskjedne markedsandelen som kollektiv-
transporten har i dag. Den pågående utbyggingen av hovedveinettet gjør ikke
utfordringene mindre. Selv om utbyggingen også kan forbedre kjøreveien for bussene,
vil gevinstene bli større for bilistene som ikke trenger å stoppe underveis.

De politisk fastsatte målsettingene stiller høye krav til forbedringene av buss-og
jernbanetilbudet i vårt planområde. Det hjelper at trafikkgrunnlaget, bebyggelses-
mønsteret og infrastrukturen ligger bedre til rette i denne regionen enn i de fleste andre
deler av fylket. Men målene er en meget klar bestilling for denne utredningen: Det
skal oppnås et stort markedsløft gjennom sterke forbedringstiltak for det samlede
kollektivtrafikksystemet, med løsninger som gir kollektivtransporten et stort
kvalitetsløft.

Deretter vil den generelle transportpolitikken og tiltak som påvirker bilbruk mer
direkte avgjøre hva slags reisemiddelfordeling og miljø-og klimaeffekter som oppnås
for det samlede transportsystemet.

2 Bypakke Bodø: Handlingsplan for kollektivtransport. Bodø 22. mars 2012 (side 9).
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Tabell 1. Mål for kollektivtransporten i Nordland, ifølge Regional transportplan for
Nordland 2018-2029.3

2.3 Mulige effektmål for 2020-2030

Overordnede mål må konkretiseres for å få operasjonell effekt. Det anbefales at den
videre utredning av driftsopplegg og handlingsprogram for infrastruktur og arealbruk
følges opp med konkrete effektmål somspesifiseres og vedtas politisk som styrende
rammernår utredningen har vist hva som er mulig å oppnåi 2020 og 2030.

Transportbehov og minstestandard som kollektivtilbudet må dekke

Ved utarbeidelsen av forslag til rutetilbud, må en sørge for at lovpålagte transport-
oppgaver blir løst. I tillegg må en tilstrebe enminstestandard for bosatte og næringsliv
i distriktene på samme nivå som ellers i landet. Prinsipper for å spesifisere en slik
standard kan for eksempel være:

• Skoleskyss, er lovpålagtmed ganske detaljerte forskrifter, samtidig som det er
ønskelig at elevene skal ha kortest mulig skolevei.

3 Vedtatt i fylkestinget i Nordland, sak 137/2016, 5. oktober 2016.
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• Syketransport, til/fra Nordlandssykehuset og Bodø lufthavn, og til andre
helsetjenester skal løses, og betydelige deler av dette behovet kan mest effektivt
løses med buss/tog i linjetrafikk (resten med taxi, sykebil, lufttransport, etc.).

• Andre offentlig betalte transportoppgaver, som TT-transport og transport i skole-
og omsorgssektoren, kan også delvis dekkes av et godt kollektivtilbud.

• Arbeidsreiser: Tilbudet skal gjøre det mulig å reise til/fra arbeid, innenfor en
times reisetid hver vei (gjelder ikke steder der det er svært få arbeidsreisende)

• Senterfunksjonsreiser: Det skal være mulig å reise frem og tilbake til
regionsentrene samme dag. Færrest muligheter får steder med minst befolkning.

• Reiseliv: Betjene større og mindre reiselivsanleggs ulike behov, inklusive mest
mulig direkte transport fra/til kundemarkedet (bl.a. Bodø lufthavn, Hurtigruten og
Nordlandsbanen i denne regionen).

Disse hensynene kommer i tillegg til ambisjonene om at kollektivtransporten skal
bidra til mer miljøvennlig og ressurseffektiv transport i konkurranse med bilbruk.

Videre trengs det delmål somangirambisjonene for kjøretider, frekvens og
etterspørsel, markedsandel og økonomi/effektivitet. Eksemplene nedenforviser kun
hvordan dette kan spesifiseres så det blir styrende for gjennomføringen. De mer
detaljerte analysene av tilbudet og infrastrukturen i neste fase må gi grunnlag for å
fastsette realistiske effektmål for 2020 og 2030.

Kjøretider

Foreløpig utkast til delmål:

• Kjøretid tog reduseres med 10-15 prosent i forhold til ruteplan 2016.

• Kjøretider for regional buss reduseres med 15-25 prosent i forhold til ruteplan
2016. Se tabell:

Frekvens og rutetider

For eksempel:

• Timetrafikk med buss Bodø – Fauske på alle hverdager, hver annen time
lørdag/søndag, to ganger pr time i rush

• 12 avganger per døgn med tog Bodø – Rognan på alle hverdager, 6 avganger i
helger

• 4-6 avganger per hverdagsdøgn med buss mellom alle tettstedene i regionen, 2-3 i
helger.

Rutetidenefortog og buss må koordineres og tilpassesfor tur-retur reiser til/fra skole,
arbeidspendling, innkjøp og private ærend, samt kveldsbesøk med kulturaktiviteter,
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idrett og organisasjonsmøter. Med faste og godt publiserte rutetider kan publikum og
arrangører tilpasse aktivitetene bedre til buss- og togtider.

Markedseffekter

For eksempel:

• Dobling av antall kollektivreiser med tog og buss mellom Bodø og
Fauskeregionen

• Vesentlig økt markedsandel for tog/buss i forhold til bil over grensen mellom
Bodø og Fauske kommuner. For eksempel fra ca 8 prosent til 16 prosent
kollektivt av motoriserte reiser.

Økonomi/effektivitet

For eksempel:

• X prosent flere vognkmog passasjerkmi rute per krone offentlig kjøp; både for
tog og buss

• Økt plassutnyttelse av tilbudt kapasitet, både på tog og buss

• X prosent flere kollektivreiser per krone i samlet offentlig kjøp av buss- og
togtjenester
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3. Arealbruk og stedsutvikling mot 2030

3.1 Dagens bosetting og arealbruk i planområdet

Utredningen studerer kollektivtilbudet i området fra strekningen Bodø Lufthavn-
Tverlandet i Bodø kommune til Fauske, søndre del av Sørfold og Saltdal kommuner.
Tabell 2 viser at det der bor omlag 20.000 innbyggere. Av disse bor 13.500 i
tettstedene (fra vest) Løding, Strømsnes, Fauske, Straumen, Sulitjelma og Rognan, jfr.
kart på neste side.

Det er disse stedene som er lettest å betjene kollektivt, og det eren hovedoppgave
for kollektivnettet å knytte disse best mulig sammen og forbinde de med de regionale
funksjonene i Bodø. Også de ca 6.500 innbyggerne som bor i de spredtbygde delene
av planområdet har transportbehov som må betjenes på en eller annen måte. Mange av
dem bor langs veistrekningene som bussene kjører mellom tettstedene.

Det viktigste regionale reisemålet er Bodø sentrum med handel og kultur-
funksjoner, regionale statsfunksjoner, fylkesadministrasjon, banker, hoteller og andre
hovedfunksjoner for næringslivet. Samt terminaler for jernbanen og sjøtransporten.
Like ved sentrum ligger Bodø lufthavn, Bodø videregående skole, Nordlands-
sykehuset og City Nord, og på Mørkved har en Nord Universitet og Bodin
videregående skole, figur 4.

Motsatt, er det funksjoner i Fauske og Saltdal som benyttes av bosatte i Bodø, først
og fremst Fauske videregående skole, deler av Fauskes handels- og logistikkbedrifter
reiselivsbedrifter og friluftsområder i Sulitjelma og Saltdal.

Utfordringen er å skape et samlet og attraktivt kollektivnettsom betjener alle disse
stedene så effektivt som mulig, og som dessuten kan være et konkurransedyktig
alternativ til bilbruk.

Tabell 2. Folketall og tettsteder i Bodø og Fauske-regionen, 1.1. 2015. Kilde: SSB.

Areal,
km2

Innb. per
km2Kommune Tettsted Folketall

Bodø-området; 4 tettsteder+omland
1804 Bodø 50 158
Derav tettsteder
1804 Bodø 7501 Bodø 39 750 13,91 2 858
1804 Bodø 7502 Løding 3 038 1,24 2 450
1804 Bodø 7503 Løpsmarka 2 264 0,66 3 430
1804 Bodø 7931 Misvær 245 0,35 700
Resten av kommunen 4 861
Fauske-området; 5 tettsteder+omland 16 309
1840 Saltdal 4 734
1841 Fauske 9 622
1845 Sørfold 1 953
Derav tettsteder
1840 Saltdal 7681 Rognan 2 613 2,52 1 037
1841 Fauske 7691 Sulitjelma 443 0,53 836
1841 Fauske 7692 Fauske 6 120 4,46 1 372
1841 Fauske 7693 Strømsnes 467 0,60 778
1845 Sørfold 7702 Straumen 820 0,71 1 155
Resten av kommunene 5 846
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Figur 3. Tettstedene i planområdet øst for Bodø by. Sulitjelma ligger utenfor kartet i
øst (høyre). Kart: SSB.

Figur 4. Tettsteder og regionale reisemål i Bodø. Kart: SSB.
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3.2 Bodøs byutvikling

Kommuneplanen4 har som visjon at Bodø skal vokse til 70000 innbyggere i 2030.
Bærekraftig byutvikling er et av planens satsingsområder. Utvikling av Bodø som en
kompakt by er et hovedmål. Begge deler gir grunnlag for utvikling av en miljøvennlig
by og framtidsrettede transportsystemer. Forslagene i denne rapporten er ment å bygge
opp under dette.

Ny flyplassog byutvikling

Mye av byveksten er planlagt å skulle skjepå dagens flyplass-og forsvarsområder
som frigis når ny flyplass er tatt i drift og forsvarets aktiviteter i dette området er
nedlagt.

I følge kommuneplanen vil forsvarets aktivitet ved Bodø hovedflystasjon
sannsynligvis bli avsluttet innen utgangen av 2020. Det er vedtatt oppstart av
områderegulering av flyplassens nordlige delfor å tilrettelegge flyplassområdets sivile
formål. Det er startetet langsiktig prosjekt for utvikling av hele flyplassområdet med
tanke på omforming til ny bydel og avklaring av lokalisering av lufthavnens ulike
funksjoner.

Stortingsmelding 33 (2016/17) om Nasjonal transportplan sierat regjeringen legger
opp til at den nye flyplassenferdigstilles innen utgangen av 2025. Det betyr at en kan
regne med at dagens flyplass ligger fast i det meste av den anbudsperioden for
bussdriften somvi ser på her, med oppstart i januar 2020.

Men når den nye flyterminalen tas i bruk vil det være nødvendig å justere
bussopplegget i byen. Da må en også ta hensyn til den videre byutviklingen som
forventes å skje etter at det gamle flyplassområdet er frigitt for utbygging.

Effektive løsninger for bussbetjeningen av både flyplassen og den nye bydelenkan
da komme på plass, hvis det sørges for god, samordnet planlegging.

Resten av byutviklingsområdet

For øvrig sier kommuneplanen at Bodø skal legge til rette for at den største andelen av
veksten i kommunen kan skje innenfor et definertbyutviklingsområdemellom sjøen
og markagrensa. Det går fra og med Løpsmark til og med Mørkvedmarka/Støver, med
Tverlandet tettstedsom et eget utviklingsområde.

Kommunen ønsker å styrke Bodø som handelsby og forsterke Bodø sentrum. Det
legges også tilrette for bygging av boliger i sentrumskjernen,sammen med bygging
av næringsbygg. Planen øker rammer for byggehøyder i sentrum. Også nye
bestemmelser for parkering vil styrke grunnlaget for kollektivtransporten sentralt i
byen.

Fylkeskommunen planlegger etablering av ny videregående skole i Rønvik, med
igangsetting av undervisning høsten 20215. Deler av Rønvikjordeneskalutviklestil
næringsformål med høy utnytting og kvalitet. I forbindelse med den nye utlysningen
av busstilbudet bør det vurderes om disse planene kan motivere endringer i
bybussnettet.

Det skal også settes av arealer på Mørkved til utviklingen av Nord Universitetet.
Det legges også opp til fortetting med 170 nye boenheterpå Mørkved, men de fleste
av disse ligger et godt stykke fra stoppestedene for regionbussene og jernbanen.

Videre planlegges det for betydelig utbygging på Tverlandet gjennom
kommunedelplanen for Tverlandet, ca. 350 boliger. Men heller ikke disse er

4 Bodø kommune: Kommuneplanens arealdel 2014 –2026. Planbeskrivelse, revidert utgave, oktober 2015.
5 https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nordland_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2017035748

&dokid=856469&versjon=10&variant=A&
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gunstig plassert med tanke på kortest mulig avstand til knutepunkt for jernbane og
buss.

Innspill til videre kommunal arealplanlegging: Kommuneplanens mål og tiltak betyr
at det må stilles økte krav til både kvaliteten og kapasiteten på buss- ogtogtilbudet til
og fra Bodø i vårt planområde. Planene for byutviklingen i Bodø bygger opp under
dette, men det er viktig at den detaljerte utformingen av nye områder og bebyggelse
tar uttrykkelig hensyn til kollektivtrafikantenes behov for korte, trygge og attraktive
gangveier og sykkelforbindelser til holdeplasser for tog og buss. Ytterligere fortetting
nær buss- og togstoppene i den regionale korridoren bør vurderes, da det er en rekke
stoppesteder i kommunen som harså liten etterspørsel at de kanvurderes nedlagt.

3.3 Kommune- og sentrumsutvikling i Fauske

Fauske kommuneplan6 er fra 2011, ny rullering av planen er under arbeid. Iplanen
fremmes det seks strategier for kommunens utvikling, hvorav to gir klare føringer for
utviklingen av kollektivtransporten.

For det første satser kommunen på steds-og næringsutvikling i de tre sentrene
Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma. Kommunen vil utvikle Fauske som et sterkt
sentrum i indre Salten. Tettstedet skal utvikles som et regionalt trafikknutepunkt i
Nordland, og Fauske sentrum skal utvikles videre som et regionalt handelsknutepunkt.
Valnesfjord bør bli et fortrukket bosettings-og etableringssted mellom byene Bodø og
Fauske. Sulitjelma skal utvikles som et regionalt senter for turisme og fritidsbebyg-
gelse, med mål om å også være et nasjonalt turistmål.

Den regionale dimensjonen er den andre strategien. Gjennom samarbeidet i
Saltenregionen og med naboregionen i Sverige vil Fauske styrke sine regionale roller
innen reiseliv/turismeog utvikle nye regionale funksjoner innen næringslivet og
offentlig forvaltning.

Begge disse satsingene vil kreve støtte gjennom utvikling av det kollektive
transportsystemet i kommunen og regionen, og det kan bemerkes at dagens tilbud gir
minimal betjening av Sulitjelma, som en ønsker å utvikle til et regionalt turist-og
fritidssenter.

Det foreligger en strategiplan for Fauske sentrum7, som definerer noen føringer av
betydning for utviklingen av kollektivtilbudet. Planen omfatter et område som omtrent
tilsvarer tettstedet Fauske, slik dette er definert av Statistisk sentralbyrå. Men innenfor
dette er det utpekt to sentrumssoner, A og B, figur 5.

Målet for kommunedelplanen er at tettstedet Fauske sentrum skal ha 7.500
innbyggere i 2030. Det er en økning på ca 1.400 innbyggere i forhold til status i 2015.
Visjonen er at innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha
sitt virke i. Følgende strategier og tiltak foreslås som har særlig betydning for
utviklingen av kollektivtransporten:

Sentrumssone A er bykjernen i Fauske, en sentrumssone i henhold til Regional
planbestemmelse i fylkesplanens kapittel 7 om lokalisering av kjøpesenter og handel8.
Dette området anbefales for bymessig bebyggelse med gater og kvartaler. Det
anbefales opprusting av Sjøgata som miljøgate og møteplass, utvikling av Kultur-
kvartalet og andre tiltak for å stimulere til mer folkeliv i sentrum, blant annet et
bypark-og bystrandprosjekt. Det ønskes etablert en ny bussterminal. Kommunen
ønsker dessuten at hovedveiene Rv 80 og E6 skal legges utenom sentrum.

6 Fauske kommune 2025. Folkehelsekomiteen der alle trives. Vedtatt av kommunestyret 8.9.2011.
7 Fauske kommune/Norconsult A/S: Strategiplan Fauske sentrum; Fauske –marmorbyen. Grunnlagsdokument til

kommuneplanens arealdel –kommunedelplan Fauske. Revidert 15.4.2016.
8 Nordland fylkeskommune: Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Vedtatt av fylkestinget 27.2.2013 i FT-sak 8/13.
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Sentrumssone B tenkes prioritert for fortetting med mer bymessig bebyggelse i
flereetasjer.

Handelsområdet på Krokdalmyra, der Fauske handelspark er etablert, anbefales
videre utvikletog utvidet på østsiden av Terminalveien for plasskrevende handel,
netthandel og tilhørende servicefunksjoner, i tillegg til industri og kontor.

Figur 5. Sentrumssone A og B i Fauske. (Fauske kommune/Norconsult 2016).

Skolestrukturen i kommunen er viktigfor utformingen av kollektivnettet. Vi noterer at
Vestmyra er utbygget med nytt skolebygg og uteområder som ferdigstilles i 2017.
Finneid skole ble omlagt fra 1.-7. klassetrinn til 1.-4. trinn fra skoleåret 2016/17. Ny
skole med flerbrukshall er under bygging i Valnesfjord og planlagt tatt i bruk høsten
2018. Den ligger på samme tomt som gammelskolen.

Innspill til videre kommunal arealplanlegging: For å realisere Kommuneplanens
strategier, må samspillet mellom kollektivtilbudet og arealbruken i kommunen bli
sterkere enn i dag. Da må kommunen og fylkeskommunen i fellesskap definere
busstraséene, stoppesteder og knutepunkter som skal gi premisser for ny bebyggelse
som bygger best mulig opp under markedet for kollektivtransporten. Det vises til
analysene senere i denne rapporten.
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3.4 Resten av regionen

Saltdal

Saltdal kommune har ca 4.700 innbyggere, hvorav ca 2.600 bor i Rognan tettsted, som
er administrasjons-og servicesenteret i kommunen. Kommuneplanen for Saltdal er fra
2003, og et arbeid med ny plan er i gang med sikte på planvedtak i september 2017.
Planprogrammet for samfunnsdelen har vært ute på høring9.

Der konstateres at SSBs befolknings-fremskrivning for kommunen gir en viss
nedgang i folketallettil 2030, med færre unge og økning i antallet eldre. Det er en
målsetting å få økt tilflytting gjennom å ha attraktive, byggeklare tomter, først og
fremst i nærheten av Rognan sentrum.

Saltdal kommune er en stor industrikommune sett i forhold til folketallet. Samlet
har industrienhatt vekst i sysselsettingetter år 2000. Saltdal kommune har styrket sin
satsning på næringsutvikling generelt ved etablering av Saltdal Utviklingi 2015.

Kommunen ønsker at togtilbudet med Saltenpendelen styrkes med flere avganger,
som en mener vil krevetre nye kryssingsspor.

Skolene i kommunen har relativt gunstig lokalisering til i forhold til kollektivnettet:
Barne-og ungdomsskole i Rognan tettsted, Saltdal videregående skole i utkanten av
tettstedet, samt Røkland 1.-10 skole på Røkland.

Sørfold

Sørfold kommune har litt under 2000 innbyggere, hvorav vel 800 bor i tettstedet
Straumen, derkommunens administrasjonligger. Det ligger kun 15 minutter med bil
fra Fauske sentrum.

Kommuneplanens arealdel er fra 201010. Planens hovedmål er: «Sørfold kommune
skal ta vare på bygdesamfunnets kulturelle verdier og utnytte eksisterende næringsliv
og ressursers vekstkraft for å bygge opp et sterkt kommunesenter og to bygdesentra.»

Straumen er kommunesenteret, og de to bygdesentreneer det gamle
administrasjons-, kirke-og fergesenteret Røsvik, samt Mørsvikbotn som er nord for
vårt planområde. Alle tre sentrene har grunnskoler som krever skysstilbud.

Kommunen er preget av fraflytting de senere årene og det er en stor gruppe
innbyggere som vil bli pensjonister de neste 10 årene. Det er imidlertid etterspørsel
etter boliger i Straumen, som forventes å fortsette de neste årene. Det er derfor avsatt
arealer til både boliger og næringsvirksomhet i tilknytning til dette tettstedet.

Innspill til videre kommunal arealplanlegging:I disse ganske spredtbygde
kommunene har kollektivtransporten et svakt trafikkgrunnlag. Når en der ønsker å ha
et kollektivtilbud utover de lovfestede transporttjenestene er det spesielt viktig å sørge
for at ny bybebyggelse og aktiviteter plasseres så tett opptil jernbanestasjonene og
stoppestedene for bussene til og fra Rognan og resten av regionen. Fortetting i
områdene ved jernbanestasjonene bør tilstrebes. Neste trinn i denne utredningen bør
fastlegge traseer og stoppesteder for busstilbudet, og dermed hvilke andre
steder/områder som bør prioriteres for ny bebyggelse i årene fremover. Eventuelt kan
busstraséer justeres for å betjene bedre nye områder.

9 Saltdal kommune 2016: Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2016 –2017. Utkast til offentlig ettersyn

24.11.16 –05.01.17.
10 Sørfold kommune 2010: Planbeskrivelse. Kommuneplanens arealdel sjø og land 2009-2021. Revidert 4.10.2010.
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4. Transportsystemets utvikling og planer mot 2030

4.1 Infrastrukturutbyggingen har styrket bilens konkurransefordel

I de senere år er en rekke forbedringer i regionens veisystem gjennomført, og flere
tiltak er under gjennomføring, jfr. kapittel 4. De viktigsteprosjektene er:

• Rv. 17 Tverlandet-Godøystraumen ble bygd2007–2009

• Rv. 80 Mjøneskleiva ble bygd2009

• Rv. 80 Røvik-Strømsnes ble bygd2008–2011

• Rv. 80 Gang/sykkelveg Stranda - Klungset ble bygd2012–2013

• Rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua)ble bygd2011–2013

• Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, under bygging fra 2015.

Forbedringene av veisystemet har også kommet busstrafikken til gode. Men i mindre
grad enn for biltrafikken, siden bussene har stoppesteder underveis og fordi en ikke
har utnyttet alle muligheter til effektivisering/omlegging av busstilbudet. Denne
utredningen søker å følge opp dette siste gjennom forslagom justeringer av opplegget
for busstilbudet i korridoren Bodø – Fauske.

Også for jernbanen er det gjennomført forbedringer, men i langt mindre grad enn
for biltrafikken på veinettet. De viktigste infrastruktur-tiltakene er:

• Holdeplassen ved Mørkved ble etablert i 1987, og oppgradert med ny plattform
og atkomst i 2010. Stopp for alle tog etter behov.

• Holdeplassen i Valnesfjord ble etablert i 2001, samtidig med oppstart av
lokaltrafikken Bodø-Rognan med Saltenpendelen.

• Holdeplassen ved Tverlandetble åpnet i august 2015, med stopp for alle tog etter
behov.

• Kryssingssporer under bygging ved Otteråga/Reitan, med mulighet for stopp
etter behov.

4.2 Videre utbygging av hovedveiene11

Følgende status for prosjekter på hovedveiene kan legges til grunn for planleggingen
av busstilbudet i planområdet fra 1. januar 2020, samt på lang sikt (2030):

Rv 80 Hunstadmoen – Thallekryssetmed 4-feltstunnel forventes ferdig i løpet av
2019, og gjennomgangstrafikken på dagens 3-feltsveg flyttes da til tunnelen.

Rv 80 Trefeltsvegen. Når Bodøtunnelen åpner vil litt over halvparten av trafikken
som går på dagens trefeltsveg gå i tunnelen12. Det gir bedre kapasitet i kryssene, med
mulighet for å endre prioriteringene i lyskryssene og fjerne køene inn mot trefelten.
Redusert trafikk og kø gir også mindre lokal forurensning og støy, og forholdene for
gående, syklende og kollektivtrafikken blir bedre.

Ombygging av trefeltsvegen etter åpningen av Bodøtunnelen er et mulig
utvidelses-prosjekt i Bypakke Bodø, og Statens vegvesen har startet planleggingen av
dette. Styringsgruppa for bypakken har bekreftet at målsetningene om å prioritere
kollektiv og gjennomgående sykkel ligger fast. Statens vegvesen tror det er riktig å
beholde signalregulerte kryss og legger opp til at bussen skal ha tilstrekkelig langt

11 Kilder: Vegvesen.no/Vegprosjekter, notat 22.12.16 fra Toril Barthel, Statens vegvesen og Stortingsmelding 33

(2016-2017). Nasjonal Transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet. 5.4.2017.
12 Reguleringsplanen for tunnelprosjektet sa at 2009-trafikken ville fordele seg med 16.500 kj.t./døgn på

firefeltstunnelen og 11.000 på dagens trefeltsvei. Nyere informasjon under bypakkebodo.no; notat 22.12.16, sier at kun

50 % av biltrafikken vil benytte den nye vegen.
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kollektivfelt slik at det blir mulig å prioritere buss i lyskryssene. Da bør stoppestedene,
med bedre kapasitet enn i dag, flyttes etter kryssene.

Hvilke busslinjer som skal trafikkere strekningen og de krav til løsningene på den
ombygde veien dette tilsier, drøftes nærmere i senere kapitler. Hvis penger til
prosjektet kommer på plass, kan det mest sannsynlig starte i 2020 og ferdigstilles i
2021. Om det er viktig å ha løsningene ferdigtil januar 2020 må det vurderes om det
lar seg gjøre. Det blirvanskelig å klare hvis det kreves ny reguleringsplan, da det også
kan være delte meninger om ombyggingen.

Rv 80 Mørkved sør. Dagens firefelts-veiskal forlenges østover med omlag en
kilometer, og ytterligere ca 600 meter skal utbedres som tofeltsvei. I tillegg bygges en
ny tilførselsvei fra Rv80 til Mørkvedveien, rett øst for Mørkvedlia Idrettspark. Denne
nye vegen krysser over jernbanenogkommer inn i en ny rundkjøring på riksvei
80. Dessuten blir det en ny gang- og sykkelvei fra rv. 80 til Mørkvedlia Idrettspark.
Det blir behov for stoppested for buss på Rv 80 ved det nye krysset.

Rv 80 Bertnes – Vikan. Det foreligger flere alternativ for utvidelse/omlegging av Rv
80 mellom Bertnes og Vikan. Dette er prosjekt som ligger så langt fram i tid at det
ikke er relevant å ta hensyn til eventuelle omlegginger av busstrasé der.

Rv 80 Tverlandetmed omkjøring av tettstedet i en kort tunnel, antas også å ligge så
langt ut i tidat det ikke er nødvendig å ta hensyn til dette i denne utredningen, selv om
prosjektet kan påvirke endelig utforming av knutepunkt Tverlandet.

Rv 80 Sandvika – Sagelva (langs Kistranda): Det er foretatt grunnervervfor en
oppgradering av eksisterende veg over en strekning på 5,7 kilometer. Hensikten er å
redusere ulykkesrisiko og forbedre fremkommelighet. Nåværende fartsgrense på 70
km/t vil da bli fjernet på denne strekningen. Prosjektet ligger ikke inne i Nasjonal
transportplan før i siste planperiode, 2024-2029. Det har altså ikke betydning for
busstilbudet før 2030.

Rv 80/E6 Omkjøring Fauske: Det foreligger planer for omlegging av Rv 80 fra
Klungset til Vestmyra og omlegging av E6 fra Finneid til Krokdalsmyra. Begge disse
traséene ligger inne i kommunedelplan for Fauske sentrum.

Statens vegvesen er i gang med detaljplanlegging av omlegging av Rv 80 Klungset
– Vestmyra, mens omlegging av E6 kun er avsatt som trasé på kommunedelplannivå. I
transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2018-29 var prosjektetoppført
med 170 mill. statlige kroner ved høy økonomisk ramme. Men det er ikke nevnt i
Stortingsmeldingen om NTP.

Det er altsåliten grunn til å anta at omkjøringsveiene utenom Fauske sentrum vil
være ferdigstilt før 2030. Planleggingen av bussholdeplasser og knutepunkt på Fauske
bør dessuten ta utgangspunkt i at både Fauske sentrum og stasjonen skal betjenes av
alle bussene. Da må dagens veinett legges til grunn for valg av busstraséer og
stoppesteder.

Men det skjer både utbygging og planlegging på E6 nord og sør for Fauske:

E6 Finneidstraumen brusør for Fauske sentrum bygges som erstatning for dagens
bru som har dårlig standard. Forventes ferdig i 2018.

E6 Tunneloppgraderinger Fauske - Rognan pågår i perioden 2015-17, for å
tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften og øke sikkerheten for trafikanter og
nødetater.

Disse prosjektene bidrar til sikrere og mer pålitelig bussdrift mellom Rognan og
Fauske, men har kun marginal betydning for rutetidene på strekningen.
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Rv 77 Tjernfjellet i tunnelmed ny tilknytning til E6 er under bygging og ventes
åpnet for trafikk i 201913. Heller ikke dette prosjektet har nevneverdig betydning for
busstilbudet i vårt planområde, siden den tidligere linjen mellom Bodø og Sverige er
nedlagt.

E6 Megården – Mørsvikbotn, med nye tunneler i Sørfold: Strekningen er på totalt 53
kilometer, og inkluderer bygging av 16 nye tunneler og to store bruer. Tunnelene på
dagens E6 gjennom Sørfold har dårlig standard og tilfredsstiller ikke sikkerhets-
forskriftene. Den nye veien blir 11 kilometer kortere enn dagens veg, og framkom-
meligheten blir vesentlig bedre. Innspart kjøretid er beregnet til 17 minutter.
Kostnadene er foreløpig anslått til 8,5 milliarder kroner.

Prosjekteter en hovedsatsing i Nasjonal transportplan, og ligger inne som anbefalt
forslagfor gjennomføring i perioden 2018-2023. Det vil ikke bety noefor bussenes
kjøretid på strekningen i 2020, men vi regner medat denne nytten kan tas ut i
ruteplanen for buss i 2030, om ikke før.

4.3 Utviklingen av jernbanesystemet

Ny organisering og konkurranseutsetting14

Jernbanedriften i Norge er i ferd med å bli omlagt gjennom ny organisering og
konkurranseutsetting. Jernbanedirektoratet, opprettet 1.1.2017, skal være kjøper av
persontransport med tog gjennom utlysning av trafikkpakker for ulike hoveddeler av
markedet for jernbanereiser. Jernbanens infrastruktur og eiendommer skal forvaltes av
en egen etat, Bane Nord.

Det er direktoratet som skal ivareta helhetsplanlegging av togtilbudet, følge opp
togselskapenes leveranser av togtjenester og inngå avtaler om takstsamarbeid med
regionale myndigheter. Togtilbudet på Nordlandsbanen inngår i Trafikkpakke Nord,
og Jernbanedirektoratet oppgir følgende tidsplan:

• Utsendelse av konkurransegrunnlag: Januar 2018

• Frist for innsendelse av tilbud: Mai 2018

• Evaluering av tilbud: Mai -august 2018

• Forhandling med utvalgte tilbydere: August -oktober 2018

• Kontraktsignering: Oktober -november 2018

• Trafikkstart: Desember 2019

Det er kun aktuelt å inngå trafikkavtale med en operatørfor persontrafikken, ikke
flere. Direktoratet har møter med fylkeskommunenes administrasjon som en delav
arbeidet med konkurransegrunnlaget. Trafikkavtalen skal legge til rette for eventuell
materiellfornyelse og endringer i rutetilbudet i kontraktsperioden.

Denne tidsplanen gjør det mulig å se med friske øyne på dagens ruteopplegg for
togene, slik at dette kanskje kan spille bedre sammen med busstilbudet som skal
igangsettes med ny avtale med bussoperatør fra 1. januar2020.

Mulige endringer i togtilbudet 2017-2020

Kjøre-og rutetider for persontogene vil frem mot 2019/20 være bundet av dagens
ruteplaner, sporkapasitet, tilgjengelig togmateriell og hensynet til ruteplan for godstog.
Men gjennom utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke Nord bør en
utrede/vurdere muligheter for forbedringer i ruteplanen allerede i desember 2019.

13 Stortingsmelding 33 (2016-2017). Nasjonal Transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet. 5.4.2017.
14 Kilder: Presentasjon fra Dagfinn Berge, Samferdselsdepartementet i Jernbaneforum nord 20.10.16, og notat 16.12.16

fra Bjørn Tore Hansen, NSB. Oppdatert med informasjon fra Jernbanedirektoratet.no pr 7.7.17.
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Det er avsatt 15 millioner kroner til opprusting av Fauske godsterminal i
statsbudsjettet for 2017. Forlengelse av kryssingsspor til 600 meter, og ny holdeplass
ved Oteråga/Reitan forventes å være klart til R18, ruteplanen fra desember 2018. Men
dette stoppet vil ha begrenset nytte i reisemarkedet (se kapittel 6).

Togmateriellet i den nye trafikkavtalen må være tilpasset det nye systemet for
automatisk fjernstyring, ERTMS, som er planlagt innført i perioden 2018-202315.
Motorvognsett med større kapasitet enn dagens togtyper vil være en fordel for effektiv
utvikling av tilbudet på Saltenpendelen. Det bør også vurderes omnytt materiell kan
gi gevinster i form av noekortere kjøretid(jfr. kapittel 6).

Jernbaneverket har vurdert togstrekningene i Norge som ikke har elektrisk drift, og
anbefalt en strategi for fremtidig driftsform, også på Nordlandsbanen16. Utredningen
sier at endret driftsform på denne banen vil (på kort sikt) sannsynligvis ikke endre
dens rolle og konkurransekraft. Aktuelle elektrifiseringsløsninger og løsninger med
batteri, hydrogen etc. anbefales utredet i forbindelse med neste rullering av Nasjonal
transportplan.

Økt sporkapasitet frem mot 2030

De største utfordringene for utvikling av togtrafikken i regionen, er i dag manglende
kapasitet på sporet. For få kryssingsspor i kombinasjon med manuell trafikkstyring er
til hinder for mange nye avganger. For å oppnå et bredere rutetilbud enn idag, trengs
det flere (korte) kryssingsspor og automatisert trafikkstyring, slik at en kan ha flere tog
på skinnene samtidig.

I gjeldende handlingsprogram for jernbanen17 er det lagt inn 190 millioner kroner
til fullføring av fjernstyringen (ERTMS) mellom Mosjøen og Bodøi perioden 2018-
2023, og ferdigstillelse innen 2023 er lagt inn i den nye Nasjonal transportplan18. I
tillegg er det lagt inn 150 millioner kroner til kryssingsspor på strekningen, foreløpig
plassert på Saltfjellet, samt mindre terminaltiltak for å styrke godstransporteni
perioden 2018-23.

For Saltenpendelen er det viktig med kryssingsspor på Støver, Valnesfjord og
Setså. Med disse på plass blir det sannsynligvis mulig å betjene strekningen Rognan –
Bodø med timetrafikk på faste minuttall, med alle regiontogene på Nordlandsbanen
som en del av tilbudet19. Men så er spørsmålet om markedet gir god nok økonomi for
så mange togavganger i døgnet –en utfordring tilden regionale planleggingenav
utbyggingsmønsteret.

15 ERTMS (European Rail Traffic Management System)flytter informasjon som kjøretillatelse, tillatt hastighet og

annen informasjon inn på en skjerm hos lokomotivføreren. Det betyr at det ikke lenger er nødvendig å sette opp utstyr

som lyssignaler og hastighetsmerker ute langs sporet. ERTMS gir en kontinuerlig overvåking av posisjon og hastighet.

Skulle toget kjøre raskere enn tillatt, vil det automatisk bli bremset. Kontinuerlig overvåking av tilstand ved hjelp av

sensorer gir mulighet for mer presist forebyggende vedlikehold og service. ERTMS gjør det mulig å optimalisere

avstanden mellom togene på jernbanelinjen, slik at strekningen får økt kapasitet. (Fra JBVs handlingsprogram 2014-

2023).
16 Jernbaneverket 2015: Strategi for driftsform på ikke-elektrifiserte baner. 11.12.2015.
17 Jernbaneverket 2014: Handlingsprogram 2014-2023. 13.2.2014.
18 Stortingsmelding 33 (2016-2017). Nasjonal Transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet. 5.4.2017.
19 Opplysning fra Jernbanedirektoratet i møte med fylkeskommunen 26.7.17, med henvisning til en utredning av

Sweco.
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4.4 Trafikkutviklingen

Mange faktorer påvirker etterspørselen

For tog og buss er detikke infrastrukturen, men først og fremst rutetilbud og frekvens,
reisetid, materiell, service, pris og informasjon/markedsføringsom avgjørhvilken
etterspørsel og trafikkutvikling en får,

Konkurranseforholdet mellombil og kollektivtransport bestemmes i stor grad også
av muligheter for bilparkering, priser for drivstoff, parkering og reiser, inklusive
eventuelle bompenger. Det siste er kommet inn med større tyngde etter at en startet
innkreving av bompenger i Bodøs sentrale deler fra 15. oktober 2015.

Vi har ikke rammer for å analysere alle disse ulike faktorenes betydning for
etterspørselen etter buss-og togreiser i regionen. Vi konsentrerer oss om hva som kan
gjøres med rutetilbudet på kort sikt (2019/2020) med et blikk for de langsiktige
mulighetene (2030). Men først en kort statusoppdatering.

Bilens dominerende rolle20

Når en analyserer reiseetterspørselen og kollektivtrafikkens utvikling er det viktig å
huske at markedsandelen for buss og tog i denne regionen er sværtliten, totalt sett,
figur 6. Det betyr at selv kraftig vekst i brukenav buss og tog ikke har så stor
betydning for biltrafikkens omfang. Biltrafikkens omfang styres –i hvert fall på kort
sikt –mer av andre faktorer enn av kollektivtilbudet.

Figur 6. Reisemiddelfordeling for bosatte over 15 år i Bodø, Fauske og Saltdal
kommuner i 2009. [Kilde: RVU-Salten 2009].

Det er likevel deler av markedet der buss og tog samlet sett har større markedsandel
enn disse gjennomsnittstallene for alle reiser i regionen. Både arbeids-og skolereiser
hadde en høyere kollektivandel, henholdsvis 3 og 6 prosent. Andelen er høyere for
reiser mellom Fauske/Saltdal og Bodø, jfr. analysen i kapittel 5. Men kollektivandelen
for arbeidsreiser i dette området er lav sammenliknetmed andre deler av Norge.

Bakgrunnstallene viser at rutebussene i regionen har om lag ti ganger så mange
brukere i regionen som det jernbanen har. Så det er åpenbart busstilbudet som har
størst betydning for kollektivtrafikantene i denne regionen, totalt sett. Men det

20 Kilde: Asplan-Viak 2009: Reisevaner i Salten 2009. Sluttrapport. 4.9.2009.
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inkluderer alle bussbrukerne i Bodø, med et bybusstilbud som vi ikke ser på i denne
utredningen. Som vist senere, er jernbanenminstlike viktig som bussene i det
regionale markedet.

Kanskje overraskende for mange, var reisemiddelfordelingen i Fauske og Saltdal
omtrent den samme som i Bodø. Folk i byen brukte motorisert transport omtrent like
mye som folk i distriktet (dette var før nytt bybussnett og bomringen i Bodø var
etablert). I distriktet er det en større andel bilpassasjerer enn i byen, og toget har en
høyere andel i Fauske, og særlig Saltdal.

Det foreligger også reisevanedata for bosatte i Bodø kommune i 2013/14, som et
tilleggsutvalg til den nasjonale reisevaneundersøkelsen i samme periode21. Men den
omfattet ikkenabokommunene, og hadde dessuten en annen utvalgsmetode, så tallene
er ikke direkte sammenlignbare. Sammenliknet med 2009-tallenefor Bodø viser
imidlertid 2013/14-undersøkelsenvesentlig lavere andel bilturer(55 prosent mot 66
prosent) og høyere andel turer til fots (24 prosent mot 17 prosent), mens de øvrige
transportmidlers andel er på omtrent samme nivå. Tendensen i retning lavere andel
bilbruk i Bodø støttes av de antatt mer pålitelige tallene for kollektivtransporten
nedenfor.

Biltrafikken har stagnert, kollektivtrafikken vokser

Endringene i etterspørselen etter bussreiser og bilbruk i Bodø-området kan beskrives
ved hjelp av to indikatorer; bussreiser per innbygger i Bodø ifølge SSBs statistikk og
antallet kjøretøyer per døgn på Rv 80 ved tellepunkt Jensvoll. Det gir tallene i tabell 3.

Tabell 3. Beregnet gjennomsnittlige, årlige endringer i trafikken 22.

Bussreiser Biltrafikk

2007 - 2012 -5,4 prosent 0 prosent

2012 - 2015 + 8,9 prosent + 0,6 prosent

Biltrafikken har altså ikke endret seg mye de senere år. Etter at bypakkens bompenger
ble innført 15. oktober 2015 har dessuten biltrafikken på Rv 80 ved Jensvoll blitt
redusert med anslagsvis 4-5 prosent. Statens vegvesens registreringer for dette
tellepunktet viser at årsdøgntrafikken i 2016 var 4,4 prosent mindre enn ni år tidligere,
i 2007. Samtidig har antallet reiser med buss og tog økt betydelig, riktignok ut fra en
lav markedsandel23.

Trafikken på bybussnettet har vært gjennom en snuoperasjon, fra nedgang til
oppgang etter omleggingen av tilbudet i 2012. Fire år etter omleggingen var antallet
ordinære reiser med bybuss mer enn 50 prosent større enn med det gamle bybuss-
nettet. De regionale linjene, som bare fikk mindre justeringer av opplegget, har fått ca
25 prosent vekst. Forenkling og omlegging av bybussnettet erhovedforklaringen på
trendbruddet. Men bompengene har forsterket veksten, mest for regionbussene.

Også antallet reiser med tog har vært i vekst. Saltenpendelen ble etablert i 2001 og
trafikken er kommet opp i ca 110.000 reisende i 2016. Antallet reisende med øvrige
region-/fjerntog og nattog på Nordlandsbanen har også vokst. Tall fra Statistisk

21 Hjorthol, R. m.fl. 2014: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 –Nøkkelrapport. Oslo, Transportøkonomisk

institutt, rapport 1383/2014.
22 Nielsen G. 2026: Enkelt for brukerne har egenverdi. Effekter av nytt bussnett i Bodø 1. oktober 2012 –31. august

2016. Gustav Nielsen Consulting, Oslo oktober 2016.
23 Oppdaterte trafikktall er dokumentert i eget regneark i tilknytning til denne rapporten.
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sentralbyrå viser at antallet reisende med disse togene økte med 8 prosent fra 2012 til
2016.

Nye og bedre kollektivtilbud gir altså flere brukere. For bybussenes del har dette
latt seg kombinere med en effektivisering, som gjør at omleggingen var lønnsom for
fylkeskommunen. Spørsmålet er om det er mulig å oppnå like gode resultater gjennom
utvikling av kollektivtilbudet også i denne utredningens planområde.

4.5 Fremskrivninger av folketall og biltrafikk

Befolkningen forventes å øke i Bodø, men liten vekst ellers i regionen

I forbindelse med arbeidet med en utredning om Nordlands byregioner24 ble det
sammenstiltrelevante befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå. Detviser at en
kan forvente en vekst i folketallet i Bodø kommune, hovedsakelig i det eksisterende
byområdet, på ca 9.800 innbyggere i perioden 2016-2030. For Fauske viser
fremskrivningen ingen vekst, og det kan neppe heller forventesi Saltdal og Sørfold.
Disse prognosene er framskrivningerbasert på dagens sammensetning av
befolkningen mht. alder osv., samt antakelser om utviklingen i økonomien og
næringslivet.

Alle kommunene ønsker seg større vekst enn dette. Men vi kan også vise til de
fylkesvise prognosene som ligger til grunn for Nasjonal transportplan25. Der er hele
Nordlands befolkning kun beregnet å skulle vokse med 10.600 personer i samme
periode.

Personbiltrafikkens vekst er mest avhengig av befolkningsutviklingen

Samme kilde fra NTP har beregneten gjennomsnittlig årlig vekst i antallet kjørte km
med personbil i Nordlandpå 0,45 prosent i perioden 2016-22, og 0,41 prosent per år
mellom 2022 og 2030. Dette er mindre enn halvparten av den gjennomsnittlige
veksten i bilkjøringen i Norge.

I de sammeto periodene er veksten i folketallet i Nordland beregnet til 0,31 og
0,30 prosent per år. Rundt 70 prosent av veksten en forventer i utkjørt distanse med
personbil i Nordland henger altså sammen med den økte befolkningen, som først og
fremst er ventet å skje i Bodø kommune.

Sett i lys av de siste ti års stagnasjon i biltrafikkenog den ganske beskjedne
veksteni bilbruk som Nasjonal transportplan har lagt til grunn, er den pågående,
kraftige utbyggingen av Rv80 i Bodø bemerkelsesverdig. Med en tilnærmet tredobling
av veikapasiteten på innfarten til byen, blir det enda vanskeligere for kollektiv-
transporten å konkurrere med bilen i denne transportkorridoren, særlig når eller hvis
en tar bort bompengebetalingen når de nye veianleggene er nedbetalt.

Videre kan vikonstatere at det er nesten bare i Bodø at kollektivtransporten kan
forventes å få drahjelp fra et voksende folketall. I de andre kommunene er det først og
fremst endringer i befolkningens alderssammensetning, og uttynning i distriktet
utenfor tettstedenesom er de største endringene det må tas hensyn til.

24 Norconsult 2016: Nordlands byregioner. Faktagrunnlag for Nordlandsmodellen. Bodø 22.12.2016.
25 Madslien, A. mfl: Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050. Oslo, Transportøkonomisk institutt,

rapport 1554/2017.
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5. Analyse av dagens reisemarked og kollektivtilbud

5.1 Hovedtrekk ved reisemønsteret

Som vist foraner bruk av bil den klart dominerende reisemåten i kommunene Bodø,
Fauske og Salten –altså i vårt planområde. Politikerne har fastlagt ambisiøse målfor
kollektivtransportens rolle(jfr. kapittel 2):

• Antallet busspassasjerer ønskes fordoblet innen ti år etter vedtaket, altså i 2022
sammenliknet med 2012.

• Det skal skapes trafikkgrunnlag for fast timetrafikk med buss mellom Bodø og
Fauske.

• Kollektivtransport skal gjøres til førstevalget ved reiser i byer og regioner.

Derfor er det nødvendig å studere ikke bare eksisterende reiser med buss og tog, men
det samlede reisemønsteret, ikke minst med bil.

Reiser innen den enkelte kommune dominerer

Som vist i tabell 4, er det reiser innen og til/fra Bodø kommune som dominerer
reisemarkedet, med 80 prosent av samtlige reiser som utføres av innbyggerne i Bodø,
Fauske og Saltdal kommuner. Videre ser vi:

• Langt de fleste av de øvrige reiser foregår innenfor hverav kommunene Fauske
og Saltdal, med henholdsvis ca 22.800 og ca 11.800 reiser per døgn.

• Bare 5,3 prosent av befolkningens reiser krysser en eller flere kommunegrenser.

• Antallet reiser per døgn mellom Bodø og Fauske kommune er ca 2.700, mellom
Bodø og Saltdal er det ca 1.400 reiser, og mellom Fauske og Saltdal er det 1.700
reiser.

• Bare 1,5 prosent av reisene er såkalt gjennomgangstrafikk som har både start og
endepunkt utenfor regionen.

Tabell 4. Reiser mellom kommunene ifølge regional reisevaneundersøkelse 2009.

Flestkorte reiser innenfor den enkelte kommunedel

Fra Statens veivesen, region nord har vi mottatt et utdrag fra Regional transport-
modell (RTM) som viser dagens bil-og kollektivreiser mellom 18 ulike soner i vårt
studieområde, se vedlegget. Det har ikke vært anledning til noen kvalitetssjekk av
tallene, så de må brukes med forsiktighet inntil dette er foretatt.

Blant annet er antallet kollektivreiser over grensen mellom Bodø og Fauske, og
internt i studieområdet Fauske-Saltdal langt færre i RTM enn det passasjer-
statistikkene fra fylkeskommunen og NSB viser (se etterfølgende kapitler). RTM-
dataene inneholder betydelig færre reiser enn de vi finner i foreliggende tall for

Reiser pr døgn, utført av bosatte i Bodø, Fauske og Saltdal

Fra/til Bodø Fauske Saltdal
Utenfor
regionen Sum fra+til

Bodø 151 280 2 712 1 398 3 077 158 467
Fauske 22 758 1 700 1 083 28 253
Saltdal 11 786 540 15 424
Utenfor regionen 3 103 7 803
Antall reiser i alt 199 437
Kilde: Asplan-Viak 2009, tabell 25.
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biltrafikken på Rv 80 på grensen mellom Bodø og Fauske kommuner og i passasjer-
statistikkenfor buss og tog.

Men matrisen viser et geografisk mønster for summen av bil- og kollektivreiser
som er verdt å merke seg:

• De alle fleste motoriserte reiser er korte og foregår innenfor de enkelte soner som
en kan dele regionen inn i. Altså innen mindre områder enn kommunegrensene
(jfr. sonekart i vedlegget).

• Reisene mellom Fauske/Saltdal/Sørfold og Bodø går til/fra alle deler av Bodø
byområde, med byens sentrum som det største reisemåletmed 22 prosent.

• Avreisene som krysser grensen Bodø/Fauske har hver av Bodø-sonene Vestbyen,
Østbyen, Rønvik, Mørkved-Vikanog Tverlandet 10-13 prosent.

• Resten av byen utgjør ca 21 prosent, og der inngår flyplassen med en mindre del.

• I studieområdet utenfor Bodø kommune generer tettstedet Fauske 52 prosent av
reisene, og Rognan tettsted med nærmeste omland 22 prosent. Sonene
Valnesfjord, Finneid og Straumen har hver 8-9 prosent, mens Sulitjelma kun stå
for en prosent av de motoriserte reisene i dette området (jfr. sonekart).

Stor geografisk variasjon i andel kollektivreiser

Utdraget fra RTM-modellen viser at det er betydelige forskjeller i andelen av de
motoriserte reisene i regionen som foregår med buss eller tog. Følgende mønster er
verdt å legge merke til:

• Reiser til/fra Bodø sentrum har samlet sett dobbelt så høy kollektivandel (12
prosent) som gjennomsnittet for regionen (6 prosent).

• Også mellom de fleste sonene i den tette bykjernen er kollektivandelen høyere
enn gjennomsnittet.

• Kollektivandelen er særlig høyfor reiser mellom Rognan og Bodø. Hele 35
prosent for reiser til/fra Bodø sentrum, men andelen er også forholdsvis høy
mellom Rognan og Østbyen (30 prosent) og til/fra det meste av tettbyen og
Tverlandet(21-25 prosent). Vestbyen med City Nord på Stormyrahar mer
bilorienterte reiser til/fra Rognan (15 prosent kollektivt).

• Også reiser mellom Fauske og Bodø sentrum og deler av bykjernen har en høyere
kollektivandel enn gjennomsnittet.

• I regionen utenfor Bodø er kollektivandelen svært lav. Eneste unntaket erreiser
mellom Fauske og Rognan, der kollektivtransporten tar 10 prosent av de
motoriserte reisene.

Det kan fastslås at kollektivtransporten kan konkurrere med bil på de reiserelasjoner
der kollektivtilbudet er best tilrettelagt, og der det er større ellermindre kostnader eller
andre vansker med å parkere bil.

Den lave kollektivandelen i regionen kan dels forklares av mangelfullt tilbud i
forhold til bruk av bil, dels skyldes det det store volumet av korte reiser innenfor de
enkelte soner/bydeler, der deter vanskelig for busstilbudet å konkurrere når det ikke er
mulig å trafikkere linjene med svært mange avganger per time. Oppmuntring til økt
bruk av sykling og gange vil der som regel være en mer effektiv strategi for redusert
bilbruk.
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Mange ulike reiseformål

Reiser har mange ulike formål. En forenklet sammenstilling er vist i figur7. Det er
vanlig å fokusere utviklingen av kollektivtransporten på arbeids-og skolereiser, men
disse utgjør ikke mer enn vel en firedel av alle reisene i Salten. Både innkjøps-og
servicereiser og fritidsreiser er av samme størrelsesorden, og i tillegg er det en rekke
andre behov som ligger bak reiseetterspørselen. Reiser som del av arbeidet utgjør 3
prosent.

For utviklingen av kollektivtransporten er det viktig at en erkjenner både bredden
og kompleksiteten i folks reisemønster og reiseformål. Når en har ambisjoner om
kraftig vekst i markedet for buss og jernbane, må en lage løsninger som passer for
mange ulike reiseformål og brukergrupper.

Figur 7. Sammenfattet fordeling av reisehensikter i Salten i 2009. [Kilde: RVU-Salten
2009].

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: For å fange opp flest mulig reiser,
må kollektivsystemet gi et mye bedre tilbud for reiser innenfor den enkelte kommune
og kommunedel. Bybussene i Bodø har hatt suksess med en satsing på forenkling av
linjenettet og hyppigere avganger. I Saltdal og Fauske/Sørfold er dette mye
vanskeligere på grunn av et beskjedent og spredt trafikkgrunnlag. En kombinasjon av
sterkere regionale linjer og lokale matelinjer som pendler gjennom kommunesentrene
kan være et virkemiddel for å få til noe av det samme der. Det bør også tilstrebes
rutetider som dekker flest mulig av reisebehovene, og ikke bare de lovpålagte
skoletransportene.

5.2 Arbeidsreiser

Pendling over og innenfor kommunegrensene i regionen er vist i tabell5. Tabellen
viser at de aller fleste arbeidsreisene foregår innenfor hver enkelt kommune. Første
bud for å kunne betjene disse kollektivt er å samle opp arbeidsreiser mellom regionens
tettsteder somer lenger enn ca 2 kilometer. De korteste reisene kan bedre tas til fots
eller med sykkel, og det er veldig få så korte reiser der buss (eller tog!) er et aktuelt
alternativ.
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Tabell 5. Pendling mellom kommunene i Salten, 2014. [Kilde: SSB/Norconsult 201626.]

Vi ser at det er ca 830 personer som pendler til arbeid i Bodø som bor i Fauske,
Sørfold eller Saltdal. Motsatt vei er det ca 230 pendlere som bor i Bodø og arbeideri
de samme kommunene. Fauske og Sørfold er tett sammenknyttet med ca 450 pendlere
over kommunegrensen, og derav flest, 270, til arbeid i Sørfold. Straumen og
Saltenverket ligger under 14 km fra Fauske stasjon, og bør transportmessig kunne
betraktes som en utvidet del av Fauskes sentrale tettstedsområde.

Det er dessuten nesten 300 personer som pendler mellom Fauske og Saltdal
kommune, derav ca 180 fra bosted i Saltdal til arbeid i Fauske.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: For å fange opp flest mulig av
pendlerne mellom kommunene må rutetidene passe med flertallets tider for start og
slutt på arbeidet. Reisetiden fra dør til dør må også bli så kort som mulig, betalingen
må bli sømløs uten plunder og heft, og prisen for faste reisende må være akseptabel
sammenliknet med bilbruk.

5.3 Skolereiser

Gjennom fylkeskommunens passasjerstatistikk har vi fått opplysninger om skole-
reisene som går med buss i planområdet. De aktuelle busslinjene er nærmere omtalt i
senere kapitler. Det dreier seg om fire hovedlinjer som alle kjøres mellom Bodø og
Fauske med forbindelser videre nordover og til Sulitjelma og Saltdal. I tillegg er det
åtte lokale linjer som betjener skolereiser til/fra Fauske eller Rognan. Det er opplyst at
fylkeskommunen foreløpig ikke har betalt for skolereiser med tog.

Hvis en fordeler de registrerte skolereisene på 190 skoledager, får en følgende tall
for omfanget av skolereiser(påstigninger) i bussnettet:

• På hovedlinjene: 69 skolereiser per skoledag

• På de lokale busslinjene: 377 skolereiser per dag

Det tilsier at det totale antallet skysselever i planområdet skal være ca 260, hvis en
regner med et gjennomsnittlig reise- og skolefravær på 15 prosent27.

Skolebuss til porten – eller til gangveien?

Svaret på dette spørsmålet kan ha mye å si for kostnadene for å betjene skolereisene.
Generelt ønsker en at elevene skal gå/sykle til skolen hvis veien er trygg nok og
avstanden mellom boligen og skolen ikke er for lang. Rett til offentlig betalt
skoleskyss har en først når avstanden er

26 Fauske kommune/Norconsult A/S: Strategiplan Fauske sentrum; Fauske –marmorbyen. Grunnlagsdokument til

kommuneplanens arealdel –kommunedelplan Fauske. Revidert 15.4.2016.
27 Tallet på 260 bør sjekkes mot antall skysselever på de aktuelle skolene.

Sysselsatte personer etter arbeids- og bostedskommune i Salten, 2014.
Innpendlere

Arbeidssted Bodø Fauske Saltdal Sørfold Steigen Hammarøy Gildeskål Beiarn Meløy Sum fra Salten
Bodø 24 807 639 130 60 58 28 119 79 107 26 027 1 220
Fauske 170 3 311 175 181 14 3 4 4 5 3 867 3 697
Saltdal 51 117 1 833 17 1 0 0 11 4 2 034 1 983
Sørfold 11 269 8 532 2 1 1 0 2 826 815
Steigen 17 4 1 2 959 45 0 0 2 1 030 1 013
Hammarøy 23 4 4 14 29 690 1 1 0 766 743
Gildeskål 57 3 1 2 1 0 672 6 40 782 725
Beiarn 32 7 5 1 9 0 14 373 7 448 416
Meløy 60 38 6 5 0 0 77 3 2 630 2 819 2 759
Sum arbeidssted 25 228 4 392 2 163 814 1 073 767 888 477 2 797 38 599

Herav utpendlere
til Salten 421 3 753 2 033 754 1 015 739 769 398 2 690 12 572
Studieområdet 32 311

Bosted
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• 2 km for elever i 1. klasse

• 4 km for elever i 2. - 10. klasse, og for elever i videregående skole.

Dermed skulle det ikke være noe i veien om elevene som har skyss også må gå et
stykke, for eksempel 800 –1000 meter fra bussholdeplassen til skolen, hvis gangveien
er sikker nok, noe den bør være av hensyn til de andre elevene som ikke har skyss.
Mange steder kan dette kombineres med en tilnærmet bilfri sone rundt skolen, som gir
både tryggere skolevei for alle og miljøvennlig transport en liten fordel i forhold til
bilbruk. Dette er en mulighet som bør vurderes alle steder der en også ønsker å gjøre
det bedre for alle å gå og sykle. Gang-/sykkel-nettet er jo kollektivtransportens
forlengede gren på reisen fra dør til dør.

Skoleskyssens tyngdepunkter

Skolene og stoppestedene med flest skolelever, ifølge fylkeskommunens statistikk, er
listet opp og gruppertnedenfor. Tallene angir gjennomsnittlig antall på- og
avstigninger per skoledagmed alle busslinjer i regionen. Bare steder med mer enn20
skolereiser per dag, dvs ca 10 eleverper stoppested, er tatt med:

Langs hovedstrekningen Bodø – Fauske (reiser med bybuss og regionbusser
sørover fra Tverlandet er ikke med) har en følgende steder(påstigende*2 per
skoledag):

• Bodø sentrum og sentrumsterminalen –24

• Mørkved –26

• Nordvika –36

• Valnesfjord trafikknutepunkt –15

• Valnesfjord skole –81

• Erikstad grendeskole –43

• Fauske rutebilstasjon–159

• Focussenteret (Fauske sentrum) –23

• Vestmyra skolesenter –123

Alle disse stedene ligger ved eller innen rimelig gangavstand fra holdeplasser for
hovedlinjene i regionen, mellom Bodø og Fauske. Valnesfjord skole er den somligger
lengst unna, men under 1 km fra Valnesfjord trafikknutepunkt(ny skole er under
bygging). Fauske stasjoner registrert med kun 6 skolereiser per skoledag.

I Fauske-Sørfold utenom Fauske tettsted har en følgende steder:

• Durmålshaugen (Røsvik) –34

• Straumen sentrum –21

• Straumen skole –20

• Kleiva (Finneid) –25

• Finneid skole –39

• Bursi(v/Sulitjelma) –21

• Charlotta (v/Sulitjelma) –30

• Sulitjelma skole –44

Durmålshaugen og Finneid skole ligger langt vekk fra hovedtraseene for et ordinært
busstilbud(om en regner linje til Sulitjelma i denne kategorien), de andre burde kunne
betjenes av ordinær linjetrafikk, hvis avgangstidene passer med skoletidene. For øvrig
er betjeningen av også bosatte i retning Røsvik og i øvre del av Fauske tettsted en
utfordring som burde løses, ikke bare med tanke på skoleskyss.
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I Saltdalhar en følgende steder med mange skoleelever:

• Øksengård –35

• Rognan sentrum –83

• Rognan skole –105

• Saltdal videregående skole –74

• Høyjarfallmoen kryss –42

• Medby –24

• Drageid –29

• Røklandskole –145

• Tømmerdal kryss gamle E6 –28

Gode og trygge gang- og sykkelveier i Rognan tettsted kan kanskje bidra til å
effektivisere bussopplegget der, og de øvrige stedene ligger langs en naturlig busstrase
på gamleveien oppover i Saltdalen.

Skoleskyss med tog?

Først og fremst for elever på videregående skole i Fauske, på Mørkved og i Bodø
sentrum kan det vurderes å la skyss-elever benytte tog. Med togankomster ca 15
minutter før skolestart og avganger ca 15 minutter etter skoleslutt, kan dette kanskje
være en god løsning. Alternativt kan regionbussene gjøre den samme jobben. Togets
fortrinn er størst på reiser til/fra Rognan og Saltdal.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Det bør foretas en mer detaljert
gjennomgang av skoleskyssens opplegg. I tillegg til å se nærmere på innspillene om å
satse mer på at elevene kan gå et stykke i skole-enden av reisene, bør en studere
muligheter for bedre samspill mellom rutetider og skoletider, slik at det oppnås
gevinster i form av mer effektiv skoleskyss uten at det går for mye utover elevenes
hverdag. Dette vil være en nøkkel til å kunne oppnå et mer brukbart kollektivtilbud for
alle, lokalt i de enkelte kommunene.

5.4 Andre transportbehov

Et godt kollektivsystem makter å gi reisemuligheter for mange forskjellige
reiseformål, ikke bare arbeidsreiser og lovpålagt skoleskyss. Det bør blant annet
omfatte:

• Reiser til/fra Bodø lufthavn, både for flypassasjerer, turister, besøkende og
ansatte ved flyplassen.

• Handle- og servicereiser til Bodø, Fauske og Rognan

• Fritids- og kulturreiser til både sentrene og ut i distriktet

• Fritids- og helgereiser til distriktets naturområder og idrettstilbud

• Pasient- og behandlingsreiser til sykehuset i Bodø og til/fra andre kommunale og
private helsetjenester –ofte til erstatning for dyre taxireiser

Det er mangfoldet av brukere som gjør det mulig å utnytte kollektivtransportens
stordriftsfordeler sammenliknet med individuell transport i bil.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Hovedgrepene for å oppnå et bredt
gjennomslag i reisemarkedet, erøkt frekvens, forenkling av tilbudet, gjerne timetrafikk
på faste minuttall, god informasjon og markedsføring, samt enkel betaling. Da vil
stadig flere få positive opplevelser av tilbudet, ta det i bruk til flere reiser enn før, og
inspirereandre til å begynne å reise kollektivt.
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6. Nærmere om jernbanens marked og rutetilbud

6.1 Dagens ruteopplegg

Saltenpendelen og regiontog

Togtilbudet for reisende i Salten består i dag av Saltenpendelen (lokaltog) mellom
Bodø og Fauske/Rognan, samt regiontog mellom Bodø og Mosjøen og Bodø og
Trondheim.

Det totale togtilbudet i regionen består på hverdager av 9 avganger per døgn
mellom Bodø og sørover til Fauske/Rognan og 11 avganger nordover fra
Rognan/Fauske til Bodø. Det pågår altså posisjonskjøring av togsett uten trafikanter,
hvilket bidrar til nedsatt kostnadseffektivitet. Saltenpendelen kjøres ikke på lørdager
og søndager, og da er det bare 3 avganger i hver retning, slik at jernbanengir
begrensede muligheter for reiser innen regioneni helgene.

Alle togstopper etter behov på de mellomliggende stoppestedene Mørkved,
Tverlandet og Valnesfjord. Rognan og Fauske er faste stoppesteder.

Saltenpendelen er i hovedsak tilrettelagt for pendling fra Indre Salten om
morgenen, med retur om ettermiddagen. Det passer med det regionale pendlings-
mønsteret. Hoveddelen av antall reiser er i rush fordelt på to togavganger om
morgenen, samt to tog i retur på ettermiddagen. Morgentogene starter i Rognan kl
05:42 og 06:42, stopper i Fauske 20 minutter senere, og ankommer Bodø etter en
times kjøretur. Den første avgangen kjøres med dobbelt sett, som gir en kapasitet per
avgang på 160 seter. Det første ettermiddagstogetstarter i Bodø kl 15:10, menender i
Fauske etter 40 minutter. Den andre starter i Bodø kl 16:05 og kommer til Rognan en
time senere. Det kjøres med dobbelt togsett.

Ønsker om nye avganger

For pendling i motsatt retning, fra Bodø mot Fauske/Rognan, passer togrutene
dårligere. De regionale myndighetene ønsker flere togavganger. NSB har foreslått at
regiontogavgangen sørover fra Bodø kl 7:45 fremskyndes ca 45 minutter for å passe
bedre for de som pendler til arbeid i Fauske og Rognan. Da vil det også gjøre en bedre
jobb for reisende i det regionale markedet rundt Mo i Rana og Mosjøen. Men dette
forutsetter endringer i kjøreplanen for godstog som må være fremme i Bodø før kl
7:00.

NSB har også foreslått at togtilbudet mellom Indre Salten og Bodø forbedres i
helgene; en avgang lørdag formiddag fra Rognan og retur fra Bodø på
ettermiddag/tidlig kveld. Kanskje det også kan utvikles et marked for fritidsreiser i
helgene sørover fra Bodø på tidlig formiddag og retur fra Rognan/Fauske på sen
ettermiddag/kveld?

Eventuelle justeringer i lokaltogtilbudet må ses sammen med ruteoppleggene for
både regiontog og godstog. Dette må ivaretas av Jernbanedirektoratet i forbindelse
med deres kravspesifikasjoner i den nye Trafikkpakke Nord.
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6.2 Dagens togreiser

Tabell 6viser antallet reiser mellom alle stoppestedenei Saltenregionen28. Det
fremgår atjernbanen betjente 185.300 reiser innen denne regionen i 2016. Dette året
hadde Saltenpendelen kommet opp i ca 110.000 passasjerer per år. Altså er det ca
75.000 reisende innen regionen som benytter regiontogene. I tillegg tar regiontogene
reisende inn og ut av regionen fra/til landet sør for Saltfjellet.

I følge Statistisk sentralbyråhadde de øvrige dag-og nattogene på Nordlandsbanen
496.600 påstigninger i 2016. Vårt planområde hadde altså litt over 30 prosentav alle
passasjerer på Nordlandsbanen. Tilbudet og trafikken i Salten er altså en viktig del av
trafikkgrunnlaget for denne jernbanestrekningen i Norge.

Tabell 6. Antall reiser med tog mellom stoppestedene i Saltenregionen, 2016. Øverste
del viser trafikken for hele året, nederste del viser de samme tallene omregnet til
virkedøgntrafikk (VDT). [Kilde: NSB spesialutskrift for dette prosjektet, jfr. note 28].

Tabellen viserat jernbanen først og fremst betjener reisende mellom Bodø og Fauske/
Rognan. Det er også ganske mange reisermellom Mørkvedog Fauske/Rognan, samt
mellom Bodø og Valnesfjord.

I tabellen er det også et anslag over virkedøgntrafikken, der det er tatt hensyn til at
alle reisene med Saltenpendelen bare foregår på hverdager. Vi ser at det ikke er mange
reisende per døgn på stoppestedene mellom Bodø og Fauske. Fordelt på 20 avganger
per døgn, blir det i gjennomsnitt svært få passasjerer per togstopp.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Dagens situasjon med svært få
reisende på stoppestedene Mørkved, Tverlandet og Valnesfjord er, normalt sett, en lite
optimal bruk av togsystemet. Stoppene betyr i dag økt reisetid for det store flertallet av
passasjerene i toget som reiser til og fra Bodø, Fauske og Rognan. Dette kan være
spesielt kritisk når det påvirker mulighetene for mer effektiv turnering av tog-
materiellet. Hvis kjøretiden Bodø – Rognan, som i dag er 60 minutter, kan kuttes ned
med færre stopp, flere kryssingsspor og raskere togmateriell, så er det kanskje innen

28 Tallene fra NSB er gitt prosjektet under forutsetning av at de ikke offentliggjøres, men bare benyttes internt i

prosjektet. Jernbanedirektoratet har imidlertid signalisert at slike trafikktall skal være offentlige, blant annet i

forbindelse med de nye kjøp av transporttjenester. Nordland fylkeskommune vil styre distribusjonen av denne

rapporten ut fra disse hensyn.

185 300 Sum, alle togreiser
Bodø Mørkved Tverlandet Valnesfjord Fauske Rognan

Bodø
Mørkved 7 350
Tverlandet 10 250 350
Valnesfjord 20 000 3 400 150
Fauske 72 550 22 500 1 850 2 000
Rognan 32 500 4 800 400 500 6 700
Sum på+av 142 650 38 400 13 000 26 050 105 600 44 900
Togreiser, ca VDT

Bodø Mørkved Tverlandet Valnesfjord Fauske Rognan
Bodø
Mørkved 25
Tverlandet 35 1 0 0 0 0
Valnesfjord 67 11 1 0 0 0
Fauske 244 76 6 7 0 0
Rognan 109 16 1 2 23 0
Sum på+av 480 129 44 88 356 151
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rekkevidde å kjøre strekningen tur-retur Bodø – Rognan på to timer med en stiv
ruteplan og et svært effektivt driftsopplegg. Hvis mulig, bør dette bli et mål for
driftskonseptet i 2030.

Uansetterdetviktig å gjennomføre tiltak som styrker trafikkgrunnlagetfor
togstoppene på Mørkved, Tverlandet og Valnesfjord. Da bør det satses både på
matebusstrafikk, fortetting av bebyggelsen rundt stoppestedene og tilrettelegging for
innfartsparkering på Tverlandet og Valnesfjord hvis det ikke er i konflikt med
fortettingen. En byutviklingsavtale mellom staten og kommunene kan være et middel
for å oppnå dette.

6.3 Endringer i togtilbudet for økt markedsandel og effektivitet

Mulige tiltak

Jernbaneverkets utredning om strategier for de ikke-elektrifiserte baner29 mener at det
er et betydelig potensial for økt persontrafikk mellom Bodø og Rognan, som
forutsetter at Nordlandsbanen blir fjernstyrt.

For planleggingen av kollektivtilbudet på lang sikt, 2030, kan en regne med at
sporkapasiteten og manglende kryssingsspor ikke er de flaskehalsene for jernbane-
tilbudets utvikling som i dag. Da vil det være markedsmulighetene, kanskje konkur-
ranse om ruteleier med godstog, samt driftsøkonomien, som vil være avgjørende.

Som nevnt foran, forventesny holdeplass ved Oteråga/Reitan etablert før ny
ruteplan fra desember 2018. Men dette vil ha liten nytte i reisemarkedet. NSB har per i
dag ikke mulighet til å dekke Forsvarets behov for å ha mannskaper på plass tidligere
enn dagens tog 470 vil kunne klare. I dag befordres Forsvarets personell med egne
busser fra tre ulike steder i Bodø med avgang kl 06:05. Dessuten har dagens
togmateriell alt for liten kapasitet til å dekke Forsvarets behov. Inntil videre må dette
transportbehovet derfor dekkes med buss.

Jernbanedirektoratets arbeid med trafikkpakke nord må avklare hva som er mulige
og ønskelige tilpasninger av togtilbudet i Saltenregionen. Først med sikte på nytt
driftskonsept fra desember 2019, senere med sikte på et driftsopplegg som kan settes i
drift innen 2030.

NSB har anbefalt at en ser samlet på togtilbudet mellom Helgeland og Salten. Ved
å knytte disse to regionene sammen med økt frekvens på tog, kan det samtidig dras
veksler av et forbedret lokalt togtilbud innad i Salten.

For øvrig viser vi til innspillet i foregående avsnitt, og spørsmålet om det er mulig
å satse på 2-timers omløpstid for togmateriellet på Saltenpendelen mellom Bodø og
Rognan, og samtidig fåavganger på faste minuttall. Sammenliknet med dagens
kjøretid på 1 time hver vei, men ikke for alle avganger, synes dette ønsket
overkommelig som mål for 2030.

En slik ruteplan, som en kan kalle R2030, vil gi jernbanen en kraftig opptur i
regionen. Men da må dette klaffe med de øvrige togene på banen, noe som forutsetter
målrettet bygging av kryssingsspor på strekningen.

29 Jernbaneverket 2015: Strategi for driftsform på ikke-elektrifiserte baner. 11.12.2015.
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7. Nærmere om bussenes marked og rutetilbud

7.1 Fire hovedlinjer

Dagens tilbud

Fire busslinjer kan i dag karakteriseres som hovedlinjer i dagens regionale bussnett30:

• 3720 Bodø-Fauske-Narvik/Sortlandhar 2 daglige avganger i hver retning og
korresponderer i Fauske med tog fra og til Trondheim for reiser til/fra nordre del
av fylket.

• 8100 Bodø-Fauskehar 4 avganger på virkedager og 1 avgang i helgene i hver
retning.

• 8471 Bodø-Fauske-Rognan-Saltdal har 2 daglige avganger per retning.

• 8571 Bodø-Fauske-Opeidhar 1 avgang i hver retning på virkedager.

Siden 2012 kjøres dettebusstilbudet på til sammen 9 avganger per virkedag i begge
retninger mellom Bodølufthavn og Fauske stasjon. Det er i hovedsak blitt markedsført
som et samlet tilbud under linje 100. Men bak dette linjenummeret skjuler det seg
både fire ulike linjer, som nevnt ovenfor, og en varierende strekning og kjøretid.
Mellom Vågan Indre og Røvika viser rutetabellen tre varianter, og dermed ulike
reisetider for hele strekningen. Dette er delvis justert i begynnelsen av 2017.

Dagens etterspørsel

Tabell 7 viser antallet reiser mellom Bodø og Fauske med disse fire linjene i 2016.
Bare reiser med start eller ende i takstsonene Bodø og Fauske, og interne reiser i disse
to sonene er her tatt med. Tall for togreiser (jfr. foran) er tatt med for sammenlikning.

Vi ser attoget tar mer enn dobbelt så mange reisende mellom Bodø og Fauske som
det disse fire hovedlinjene gjør. Det er ikke urimelig, når vi vet at bussene har 18
avganger per virkedag til sammen i begge retninger, og jernbanen har 20 avganger
med betydelig større kapasitet enn en buss. Både buss-og toglinjene betjener
naturligvis ikke bare reisende på denne strekningen, så disse tallene gir ikke grunnlag
for å sammenlikne kapasitetsutnyttelsen.

Hovedlinjene har relativt få skolereiser, andelen er kun 9 prosent av de påstigende.
Disse er omtalt foran i eget punkt 5.3 om skolereisene.

Tabell 7. Reiser mellom Bodø og Fauske med hovedlinjene for buss og togreiser,
2016. [Kilder: Nordland fylkeskommune og NSB].

Hovedlinjer Buss Tog I alt Per døgn

Bodø-Fauske 47 005 116 900 163 905 449

Bodø internt 16 290 17 950 34 240 94

Fauske internt 1 288 2 000 3 288 9

Til sammen 64 583 136 850 201 433 552

Fylkeskommunens statistikk viser at de fire hovedlinjene hadde til sammen 180.250
påstigende i 2016, men det inkluderer også reisende nord i fylket. Innenfor vårt
planområde var det 144.350 påstigninger på disse linjene, ca 133.000 reiste på ulike
deler av strekningen Bodølufthavn – Fauske stasjon. Denne strekningen er altså disse
linjenes klart største marked.

Tallene for reiser med tog og buss over kommunegrensen mellom Bodø og Fauske
kan sammenliknes med personbilreisene på samme sted. Biltrafikken (ÅDT) er 3.400

30 8-tallet som er første siffer i linjenumrene betegner at de kjører og administreres i Nordland fylke, mens 3720 er en

del av den gamle Nord-Norge bussen som en forlengelse av Nordlandsbanen.



Kollektiv Bodø- Fauske- Saltdal- Grunnlag-1 1juli2017 – side 34 av 60

kjøretøyer per døgn. Hvis en antar at det der er 90 prosent personbiler og 1,8 personer
i hver bil, kommer vi til at det er ca 2 millioner reiser per år med bil over dette snittet,
eller ca 5.500 bilreiser perdøgn. Da finner vi at kollektivandelen der er ca 8 prosent,
altså langt høyere enn gjennomsnittet for innbyggernes reiser i regionen.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Det er stor forskjell i både tilbud og
etterspørsel på strekningen Bodø-Fauske sammenliknet medstrekningen nordover fra
Fauske langs E6. I korridoren Fauske- Bodø er kollektivandelen betydelig høyere enn
gjennomsnittet i regionen, med om lag 8 prosent kollektivt av de motoriserte reisene
over kommunegrensen. Det er trolig mest hensiktsmessig å se dette som to ulike
markeder: Busstilbudet nordover bør trolig rendyrkes som en forlengelse av
regiontogene fra sør til Fauske, og bare disse bør gi garantert omstigning tog-buss i
Fauske. Strekningen Bodø-Fauske bør utvikles til å betjene denne korridoren med
faste rutetider uten forsinkelser når togene er ute av rute. Likevel bør tidtabellen legge
opp til best mulig samspill mellom tog og buss på strekningen Fauske - Bodø.

Mange stoppesteder med liten eller ingen trafikk

Vi har sett nærmere på antallet påstigende på alle stoppestedene langs de fire hoved-
linjene i 2016. For lettere å kunne tolke tallene er antallet påstigende omregnet til
antallet reisende per stoppested per gjennomsnittsdøgn (ÅDT). Det er da antatt at det
er like mange avstigninger som påstigninger på det enkelte stoppested. Følgende
hovedtrekk kan fremheves:

Stoppestedene med flest reisende med de fire hovedlinjene er, i rekkefølge fra
Bodø lufthavn til Fauske stasjon (antall av- og påstigende per døgn, ÅDT):

• Bodø lufthavn –40

• Sentrumsterminalen –103

• Bodø sentrum –44

• Nordlandssykehuset –31

• City Nord –59

• Grønnåsen –29

• Mørkved –43

• Bertnes –27

• Tverlandet –52

• Valnesfjord –25

• Fauske kirke –30

• Fauske rutebilstasjon–86

• Fauske stasjon - 113

Disse 13 stoppestedene har i dag hele 94 prosent av alle påstigende på denne
strekningen. De resterende 6 prosent av passasjerene på strekningen Bodø lufthavn –
Fauske stasjon benytter til sammen 49 stoppesteder som alle har mindre enn 3
reisende i gjennomsnitt per dag (ett har 7). I tillegg kjører bussene forbi 19
stoppesteder som de ikke betjener på strekningen i Bodø vest for Tverlandet, men som
betjener mange passasjerer med bybuss, i hvert fall vest for Bertnes/Støver.

På tilsvarende vis som for togene, er det ugunstig med stoppesteder underveis som
har meget få passasjerer, selv om tidstapet ved anropstopp er mindre for buss enn tog.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: En viss sanering av stopp øst for
Støver med særlig svakt trafikkgrunnlag bør vurderes. Utbygging av gang-og
sykkelvei langs Rv 80, samt flere parkeringsplasser ved knutepunktene Tverlandet og
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Valnesfjord kan kompensere for stoppesteder som nedlegges. Disse to stedene har
dessuten både tog og buss som tilbud til de reisende.

7.2 Buss-traséer og stoppesteder

Mellom tettstedene er det gitt at bussene skal benytte riksveiene Rv 80 og E6. Men
inne i tettstedene bør korte og direkte, alternative traseer undersøkes der det kan gi
mer attraktive stoppesteder og bedre betjening av det lokale reisemarkedet uten at
kjøretiden og fremkommeligheten for bussene blir vesentlig dårligere.

Her følger en gjennomgang av strekninger og områder der det kan velges mellom
ulike løsninger, med anbefalinger av hva som bør legges til grunn for det nye
driftsopplegget for bussene.

Busstrasé mellom Bodø lufthavn og sentrum

Før omleggingen av bussnettet i Bodø i 2012 terminerte regionbussene i sentrum, på
Busstorget der det nye kulturhuset Stormen er bygget, og på Sentrumsterminalen ved
kaia til lokal-og hurtigbåtene. I dag har regionbussene sitt endepunkt ved Bodø
lufthavn, men de kjøres fortsatt via Sentrumsterminalen. Mange av avgangene har
dessuten svært lang stopptid ved terminalen, fra 5 til 22 minutter. Dette gir mye ekstra
driftstid, forlenget reisetid til/fra lufthavnen, og svekker kraftig regionbussens
konkurranse i forhold til bilbruk på strekningen Fauske – Bodø lufthavn.

Epinions undersøkelse knyttet til nytt samferdselskart viste at de fleste passasjerer
på båtene til/fra Bodø skal til/fra Bodø by31. Det er altså lite behov for bytte mellom
båt og regionbuss på Sentrumsterminalen.

Bybuss linje 1 bruker 7-8 minutter (retning til-fra lufthavnen) på strekningen
mellom lufthavnen og stoppestedet Orestad Parkøsti sentrum. Samme trasé og rutetid
bør kunne legges til grunn for regionbussene.

Gatebruksplan for Bodø sentrum

Bodø kommune har utarbeidet et utkast til gatebruksplan for sentrum, som gir
grunnlag for en planlagt opprusting av gatemiljø, trafikksikkerhet og
framkommelighet for gående, syklister og busstrafikken, samt mer oversiktlige
forhold for bilistene. Figur 8 viser kart over foreslåtte busstraséer.

Kartet viser de gatene kommunen ønsker å tilrettelegge best mulig for
kollektivtransporten, mens andre gater utvikles for bedre å ivareta andre
trafikantgrupper.

Kommunen har også utarbeidet et plankart for sykkelveinettet32. Det foreliggende
plandokumentet tar imidlertid ikke opp konflikter mellom busstraséer og
sykkelprioriterte ruter. Blant annet inngår kollektivgaten i Dronningens gate som en
strekning som skal tilrettelegges de neste fire årene, og ingen av de viste
prinsippløsningene for ulike typer sykkelstrekninger beskriver konflikter mellom
sykkel og kollektivtrafikanter ved stoppestedene for buss. All erfaring tilsier at en
felles hovedtrase for bussene og sykkeltrafikken gjennom sentrum er uheldig både
med hensyn til trafikksikkerhet, syklistenes fremkommelighet og bussenes
fremkommelighet.

Innspill til videre arbeid: Det anbefales at gatebruksplanenfor Bodø sentrum
oppdateres for å få medtraséen for linje 3 i Jernbaneveien-Bankgata, og at
«sidesporet» til Sentrums-terminalen tas ut som følge av foregående anbefaling.

31 Se befolkingsundersøkelsen: https://www.nfk.no/filOversikt.aspx?MId1=18287&FilkategoriId=13046
32 Bodø kommune 2017: Sykkelveinett for sentrum og Rønvik. Kommunedelplan for sykkel i Bodø, del 1. Bodø,

18.5.2017.
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Optimale plasseringer av bussholdeplassene bør også legges inn. Videre bør planen
for sykkelveinettet justeres slik at en unngår de største konfliktene mellom syklister,
busser og busspassasjerer. Hovedtraséen for bussene gjennom sentrum bør ikke inngå
i det sykkelprioriterte gatenettet.

Figur 8. Gatebruksplanens forslag til traséer for buss i Bodø sentrum (2013).
Plankartetbør oppdateres med utganspunkt i innspill i denne utredningen og
resultater av fylkeskommunens arbeid med fremtidig ruteplan for bussene.

Betjening av Bodø jernbanestasjon

Bodø jernbanestasjon ligger i kanten av byens sentrum, med inntil 1000 meter
gangavstand til alle sentrumsfunksjonene og sykehuset, og vel 2 km til flyplassen.
Stasjonen betjenes av bybusslinje 3, men NSB ønsker bedre bussbetjening av
stasjonen, særlig mellom stasjonen og flyplassen.

Dagens løsning er det beste en klarte å oppnå ved omleggingen av bybussnettet i
2012. En omlegging av andre linjer for å kunne stoppe rett ved togstasjonen vil være
ugunstig for andre busspassasjerer, forlenge kjøretid og øke driftskostnader. I stedet
kan det anbefales å satse på å forbedre, skilte og informere bedre om gang-
forbindelsene til stasjonen og dermed også mellom stasjonen og de nærmeste
bussholdeplassene, som også bør rustes videre opp. Det gir følgende gangavstander fra
stasjonsinngangen til bussholdeplassene:

• Bodø stasjoni Jernbaneveien, med busslinje 3: 60 meter

• Orestad Parki Kongens gate, med alle andre busslinjer: 420 meter

Dette er ikke ideelt, men en konsekvens av stasjonens beliggenhet i byen.

Betjening av Nordlandssykehuset

Da kollektivplan Bodø ble utarbeidet i 2010-12 var det kjent at hovedinngangen til
Nordlandssykehuset ville bli flyttet fra nordsiden (Rensåsgata) til sørsiden
(Parkveien). Likevel valgte en å kjøre bussene i Kongens gate med stoppesteder ved
Orestad Park og Rønvikgata. For regionbussene ble det imidlertid skissert at disse
burde flyttes til den nye inngangen når den ble ferdig etablert.
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Sommeren 2016 ble det gjennomført testkjøringer med buss i tre alternative traséer
for en slik omlegging av regionbussene33, se figur 9. Konklusjonen var at det rent
trafikkteknisk bare er traséen i alternativ a)som kan benyttes, forutsatt at en del
gateparkering fjernes og kryssene tilpasses bussenes svingekurver. Men det er også
komplikasjoner knyttet til plassering av bussholdeplassen ved den nye inngangen.

Figur 9. Det nye Nordlandssykehuset sett fra sør, samt alternative kjøreveier for buss
til den nye hovedinngangen.

En slik omlegging av regionbussene har dessuten flere ulemper. Kjøretiden til/fra
Bodø sentrum og lufthavnen øker, og det blir ikke mulig med felles intervall-takting
av regionbusser og bybuss på fellesstrekningen til/fra Tverlandet. Det samlede
busstilbudet blir mer komplisert, og prioriteringen av gatebruken for buss i dette
området blir også mindre entydig. Videre tar regionbussene bare en mindre del av alle
busstrafikantene som skal til/fra sykehuset, og andelen av regionbussenes passasjerer
som skal til/fra sykehuset er begrenset.

Vi anbefaler derfor å forkaste ønsket om at regionbussene skal kjøre omveien via
den nye hovedinngangen til sykehuset, og hellerla de følge traséen i Kongens gate,
som i dag. Det gir større muligheter for å lage et effektivt og mer konkurransedyktig
busstilbud for reisende i hele regionen, og ikke bare for de få reisende med regionbuss
til/fra sykehuset.

For å styrke kollektivbetjeningen avsykehuset anbefales det i stedet å sørge for
gode og tydelige gangruter mellom sykehuset og Nordlandssykehuset stoppested i
Kongens gate. Dessuten bør det gis god, målrettet informasjon om det samlede
kollektivtilbudet med buss og tog i Bodø tilbåde ansatte og besøkende på sykehuset.

33 Notat 20.6. 2016 fra Nordland fylkeskommune, Samferdsel.
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Gangveien fra hovedinngangen vil bli 420 meter til stoppestedet Nordlandssykehuset,
og 640 meter til stoppestedet Orestad Park.

Denne løsningen er ikke ideell, men tredoblingen av gangavstanden fra nærmeste
bussholdeplass til hovedinngangen (fra 145 til 420 meter) er en konsekvens av
sykehusets valg av løsning for bebyggelse og atkomst. En ekstra hovedinngang på
nordsiden av sykehuset ville vært det beste, også for de mange besøkende og ansatte
som går eller sykler mellom sykehuset og byens sentrum. Sykehuset bør kunne
vurdere om ansatte i sykehusets bygningskompleks kan benytte innganger som ligger
nærmere holdeplassene og byens sentrum enn den nye hovedinngangen, kanskje også
noen av de besøkende.

Felles trase og stoppmønster for region- og bybuss i Bodø

Som vist foran i kapittel 6, har togene og regionbussene om lag like mange reiser
internt i henholdsvis Bodø og Fauske. Det har sammenheng med at regionbussene
kjører forbi mange av stoppestedene på strekningen mellom byen og Tverlandet, der
en også har tilbud med bybusslinje 4 (fra Tverlandet) og linje 1 og 2 (fra Hunstad-
moen). Dette vises på linjekartet for Bodø, men det kan reises tvil omdetteer den
beste løsningen for det nye driftsopplegget.

Hensynet til kortest mulig kjøretid for reisende over lange buss-strekninger kan
tilsi en slik løsning. Men denne gevinstener i dag ikke tatt ut i de publiserte
rutetabellene. Rutetiden mellom Bodø sentrum og Tverlandet er 27-28 minutter (ett
minutt raskere i retning til Bodø) både for bybusslinje 4 med 23 stoppesteder
underveis, og for regionbusslinje 100 med bare 7 stopp.

Den potensielle innsparingen i kjøretid er altså ikke tatt ut, trolig på grunn av for
dårlig fremkommelighet for bussene på dagens Rv 80. Når nye Rv 80 er ferdig vil
fremkommeligheten bli bedre, og i tillegg kan regionbusser kjøre gjennom tunnelen
mellom Hunstadmoen og Bodøelv.

Det er flere forhold som taler for at det nye driftsopplegget ikkebør videreføre det
differensierte stoppmønsteret på strekningen mellom Tverlandet og lufthavnen:

1. Forbikjøring av stoppesteder gjør tilbudet mindre attraktivtfor reisende som
skal til/fra steder der regionbussen kjører forbi. Med forskjellig kjøretid vil det
dessuten bli umulig å få faste intervaller mellom alle bussavgangene på felles
stoppesteder. Begge deler kompliserer bruken av busstilbudet, og gir mindre
nytte av mange bussavganger på felles-strekninger med mer enn en busslinje.

2. Tidstapet ved å tilby på- og avstigning på stoppesteder med få reisende blir
begrenset, da det praktiseres stopp på tegn fra de reisende. I praksis trenger
bussene sjelden å stoppe der, og det er neppe noen avganger som krever
mange stopp på lite brukte stoppesteder. Slik det jo er på regionbuss-
strekningene utenfor byområdet.

3. Hvis regionbussene skal benytte den nye Rv 80-tunnelen, oppstår det en lang
strekning med tett bebyggelse som de ikke betjener i det hele tatt. En mister
dessuten mulighetene til å knytte sammen regionbussene med bybussene ved
Hunstadmoen. Omstigninger mellom regionbuss og bybuss linje 1 og 2 kan da
først skje på City Nord. Det betyr at regionbussene går glipp av de deler av
reisemarkedet som ligger langs disse linjene utenfor gangavstand fra
regionbussens få stoppesteder på Rv 80 i bybåndet mellom Bodøelv og
Bertnes/Støver.

4. Full fremkommelighet på dagens trefelts vei må uansett etableres for å sikre
kvaliteten og effektiviteten for bybussene. Det trengs ikke ytterligere tiltak for
å gi regionbussene den samme gode fremkommeligheten.
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Hovedutfordringen for regionbusstilbudet er å skape tilstrekkelig trafikkgrunnlag til å
kunne forsvare økt avgangshyppighet, helst timetrafikk eller enda bedre i rushtider.
Dette kan bare oppnås ved å sørge for at alle avgangene får et så stort trafikkgrunnlag
som mulig.

Av samme grunn kan det inntil videre ikke anbefales å gjenopprette egen flybuss
som kjører korteste vei til/fralufthavnen i Bodø via Olav Vs gate utenom byens
sentrum. Foreløpig er trafikkgrunnlaget for reiser til og fra flyplassen svakt i forhold
til Bodø sentrum og resten av byen (jfr. kapittel 5). Slik differensiering av busstilbudet
bør først overveies dersom trafikken senere øker så mye at det er grunnlag for både
høyfrekvent, fullstoppende busstilbud og ekspressbuss med meget få stopp underveis.

Også fordi jernbanen trenger flere reisende for å bli et effektivt kollektivtilbud er
det er bedre å overlate ekspress-funksjonen til jernbanen, og arbeide for kortere
kjøretid og flere avganger på denne.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: For å sikre de beste mulighetene for
økt frekvens for både regionbusser og tog, bør regionbussene dekke byens marked best
mulig ved å tilby stopp ved alle stoppesteder langs nåværende Rv 80 på strekningen
mellom Bodøelv og Tverlandet, og på strekningen gjennom sentrum til lufthavnen.
Jernbanen bør fungere som regionens ekspresstilbud uten direkte konkurranse med
regionbussene, som heller bør utfylle togets tidtabeller der det er mulig. For mange av
de reisende mellom Bodø og Fauske vil dessuten regionbussene gi like kort reisetid
dør-til dør som toget med en litt mindre sentralt beliggende stasjon i Bodø.

På lang sikt, når det kollektive reisemarkedet gjør det mulig å opprettholde
høyfrekvent trafikk med både tog og buss, kan det vurderes å opprette et tredje tilbud i
form av mer direkte ekspressbusser mellom Fauske og flyplassen.

Fremkommelighet City Nord – Bertnes

Fremkommeligheten for buss på strekningen forbi City Nord og videre østover til
Bertnes er avgjørende for rutetidene for både bybussene og regionbussene. Et nytt
busskonsept for 2020 må bygge på oppdaterte forutsetninger om bussenes kjøretid og
fremkommelighet, og målsettingene for trafikksystemet tilsier at en bør oppnå kortere
og langt mer pålitelige kjøretider enn i dag.

Reguleringsplanen for Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset omtalte buss-
forsinkelsene med utgangspunkt i målinger av trafikksituasjonen i 201034. De
gjennomsnittligeforsinkelsene på strekningen City Nord – Hunstadmoen var da:

• Morgen kl 7:30 –8:15: 206 sekunder i retning mot sentrum, 170 sekunder fra
sentrum.

• Ettermiddag kl 15:00 –16:00: 236 sekunder mot sentrum, 154 sekunder fra
sentrum.

Dagens biltrafikk på Rv 80 ved Skei synes å være av samme størrelsesorden som i
2010. Men det er stor variasjon i forsinkelsene, og mange avganger har betydelig
større forsinkelse enn gjennomsnittstallene i 2010.

Videre er det en uklar sammenheng mellom de oppgitte forsinkelsestallene, de
faktiske kjøretidene på strekningen, og de rutetidene som er bekjentgjort til publikum.
Dagens rutetider på strekningen er like i og utenfor rush, og kjøretiden i rutetabellene
er til og med 1 minutt raskere inn mot sentrum enn ut av byen, altså motsatt av det
forsinkelses-målingene viser.

I 2020 vil ny Rv 80 på strekningen Hunstadmoen – Tallekrysset være åpnet for
trafikk. I reguleringsplanen for dette prosjektet ble det anslått at fullføringen av det

34 Statens vegvesen Region nord: Reguleringsplan Rv 80 Hunstadmoen –Thallekrysset. Januar 2011.
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nye veisystemet35 vil redusere busstrafikkens gjennomsnittlige forsinkelser i
rushtidene på strekningen City Nord – Hunstadmoen til litt over ett minutt i hver
retning, altså ca 5 minutter mindre enn registrert i 2010. Men det påpekes at anslaget
er gjort uten at utformingen av kryssene ved Grønnåsen og Stille Dal er fastlagt.

Reguleringsplanen frarådet å reservere to av feltene i Olav Vs gate til buss-
trafikken, slik fylkeskommunen ønsket. Vegvesenet mente at dette ville bli kritisk for
avviklingen av biltrafikken og gi langebilkøer med tilbakeblokkering av kryss.
Beregnet trafikk i østre del av Olav Vs gate i 2035 var imidlertid ikke større enn
13000 kjøretøyer per døgn (ÅDT; s.13). Til sammenlikning har Ring 2 Kirkeveien i
Oslo bussfelt på strekninger med over 20.000 kjøretøyer per døgn, med ett bilfelt og
ett bussfelt i hver retning. Men reguleringsplanens beskrivelse åpnet for bruk av
signalregulert tilfartskontroll om det skulle bli for store forsinkelser for bussene (s.14-
15 i planbeskrivelsen).

Strekningen Valnesfjord – Venset – Røvika

Denne strekningen på gamle Rv 80 trafikkeres fortsatt med regionbussermellom Bodø
og Fauske. I 2016 hadde strekningen(Løkås – Røvika Aldershjem) hele 21 stoppe-
steder, med tilsammen 2,5 på-og avstigendebusspassasjererper gjennomsnittsdøgn.
Av disse vardet kun ett stoppested med noen fåprosent skolereiseri løpet av året. Når
det dessuten er mye kjøretid å spare ved å la regionbussene benytte tunnelen mellom
Valnesfjord og Røvika, er det åpenbart at den gamle veien ikke bør betjenes av
regionbuss, men av et lokalt tilbud i rute eller bestillingstrafikk.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Alle regionbusser må benytte ny Rv
80 i tunnel mellom Valnesfjord/Strømsnesog Røvika. Betjeningen av hele området
Venset – Nes– Furnes- Strømsnes og indre Valnesfjord bør vurderes samlet, med
matetrafikk til tog og buss i Valnesfjord trafikknutepunkt, samt betjening av
servicefunksjonene i Strømsnes ogValnesfjord skole som trafikaleoppgaver.

Mulige kjøretider for buss

Nordland fylkeskommune bør samarbeide med veiholderne ogkonkludere foregående
gjennomgang med en fastsetting av kjøretider for buss som kan legges til grunn for
planleggingen av regionbusstilbudet i 2020 og 2030.

Det gjelder å samle opp effektene avtraséjusteringer, prioriteringstiltak i hele
kjøreveien, etablering av rette kantholdeplasser og universell utforming alle steder det
er mulig, samt regulering av bilparkering og andre forhold som kan bremse bussenes
framkommelighet. I kjøretidene må en også innberegne effekter av kortere oppholds-
tider på stoppestedene som følge av kontantløs og mobil betaling og på-og avstigning
av busser i mer enn en dør. Tidene bør være så pålitelige at bussdriften ikke lenger
trenger å planlegges med fast slakk i ruteplanene for å unngå hyppige, tilfeldige
forsinkelser.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Det foreslås at en diskuterer, og
eventuelt justerer, følgende faste kjøretider for regionbussene mellom Bodø lufthavn
og Fauske stasjon, som ruteplanleggingen kan ta som utgangspunkt. Løpende minutter
i rute etter anbefalt trase:

• Bodø lufthavn –0

• Bodø sentrum –7

• City Nord –12

• Hunstadmoen–18

35 Med antatt trafikkbelastning i 2040.
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• Mørkved –20

• Tverlandet –29

• Valnesfjord –49

• Fauske sentrum –59

• Fauske stasjon - 62

7.3 Andre busslinjer i Fauske og Saltdal

I tillegg til jernbanen og de fire hovedlinjene med buss betjenes planområdet av åtte
lokale busslinjer. Disse er tilrettelagt for skoletransport, og passer ikke godt for andre
reisende, selv om de annonseres som et tilbud for alle brukere av kollektivtransport.

Fauske betjenes av seks linjermed følgende antall reiser i 2016 ifølge fylkes-
kommunens statistikk:

• 481 (Bodø) – Fauske – Sulitjelma –28.100 reiser

• 493 Fauske – Røsvik–18.200 reiser

• 494 Fauske – Straumen – Elvkroken–13.300 reiser

• 496 Fauske – Valnesfjord–22.300 reiser

• 498 Fauske – Finneid – Leivset–19.100 reiser

• 499 Fauske sentrumsbussen, tre ulike ruter, hver medtre avganger per dag –
7.900 reiser.

Saltdal betjenes av to linjer, den første dekker også strekningen mellom Fauske og
Rognan:

• 8472 Fauske – Rognan – Junkerdal–75.600 reiser

• 8476 Rognan – Nes –Øksengård –9.600 reiser

Alle linjene har få avganger per dag og nesten bare skolereiser. På Sentrumsbussen i
Fauske er 26 prosent av brukere ordinære kollektivtrafikanter, resten er skoleelever.
På de andre linjene utgjør skolereiser 91-96 prosent av brukerne. I absolutte tall er det
på den enkelte dag kun en håndfull reisende med disse linjene som ikke er skoleelever.

I gjennomsnitt per skoledag (190 skoledager i året) betjener disse linjene til
sammen 377 skolereiser, som altså er spredt utover et stort område. Disse lovpålagte
transportene tar derfor en betydelig andel av transportressursene i regionen.
Muligheter for effektivisering er diskutert i foregående kapittelom skolereiser.

Samlet antall reiser i 2016 med disse busslinjene var 194.100. Det er betydelig
flere reiser enn en hadde på regionens fire hovedlinjer, som hadde 144.350
påstigninger i vårt planområde.

Den største utfordringen er knyttet til den store spredningen av trafikkgrunnlaget.
Til sammen betjener disse 8 linjene 272 stoppesteder, og ved de fleste av disse stedene
bor det få mennesker og det er heller ikke mange arbeidsplasser eller servicetilbud der.
Det synes å være et behov for å kritisk vurdere hvilke veistrekninger og steder
fylkeskommunen kan og bør betjene kollektivt, og hvor en heller må la folk løse sine
transportbehov på annen måte. Det kan gi litt større ressurser for å kunne satse derdet
er et større marked, og dermed større sjanser tilå lykkes. Det er nødvendig å skape
suksess i hovedmarkedet før det kan satses i de marginale områdene.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: I dag er ikke det lokale busstilbudet
i Fauske og Saltdal et reelt kollektivtilbud til andre enn skoleelever. Hvis en vil løfte
kollektivtransportens rolle i denne regionen utenom tettstedene Fauske og Rognan er
det nødvendig med en omfattende omlegging og styrking av innsatsen fra det
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offentliges side. Trolig er en kombinasjon av justert linjetrafikk oget tilbud med
bestillingstrafikk det mest realistiske. Det anbefales å kombinere to tilnærminger:

1. Gjennomgang av skoleskyssen for å se hvilke justeringer og tilpasninger til
andre reisebehov det kan være mulig å finne.

2. Etablering av et generelt konsept for bestillingstrafikk i distriktene, som også
kan benyttes andre steder i fylket. Inspirasjon til dette kan finnes i flere avde
andre fylkene i Norge (Trøndelag, Østfold m.fl.)

En må uansett være forberedt på at drift av kollektiv transport i distriktene er
kostnadskrevende, og at kvalitet i tilbudet vil koste, selv om brukerne kan være villige
til å betale mer enn i dag for et bedre tilbud.

7.4 Byttepunkter og tettstedsbetjening

Regionbussene benytter eksisterende byttepunkter ved Bodø lufthavn, Bodø sentrum
og City Nord. I tillegg bør det nye konseptet inkludere forsterkning av flere punkter
langs traséen til Fauske stasjon.

Med de høye ambisjonene en har for kollektivtransportens utvikling må en ta alle
tilgjengelige virkemidler i bruk for å heve systemets kvalitet. Her følger en
gjennomgang av hvordan også en rekke mindre byttepunkter og løsninger for
betjening av de mindre tettstedene kan bidra til dette. Gjennomgangen er ment som
grunnlag for videre arbeid med et handlingsprogram og detaljert planlegging,
finansiering og bygging.

Byttepunkt Hunstadmoen

Løsningen for busser og busspassasjerer i det nye krysset ved Hunstadmoen har
betydning for samspillet mellom bybusser og regionbusser, se figur 10. Hvis regionale
busser skal kjøre gjennom den nye tunnelen på Rv 80 blir mulighetene for omstigning
til/fra bybuss borte her, og tilgjengeligheten til regionbussene blir dårlig på en lang
strekning i bybåndet. Det anbefales derfor at regionbussene, i likhet med bybussene,
bruker lokalveinettet mellom Hunstadmoen og sentrum.

Figur 10. Hunstadmoen sett fra sør, når den nye tunnelen mot sentrum er ferdig.
Ringen viser området for byttepunktet mellom alle busslinjene i begge retninger [Ill:
Statens vegvesen].

Det nye krysset gjør det dessuten mulig å legge om traseen for dagens bybusslinje 2,
slik at den dekker mer av bebyggelsen mellom sjøen og Rv 80. I stedet for dagens
kjørevei via Jensvoll-krysset kan linje 2 kjøre i Lauvåsveien til og fra den nye
rundkjøringen ved Hunstadmoen.

Byttepunktet mellom regionlinjeneog bybusslinje 1, 2 og 4 består da av de
planlagteto stoppestedene på hver side av lokket og tunnelåpningen, og en kort og fint
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opparbeidet gangvei mellom disse. Det er viktig at de trafikktekniske detaljene løses
slik at en både oppnår god trafikksikkerhet og effektive og bekvemme gangveier og
venteforhold for busspassasjerene. Da vil dette punktet bidra til at flere kan og vil
bytte og reise sømløst i bussnettet.

Det er også viktig at de mange bussene som skal passere gjennom dette krysset og
rundkjøringen kommer fram uten forsinkelser, også i rushtidene. Vegholder bør
vurdere om spesielle tiltak er nødvendig for å prioritere bussene.

Byttepunkt Mørkved

Ved Mørkved er det holdeplasser for både buss og tog. Disse bindes sammen med en
gangbro over Rv 80 og jernbanen, som dessuten fungerer somen tverrforbindelse for
gående og syklister mellom Innstranda og Nord universitetet og Bodin videregående
skole, med omliggende områder.

Som det går frem av luftfotoet, er dette byttepunktet preget av ganske lange
avstander til og fra stoppestedene for bussene på begge sider av Rv 80. Arealene
nærmest kollektivtransporten er dessuten svakt utnyttet. Det bør undersøkes om det
kan gjøres tiltak for å utvikle dette til et bedre bytte-og atkomstpunkt for både buss og
tog enn i dag. På sikt, ved videre utbygging av områdene omkring byttepunktet, kan
det kanskje også gi grunnlag for en lokal matebuss på tvers av bydelen, med både buss
og tog som stammer i kollektivsystemet.

Figur 11. Mørkved holdeplass for buss og tog. Er det mulig å utvikle dette til et bedre
bytte- og atkomstpunkt for kollektivreisende? [Luftfoto: Google maps.]

Byttepunkt Tverlandet

Også på Tverlandet er det mulig å utvikle et bedre byttepunkt mellom tog, regionbuss
og lokalbuss enn i dag. Gangforbindelsen mellom den nyetablerte holdeplassen for tog
og stoppested for buss på Rv 80 er under opparbeidelse. Betjeningen av Tverlandet
langs den gamle riksveg 17 og eventuelt Hopen må ses i sammenheng med bebyggel-
sens utviklingog mulige justeringer av veinettet og bybuss linje 4. Se kartskissen.
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Dette prosjektet bør fastlegge en plassering av stoppested for regionbuss på Rv 80
som gir de best mulige byttefunksjoner i Tverlandet tettsted, trolig med stoppested for
buss i begge retninger på riksveien rettøst for lyskrysset ved dagens Esso-stasjon.

Figur 12. Eksempel på mulig bussbetjening av Tverlandet og Hopen i samspill med
bybuss linje 4 og regionbussene, her med forsterket linje 200/300 for betjening av
Saltstraumen via riksveg 17. Byttepunkt buss ved dagens lyskryss ved Esso-stasjonen.

Byttepunkt Valnesfjord

Figur 13. Valnesfjord stasjon og bussbyttepunkt. [Grunnlagskart: Norgeskartet.no].

Byttepunkt
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Bussholdeplass(er) ønskes plassert best mulig ut fra tilgjengelighet, mulighet for bytte
mellom linjer, trafikksikkerhet og effektiv bussdrift. Løsningen vist i kartet over
legger til rette for lokalbuss på tvers og stopp for regionbuss på Rv 80 ved siden av
holdeplassen på Nordlandsbanen.

Bussholdeplasser i Fauske sentrum

Rutebilstasjonen i Fauske sentrum skaletter hvert nedlegges, og det er behov for å
fastlegge en varig løsning for bussenes stoppested med best mulig plassering i forhold
til betjening av bebyggelsen i sentrum, trafikksikkerhet og trivsel for de reisende.
Oversiktlighet og lett synlig plassering er også viktig. Det må også være mulig å sikre
bussene god fremkommelighet og kortest mulig kjøretid gjennom sentrum.

Løsningen som anbefales ervist i figur 14. Det bør etablereset stoppesteds-område
i Sjøgata og gaten/plassenmellom Sjøgata og rundkjøringen i krysset Rv 80/E6. Buss
Bodø – Fauske stasjon kjøres davia Rv80, Postveien, Sjøgata og tverrgaten til kryss
E6/Rv 80og videre mot stasjonen. Busser til/fra E6 sørøst for sentrum legges om til
Sjøgata frem til det nye stoppestedsområdet, viatverrgata og kryss E6/Rv 80 og videre
mot stasjonen. Midlertidige løsninger kan væreseparate holdeplasser i Sjøgata vestog
øst.

Andrealternativer har vært drøftet, men de vilenten medføre dårligere
fremkommelighet og økt kjøretid for bussene, eller en plassering av stoppesteder på
hovedveiene som er mindre gunstig med hensyn til trafikksikkerhet og trivsel for de
reisende med buss.

Figur 14. Anbefalte traséer og stoppesteder for buss i Fauske sentrum. [Kartgrunnlag:
Norgeskartet.no.]

På litt lenger sikt bør Fauske kommune se på det nye stoppestedsområdet som et ledd i
en fysisk oppgradering av Sjøgata og Fauske sentrum, slik utkast til sentrumsplan har
anbefalt. Da bør tverrgaten anlegges som en kollektivtrase over en ellers bilfri plass
som vrimleområde for både kollektivtrafikanter og andre brukere av Fauske sentrum.
Et attraktivt byrom kan da utvikles fra rundkjøringen og helt ned til sjøen og strand-
promenaden, og med bussholdeplassene som en del av det samlede bygrepet. Sjøgata
har god tilgjengelighet med bil i både østre og vestre ende, så det er begrenset behov
for bilkjøring over dette plassrommet.
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Det anbefales at det utarbeides et forprosjekt som konkretiserer oppgaven og gir
grunnlag for kostnadsanslag og finansiering.

Figur 14foreslår i tillegg et nytt stoppested for å betjene den øvre delen av
sentrumsområdet. Det anbefales plassert i Jernbanegata ved nordre ende av Torggata.
Detaljert plassering må ta hensyn til areal, gangveier og trafikksikkerhet. Det nye
stoppet gir ca 350 meter å gå til Fauske Helsetun. Skole-og idrettsområdet på
Vestmyrafår en gangavstandpå lokale boligveierpå 800 meter.

Dessuten er det eteksisterende stoppested, «Fauske sentralskole», på Rv 80 vest
for sentrum, ca 500 meter fra Vestmyra, og et stoppested øst i Sjøgata ved Fauske
hotell.

Bussløsninger ved Fauske jernbanestasjon

Utredningen av nytt kollektivsystem skal gi bedre samspill mellom buss og tog i
regionen. Det krever at Fauske stasjon blir et bedre byttepunkt for de reisende enn i
dag. Figur 15 viser anbefalt prinsippløsning, som legger til rette for følgende program
for byttepunktet:

• Holdeplass for gjennomkjørende busslinjer i Jernbanegata, med oversiktlig og
kortest mulig gangforbindelser ved bytte mellom tog og buss

• Holdeplassløsning for busslinjer som terminerer ved stasjonen, også her med
oversiktlig og kortest mulig avstand ved bytte mellom tog og buss

• Plass for ruteregulering og eventuell lengre tids parkering av buss ved stasjonen.

• Løsning for henting/bringing med taxi og bil, samt langtidsparkering for bil.

• Løsning for sykkelruter og sykkelparkering.

• Felles informasjonstiltak

Det trengs midler til utbedring av de fysiske og trafikktekniske løsningermed sikte på
universell utforming, trafikksikkerhetog effektiv bussdrift.

Figur 15. Kart over området ved Fauske stasjon, med ønskede busstraseer. Sorte
punkter er forslag til plassering av stoppested for henholdsvis terminerende og
gjennomkjørende linjer. [Grunnlagskart: Norgeskartet.no].
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Fauske kommune har tidligere fått lageten illustrasjonsskisseav Fauske stasjon, figur
16. Den kan eventuelt bearbeides og detaljeres med sikte på gjennomføring i tråd med
det her skisserte programmet. For den videre planlegging og dimensjonering må en
imidlertid først fastlegge driftskonseptet for busslinjene som stasjonen skal betjene.
Blantannet må en finne ut hvor mye plass som trengs for busser som skal terminere
eller regulere i dette punktet.

Det anbefales at det utarbeides et forprosjekt som konkretiserer oppgaven og gir
grunnlag for kostnadsanslag og finansiering.

Figur 16. Skisse av Fauske stasjon. [Fauske kommune/Asplan-Viak 2008]

Andre viktige stoppesteder for buss

Det er også behov for å klarlegge mulighetene for gode busstraséer og eventuelle
forbedringer av bussholdeplasser flere andre steder i planområdet. Trafikksikkerhet,
best mulig lokal tilgjengelighet for gående og syklister, universell utforming og
effektiv bussdrift erviktige hensyn å ivareta. Innspill er vist i figur 17-19.

Figur 17. Anbefalt busstrase ved Fauske Handelspark. Bussholdeplass ønskes plassert
med god trafikksikkerhet og kortest mulig gangavstand til/fra hovedinngang
kjøpesenter, og andre reisemål. [Grunnlagskart: Norgeskartet.no].
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Figur 18. Straumen sentrum med aktuell busstrasé. Bussholdeplasser ønskes plassert
best mulig ut fra tilgjengelighet, trafikksikkerhet og effektiv bussdrift. [Grunnlagskart:
Norgeskartet.no].

Figur 19. Finneid med aktuelle busstraséer. Bussholdeplass(er) ønskes plassert best
mulig ut fra tilgjengelighet, mulighet for bytte mellom linjer, trafikksikkerhet og
effektiv bussdrift. [Grunnlagskart: Norgeskartet.no].
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Rognan tettsted

Bussene i sentrum av Rognan bør sikres full fremkommelighet og sentralt beliggende
stoppested i sentrum og ved stasjonen. Men slik at det kan legges opp til at bussene
«pendler» gjennom tettstedet uten å ta opp mye plass til regulering av rute etc.
Prinsippet er vist i skissen under.

Figur 20. Rognan tettsted med busstraseer og forslag tilstoppested. [Grunnlagskart:
Norgeskartet.no].
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8. Utfordringer for de reisende og økonomien

8.1 Brukernes perspektiv

Et godt kollektivtilbud er et tilbud som er enkelt å oppfatte og lett å bruke uten
«plunder og heft». De fleste i regionen har mer eller mindre god tilgang til bil, så det
skal ikke så mye til før bilen foretrekkes fremfor bussen eller toget. Når målet er å
fordoble bruken av kollektivsystemet (Bypakke Bodø) og det skal bli «førstevalget»
for de reisende (Regional transportplan), er listen lagt høyt.

Her følger noen momenter og fakta å ta utgangspunkt i –i tillegg tilden
foregående kartleggingen av reisemarkedet og dagens etterspørsel, som også gir en del
klare føringer.

Publikums holdninger til tilbudet

Reisevaneundersøkelsenfor Bodø, Fauske og Saltdali 200936 ba de som ikke reiste
kollektivt på sin siste arbeidsreise om å oppgi årsaker til dette. Følgende svar
dominerte (flere årsaker kunne oppgis):

• Tungvint –24 prosent

• Går for sjelden –23 prosent

• Tarfor lang tid –10 prosent

• Trengte bilen i arbeid –9 prosent

• Er for dyrt –7 prosent

• For langt å gå til holdeplass –5 prosent

• Skulle annet ærend etter jobben –2 prosent

• Er for ubekvemt på bussen/toget –1 prosent

• Andre grunner/uspesifisert –53 prosent.

Undersøkelsen viste en del variasjon i hvordan tilbudet oppfattes i de tre kommunene.
Gjennomsnittlig gangtid til nærmeste busstopp som det kan være aktuelt å benytte til
arbeidsreisen var ca 4,3 minutter i Bodø, 7,4 minutter i Fauske og 7,4 minutter i
Saltdal.

Når det gjelder frekvensen på busstilbudet (hverdager kl 9-15, altså utenom rush!)
var det større forskjell mellom kommunene. I Bodø svarte22 prosent at de hadde fire
eller flere avganger per time, og bare 10 prosent hadde et tilbud som gikk hver annen
time eller sjeldnere. I Fauske var det 77 prosent som oppga at tilbudet var så sjeldent,
og i Saltdal var det hele 87 prosent.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Tilbudet må forenkles og gjøres
tydeligere og lettere for publikum å bruke. Erfaringene fra omleggingen av bybussene
i Bodø viser at dette kan ha stor effekt på etterspørselen, og må derfor prioriteres i det
nye ruteopplegget. Videre må avgangsfrekvensene øke og reisetidene reduseres. Mer
effektive driftsopplegg og kjøreveier er en forutsetning for å kunne betale for flere
avganger og vognkilometer.

Vurdering av samlet tilbud mellom Bodø og Fauske

Alle avganger med togog buss mellom Bodø og Fauske, og de lokale forbindelsene i
Fauske og Saltdal og Sørfold på en vanlig hverdag er sammenstilt i regneark, figur 21.

36 Kilde: Asplan-Viak 2009: Reisevaner i Salten 2009. Sluttrapport. 4.9.2009.
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Figur 21. Buss- og togavganger mellom Bodø og Fauske, ma-fr november 2016.
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Tilbudet må karakteriseres som komplisert og uoversiktlig, med mange linjer og
fotnoter som de reisende må forholde seg til. Både reisetider og intervaller mellom
avganger varierer på både tog og buss, og det er liten tilrettelegging for samspill
mellom tog og buss.

Ved å benytte reiseplanleggeren på Nordland 177 kan en sammenlikne reisetidene
fra dør til dør med bruk av buss eller tog. Figur 22viser resultater av en enkel test på
en hverdag i november 2016. Resultatet vil naturligvis være avhengig av tid på dagen,
ogeksakt lokalisering for reisens start og endepunkt. Likevel antyder eksemplene:

• Reisetiden mellom de to tettstedssentrene, og mellom Fauske og lufthavnen, er i
dag tildels vesentlig kortere med buss enn med tog, selv om togets kjøretid
mellom stasjonene er klart kortest. Derfor anbefaler søkeren bruk av buss hvis en
ikke spesifiserer en preferanse for bruk av tog. Med et mer effektivt driftsopplegg
for bussene, vil bussens fordel øke ytterligere.

• Toget konkurrerer langt bedre med buss på strekningene mellom Bodø og
Rognan – Saltdal, og er der klart best på reisetid.

• Både buss og tog kjøres med ganske få avganger per dag. Økt frekvens og bedre
samordning mellom tog og buss bør kunne gi et vesentlig bedre samlet tilbud enn
i dag.

Figur 22. To eksempler på resultat avsøk på 177.no for en reise mellom Fauske
sentrum og Bodø sentrum eller Bodø lufthavn.

Innspill til nytt konsept for kollektivtransporten: Det er lett å forstå ikke-brukernes
tilbakemeldinger om at tilbudeter for tungvint og at det går forsjelden. Videre ser vi
at buss kan gi et minst like godt tilbud som tog på mange reiserelasjoner i korridoren
Fauske – Bodø. Men fra Rognan og Saltdal er toget klart bedre enn buss på reisetid,
så der bør en undersøke om en kanforbedre reisemuligheter ved å legge opp
busstilbudet i Saltdal som «matebusser» til så mange togavganger som mulig, først og
fremst til/fra Rognan. Det bør undersøkes om ressurser til dette kan skaffes ved å
redusere det parallelle busstilbudet mellom Saltdal og Fauske.

8.2 Utfordringer for effektiv markedsdekning og økonomi

Med den relativt spredte befolkningen en har i distriktet, og den lave markedsandelen
som kollektivtransporten har i dag, er effektiviteten i driften av tilbudet en stor
utfordring. Tabell8 stiller sammen nøkkeltall for produksjonen og antallet reiser med
Saltenpendelen og de fleste busslinjene i planområdet.

Tabellen viser at både buss og tog må kjøre langt for hver passasjer de plukker opp.
Og de «beste» busslinjene tar opp mange flere passasjererper kjørt distanseenn det
toget gjør i denne regionen. Busslinje 8100, 8471 og 8472 kjører i samme korridor
som jernbanen, og har til sammen 40 prosent flere reiser per kjørt km enn det toget
har. Dette kan ses på som en indikator på at toget bør tilføres mer trafikk forå forsvare
sin ressursbruk.
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Tabellen gjenspeiler at det dreier seg om mange lange reiser, så regnestykket vil se
litt annerledes ut antallet hvis en tar hensyn til det transportarbeidet (personkilometer)
som tilbudene leverer. Med opplysninger om gjennomsnittlig reiselengde på de
enkelte linjene, kan dette regnes ut.

At linje 8498 kommer mye gunstigere ut enn de andre skyldes at det er en kort linje
som transporterer skoleelever til og fra Finneid skole. Linjene nordover til Narvik,
Sortland og Opeid betjener svært lange reiser, og får derfor få påstigende per
vognkilometer.

Tabell 8. Vognkilometer i rute og reiser per år med Saltenpendelen og busslinjer i
regionen. Data for busslinjene er fra Nordland fylkeskommune (vognkm i 2015, reiser
i 2016). For toget er antallet togkm grovt beregnet av oss, det er ikke skilt mellom
enkle og doble togavganger. Antallet reiser er for 2016.

Linje Vogn/tog-km Reiser Reiser/vkm

Jernbanen

Saltenpendelen 413 100 110 000 0,27

Buss, hovedlinjer

3720-Bodø-Fauske-Narvik/Sortland 573 104 70 028 0,12

8100-Bodø-Fauske+ 131 773 54 400 0,41

8471-Bodø-Fauske-Rognan-Saltdal 183 953 36 014 0,20

8571-Bodø-Fauske-Opeid 117 755 19 814 0,17

Buss, lokale linjer

8472-Fauske-Rognan-Junkerdal 134 007 75 592 0,56

8481 Bodø/Fauske - Sulitjelma 104 636 28 111 0,27

8493 Fauske - Røsvik 76 917 18 154 0,24

8494 Fauske - Straumen - Elvkroken 45 854 13 285 0,29

8496 Fauske - Valnesfjord 37 172 22 291 0,60

8498 Fauske - Finneid - Leivset 12 570 19 080 1,52

8499 Fauske sentrumsbuss 27 289 7 924 0,29

8.3 Rolledeling buss/tog – hvordan få mest for pengene?

NTP-utredning og debatt om hva en bør satse på

I forarbeidene til Nasjonal transportplan 2018-2937 kom det frem en analyse av
kostnader og effektivitet ved transport med tog eller buss på strekninger med svakt
trafikkgrunnlag, utført av Transportøkonomisk institutt. Fire utvalgte strekninger ble
analysert for å se om det kan være samfunnsøkonomisk fordelaktig å erstatte et
bestemt togtilbud med et buss-og drosjetilbud. Saltenpendelen var en av disse.

Instituttet fant at med det svake trafikkgrunnlaget en har på strekningen Bodø -
Rognan vil det gi en positiv effekt på trafikantnytten å sette inn etbuss- og
drosjetilbud til erstatning for lokaltogtilbudet. Et buss- og drosjetilbud ville gi økt
reisetid, men dette nyttetapet ville bli mer enn oppveid av økt frekvens. Dessuten ville
buss- og drosjeløsningen ha lavere kostnad enn togtilbudet. Det betyrat samme nivå
av offentlig kjøp kan gi et bedre tilbud, med blant annet doblet frekvens. Med omtrent
samme nivå av offentlig kjøp kan det dermed tilbys et alternativt kollektivtilbud som
er samfunnsøkonomisk fordelaktig sammenlignet med dagens togtilbud.

37 Nasjonal transportplan 2018-2029. Grunnlagsdokument fra transportetatene. Revidert utgave,12.5.2016.
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Salten regionråd, som mange andre aktører i Nordland, uttalte seg kritisk til denne
tilnærmingen i en høringsuttalelse38. Det ble pekt på at busser på Rv 80 har upålitelig
fremkommelighet på strekningen nærmest Bodø og at publikum velger å reise
kollektivt dersom tilbudet gir komfort, fleksibilitet og forutsigbarhet. Et busstilbud vil
ikke kunne konkurrere med et togtilbud på noen av disse kvalitetene. Dessuten ble det
pekt på at aksen Bodø, Fauske og Saltdal er i vekst og at en betydelig del av denne
veksten finner sted i områder som Saltenpendelen betjener.

Rådet mente at en erstatning av Saltenpendelen med buss vil innebære et kvalitativt
betydelig dårligere tilbud for befolkningen i området og medføre en flytting av
publikum over fra kollektivtrafikk tilpersonbil. I stedet for å legge ned jernbane-
tilbudet bør Regjeringen legge til rette for en ytterligere styrking av togtilbudet
gjennom å medvirke til at det kan bli etablert et felles billettsystem for tog og buss og
en ytterligere styrking av togtilbudet på strekningen.

I stortingsmeldingen om nasjonal transportplan har regionrådet fått indirekte støtte
for sitt syn. Det legges opp til å bygge flere kryssingsspor i perioden 2018-23.
Jernbanedirektoratet er tildelt oppgaven med å koordinere togtilbudet mot lokal
kollektivtransport, og skal håndtere avtaler om takstsamarbeid.

I denne utredningen er det da også en premiss at både buss-og jernbanetilbudet
skal utvikles videre.

Offentlig kjøp vil avgjøre hva tilbudet kan bli
I 2004 gjennomførte Transportøkonomisk institutt, på oppdrag fra Samferdsels-
departementet, en analyse av bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
av persontrafikken på store deler av jernbanenettet i Norge39.

Utgangspunktet for beregningene var at infrastrukturen stilles gratis til disposisjon
for persontransport. Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten ble beregnet ved å
sammenlikneberegnede kostnader for togdriften med inntektene fra passasjerene. I de
samfunns-økonomiske beregningene ble det også tatt hensyn til passasjerenes nytte av
tilbudet, ulykkes-og miljøkostnader ved alternative transportmidler, samt endringer i
køkostnader for bilbruk i byområder. Dette er en overordnet analyse, der lokale
forhold som er trukket frem i denne utredningen ikke er hensyntatt.

Men konklusjonene var tydelige for Nordlandsbanens persontrafikk: Det svake
trafikkgrunnlaget for denne banen medfører at omfanget av offentlig kjøp av
togtjenestene er avgjørendefor hvor godt tilbudet kan bli. Utredningen konkluderte
slik40:

«Nordlandsbanen er gjenstand for statlig kjøp og går etter våre beregninger med
underskudd både på dagtog og nattog. Passasjergrunnlaget er altfor lite til at det er
mulig å drive dette tilbudet med bedriftsøkonomisk overskudd. Dette henger sammen
med at det er relativt langreisetid mellom endepunktene og relativt lite trafikk-
grunnlag underveis. Den lange reisetiden kan medføre sterkere konkurranse med fly,
slik at det er reisende med relativt høye rabatter som faktisk reiser med tog på strek-
ningen. Lavere billettinntekterper passasjerkm her enn på øvrige langdistanse-
strekninger tyder på at der slik. Dagtogtilbudet er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å
redusere, kanskje legge helt ned. Nattoget er det imidlertid samfunnsøkonomisk
lønnsomt å opprettholde. Også lokaltoget Bodø – Rognan er det samfunnsøkonomisk
lønnsomt å redusere tilbudet på.»

38 Salten Regionråd. Høringsinnspill til Samferdselsdepartementet –grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan

2018-2029. Utdrag av møteprotoll 2.6.2016.
39 Johansen, K.W. og Kvinge, B. A. 2004: Lønnsom persontransport på jernbanen. Oslo, Transportøkonomisk institutt,

rapport 710/214.
40 Johansen og Kvinge 2004, op. cit., side II.
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På den annen side sier rapporten at dagtogene på Nordlandsbanen og lokaltrafikken
Bodø – Rognan kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomme med et endret driftsopplegg
der lokalruter og regional/langdistanse sees i sammenheng. Dessuten hadde NSB
angitt lavere kostnadstall for langdistanse dieseltog enn det TØI har forutsatt. Likevel
kom TØI til at persontrafikken på Nordlandsbanen vil være bedriftsøkonomisk
ulønnsom også med NSBs utgangspunkt.

TØI beregnet de årlige behov for offentlige kjøp (i 2004-kroner) for å kjøre
ruteplanen i 2003/4 på Nordlandsbanen til:

• Dagtog: 57,4 millioner kroner

• Nattog: 30,0 millioner kroner

• Saltenpendelen: 21,6 millioner kroner

• Trønderbanen: 49,8 millioner kroner.

Det kan også noteres at TØI regnet med pris- og tilbudselastisiteter på ca -0,5 - -0,6
for reiser med lokaltog og fjerntog/regiontog på Nordlandsbanen, lavest for nattogene
som synes å være det mest konkurransedyktige togproduktet.

Innspill til nytt konseptfor kollektivtransporten: Både TØIs utredningerog
trafikktallene vi har presentert foran viser at det er viktig at det lages et samlet og
samordnet tilbud der en utnytter bussens og togets ulike egenskaper på best mulig
måte. Det betyr:

• Satsing på å styrke togtilbudet for å betjene de lengste reisene med et regionalt
ekspresstilbud med få stopp underveis.

• Satsing på buss for å betjene mellomlange og korte reiser med så høy frekvens
som mulig, og for å komplettere togtilbudet i de perioder det er for lenge mellom
togets rutetider.

• Samordning av rutetider og effektivisering av byttepunkter slik at det blir lettere å
stige om mellom buss og tog og mellom busslinjer der det ikke er mulig å tilby
direkte reiser.

Den videre prosess mot utlysning av både busstrafikken og togtilbudet i regionen vil
avdekke hva som trengs av offentlige kjøp for å realisere politiske ambisjoner om
tilbudets omfang og kvalitet.
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9. Råd for videre arbeid

9.1 Nye driftsopplegg for tog og buss i 2020

Med støtte i denne grunnlagsrapporten må fylkeskommunen og Jernbanedirektoratet
arbeide videre med driftskonseptene for buss og tog som skal anbudsutsettes med sikte
på oppstart omkring årsskiftet 2019/2020. Som en del av dette må de nye ruteoppleg-
genes kostnader og inntekter beregnes og den offentlige finansieringen klargjøres.
Tidligi 2018 må en fastlegge tilbud og driftsopplegg for:

• Jernbanens region- og lokaltogtilbud, hensyn tatt til sterke føringer fra
godstrafikken, infrastrukturen og driften på resten av Nordlandsbanen

• Hovedlinjer for regionale busslinjer –i samspill med tog ogbybussene i Bodø,
som skal anbudsutlyses sammen med de regionale bussene i Salten

• Lokallinjer buss og eventuellbestillingstrafikksom kan bringe reisende til og fra
kommunesentrene og hovedlinjene for buss og tog.

Beslutninger om tilbudet og de budsjettmessig følger vil kreve analyser av
produksjonsomfang, driftskostnader, inntekter og andre konsekvenser. For å oppnå
ønskede resultater i tråd med ambisiøse politiske mål haster det med å komme i gang
med dette arbeidet. Dersom tiden blir for knapp med eksisterende utrednings- og
plankapasitet bør det overveies å utsette anbudsutsettingen med ett år, slik at en kan
oppnå fordelene med et gjennomtenkt og godt forberedt nytt ruteopplegg der alle
parter kan medvirke til å skape en ny suksess for kollektivtransporten i
Saltenregionen.

Dette arbeidet må også inkludere utredning og valg av konkrete effektmål som kan
styre utviklingen videre fremover, jfr. kapittel 2 i dette dokumentet.

9.2 Handlingsprogram for infrastrukturen for buss og tog

Parallelt med arbeidet med driftsoppleggene bør det opprettes en egen tverretatlig
arbeidsgruppe som skal utarbeide et handlingsprogram for utbedringer og tilpasninger
av infrastrukturen for buss og tog. Dette bør bli en viktig del av en eventuell
Bodøpakke 2, og bør dessuten påvirke vegvesenets og kommunenes handlingsplaner
for veinettet, samt jernbanesektorens budsjetterog handlingsplaner. Men det er viktig
at en prioriterer infrastrukturtiltak som bygger opp under ruteoppleggene for 2020 og
langsiktige løsninger for 2030 og senere.

Også dette bør betraktes som en «hastesak». Uten tydelig bestilling/krav til
infrastrukturen fra fylkeskommunen kan det tenkes at lite nytt blir gjort før langt ut på
2020-tallet. Dette vilvære en ledelsessak å få frem.

9.3 Innspill til langsiktig utvikling 2030

Det er også viktig å bringe hensynet til kollektivtransportens utvikling inn i
kommunenes arealplanlegging og stedsutvikling, gjennom et samarbeid med Bodø,
Fauske, Saltdal og Sørfold kommuner.

Fylkeskommunen og Jernbaneverket bør i samarbeid med Statens vegvesen og
kommunene utarbeide et «Målbilde for ruteplan 2030», som kan legges til grunn for
både videre utvikling av kollektivtransportens infrastruktur og arealutviklingen i
regionen.

Arealbruken fastlegges gjennom rulleringer av kommuneplanenes arealdel,
eventuelt også en regional plan som blir førende for alle større beslutninger om
arealbruk og infrastruktur i regionen
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For å oppnå ønskede mål for 2030, er det viktig at beslutninger kan tas tidligst
mulig på 2020-tallet, slik at tiltakene kommer inn i de årlige og mer langsiktige
budsjetter.

9.4 Billettering, informasjon og markedsføring for sømløse reiser

Fylkeskommunen bør i samarbeid med Jernbanedirektoratet arbeide videre med takst-
og betalingssystemet for buss og tog med sikte på sømløse reiser og enkel betjening
for de reisende. Følgende er på plass eller under oppfølging, men må tilpasses den nye
organiseringen med konkurranseutsetting av togtilbudet:

• Det er gjort politisk vedtak omå tilpasse prisene og inngå samarbeid med
jernbanens myndigheter.

• Det må lages en nyavtale om felles priser for tog og buss på 30-dagers periode-
billetter, og slik at disse skal fritt kunne brukes på begge transportmidler.
Detaljene med soneinndeling etc. er under arbeid.

• Billettene skal selges gjennom bruk av app for mobiltelefoner, også dette arbeides
det med.

Videre anbefales det at fylkeskommunenog jernbaneaktørene følger opp det nye buss-
og togtilbudet rundt årsskiftet 2019/2020 med oppgradert informasjon og markeds-
føring til publikum i hele planområdet og resten av Saltenregionen. Viktige oppgaver
er:

• Stoppestedsinformasjon

• Felles nettkart og rutetabell for tog og buss

• Reiseplanlegger på nett og med app for mobiltelefon

• Felles markedsføring av det nye tilbudet før og etter oppstart av de nye tilbudene

Dette anbefales gjennomført som et samarbeidsprosjekt med Jernbanedirektoratet og i
nær kontakt med de valgte operatørene for henholdsvis buss- og togtilbudet i området,
samt de aktuelle kommunene og veiholderne.
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Vedlegg: Utdrag av reisematrise fra RTM -regional

transportmodell

Kilde: Statens vegvesen Region Nord v/Hans Richardsen.

Soneinndeling se kart nedenfor. Se også andre grunnlagsdata i eget regneark.
Motoriserte reiser, sum begge retninger
Fra/til sone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum fra+til Fauske-regionen
Bodø sentrum 1 3 400 3 912 5 116 5 474 3 750 3 803 2 230 2 118 332 884 183 76 31 4 27 267 125 34 31 766 488 22,4 %

Vestbyen 2 940 2 391 1 566 1 084 1 281 727 729 86 312 73 18 40 6 16 120 44 20 13 365 246 11,3 %
Østbyen 3 2 096 3 110 2 302 2 856 1 645 1 524 205 508 95 39 20 2 14 129 61 20 22 133 246 11,3 %
Rønvik 4 3 139 3 232 1 799 1 045 1 054 357 402 84 35 34 6 12 121 52 26 21 548 251 11,5 %
Nordbyen 5 1 265 1 327 738 709 135 234 45 18 24 4 6 62 27 16 14 978 139 6,4 %

Flyplassen-Sørbyen 6 2 787 2 945 2 249 69 368 58 23 28 4 8 80 34 20 19 739 174 8,0 %
Hunstad 7 2 301 4 052 32 399 44 16 26 4 4 58 22 6 16 294 120 5,5 %
Mørkved-Vikan 8 3 221 35 798 86 28 28 4 10 106 48 12 16 811 208 9,6 %
Geitvågen-Mjelle 9 184 10 2 4 2 0 4 8 0 2 1 467 16 0,7 %

Tverlandet+ 10 3 247 229 30 35 2 10 137 91 12 7 708 287 13,2 %
Saltstraumen+ 11 923 50 6 2 2 28 10 4 1 924 2 175 100,0 %
Skjerstad-Misvær 12 896 109 2 2 27 2 4 1 379
Rognan+ 13 4 655 12 104 730 36 59 5 979 22,2 %

Sulitjelma 14 64 12 96 4 7 235 0,9 %
Finneid+ 15 190 1 582 42 56 2 101 7,8 %
Fauske sentralt 16 8 624 786 1 039 14 000 51,9 %
Valnesfjord+ 17 988 34 2 406 8,9 %

Straumen+ 18 871 2 242 8,3 %
Antall reiser i alt 117 933 26 963 100,0 %

Sum F-regionen
Andel kollektivreiser av motoriserte reiser, sum begge retninger
Fra/til sone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum fra+til

Bodø sentrum 1 3,4 % 1,0 % 9,9 % 20,0 % 18,2 % 20,8 % 10,6 % 7,9 % 0,0 % 11,8 % 3,3 % 2,6 % 35,5 % 0,0 % 0,0 % 23,6 % 4,8 % 11,8 % 12,1 %
Vestbyen 2 0,7 % 3,5 % 9,8 % 10,1 % 11,4 % 6,6 % 6,3 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 10,0 % 4,9 %
Østbyen 3 0,2 % 3,5 % 2,0 % 10,5 % 4,6 % 4,7 % 0,0 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 9,3 % 0,0 % 10,0 % 5,6 %
Rønvik 4 3,0 % 1,3 % 6,8 % 3,1 % 3,3 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 23,5 % 0,0 % 0,0 % 10,7 % 0,0 % 15,4 % 8,0 %

Nordbyen 5 0,5 % 6,8 % 5,1 % 4,9 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 0,0 % 12,5 % 7,1 %
Flyplassen-Sørbyen 6 2,8 % 5,0 % 7,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 21,4 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 10,0 % 9,4 %
Hunstad 7 2,3 % 8,9 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 23,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,2 %
Mørkved-Vikan 8 4,3 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 21,4 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 6,2 %

Geitvågen-Mjelle 9 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % - 0,0 % 25,0 % - 0,0 % 0,1 %
Tverlandet+ 10 0,1 % 3,5 % 0,0 % 25,7 % 0,0 % 0,0 % 12,4 % 1,1 % 0,0 % 3,1 %
Saltstraumen+ 11 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %
Skjerstad-Misvær 12 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 %

Rognan+ 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,9 % 0,0 % 0,0 % 2,3 %
Sulitjelma 14 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Finneid+ 15 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Fauske sentralt 16 0,0 % 0,5 % 0,0 % 1,4 %

Valnesfjord+ 17 0,0 % 0,0 % 0,5 %
Straumen+ 18 0,0 % 0,7 % Fauske-regionen
Antall reiser i alt 5,8 % 1,3 %

Sum t/r Bodø
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Plan- og utviklingsutvalg 06.09.2016: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende omforente forslag: 

Fauske kommune synes planen er god og gir et godt bilde av status og 
utviklingstrekkene i Nordlandssamfunnet innen transport. 
 
Fauske kommune ber om at det i hovedmålsettingene prioriteres: 
 

· Fjerne flaskehalser som E6 og RV80 ut av Fauske sentrum 
· Forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Narvik 



· Videreføring av jernbane fra Fauske til Sørfold 
· Planlegge ny godsterminal på Fauske 
· Rassikring av aktuelle veistrekninger, herunder må FV830 mellom Fauske og Sulitjelma 

prioriteres 
· Videreutvikle og styrke intermodale knutepunkter og intermodale/miljøvennlige 

transportløsninger på strekningen Lødingen -Alnabru  
· Døgnåpen tollstasjon i Junkerdalen når tunnel gjennom Tjernfjellet åpner. 
· En kraftig opprusting av Nordlandsbanen med flere lange krysningsspor, 

elektrifisering/hydrogen, fjernstyrte stasjoner, signalanlegg og fjerning av 
vedlikeholdsetterslep på 3 milliarder  

· Utarbeidelse av kollektivplaner for byene (herunder Fauske) 
· Lokaltoget «Saltenpendelen» mellom Rognan og Bodø må beholdes og styrkes   

Dette er en uttalelse til RTP strategisk del. I uttalelsen til handlingsprogrammet vil 
enkeltstrekninger bli tatt opp.  

 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 084/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Fauske kommune synes planen er god og gir et godt bilde av status og 
utviklingstrekkene i Nordlandssamfunnet innen transport. 
 
Fauske kommune ber om at det i hovedmålsettingene prioriteres: 
 

· Fjerne flaskehalser som E6 og RV80 ut av Fauske sentrum 
· Forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Narvik 
· Videreføring av jernbane fra Fauske til Sørfold 
· Planlegge ny godsterminal på Fauske 
· Rassikring av aktuelle veistrekninger, herunder må FV830 mellom Fauske og 

Sulitjelma prioriteres 
· Videreutvikle og styrke intermodale knutepunkter og intermodale/miljøvennlige 

transportløsninger på strekningen Lødingen -Alnabru  
· Døgnåpen tollstasjon i Junkerdalen når tunnel gjennom Tjernfjellet åpner. 
· En kraftig opprusting av Nordlandsbanen med flere lange krysningsspor, 

elektrifisering/hydrogen, fjernstyrte stasjoner, signalanlegg og fjerning av 
vedlikeholdsetterslep på 3 milliarder  

· Utarbeidelse av kollektivplaner for byene (herunder Fauske) 
· Lokaltoget «Saltenpendelen» mellom Rognan og Bodø må beholdes og styrkes   

Dette er en uttalelse til RTP strategisk del. I uttalelsen til handlingsprogrammet vil 
enkeltstrekninger bli tatt opp.  

 

 
Sammendrag: 



Nordland fylkeskommune har lagt ut  forslag til Regional Transportplan Nordland 2018 – 2029 – strategisk del, ut 
til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 1. september 2016. 
 
Denne høringen gjelder, kun strategidelen av planen. Handlingsprogram for planen vil bli utarbeidet gjennom en 
egen prosess som starter opp etter sommerferien. Handlingsprogrammet skal vedtas i fylkestinget i juni 2017. 
Fylkeskommunen ønsker ikke i denne omgang innspill på enkeltprosjektnivå.  

 
I neste omgang vil handlingsprogrammet i størst mulig utstrekning bygge på denne strategien. Denne høringen er 
derfor like viktig som selve handlingsprogrammet.  
Nødvendige og ønskede fornyelser samt større vedlikeholdsprosjekter som defineres som investeringer (ferjekaier, 
bruer, strekningsoppgradering mv) vil ved denne rulleringen bli implementert i handlingsprogrammet.  

 
I arbeidet med uttalelsen har det vært dialog og gjennomgang med Fauna KF. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske er et knutepunkt for samferdsel og transport. Kommunen har sågar knuten i vårt kommunevåpen. 
 
Fauske bør være et vekstpunkt for omlasting og transport av gods i framtida. Ikke minst innen fersk laks som 
forventer en femdobling av volum.  
Her er det mange interessante saker som Fauske vil være i sentrum av. 
For Fauske vil fokusering på strekninga fra Lødingen til Alnabru være uhyre viktig for å kunne være med å legge til 
rette for økte volumer. Hvis man ser på volumene i dag så går 86% av 83000 tonn laks over Narvik med jernbane 
resten går gjennom Norge (Fauske og Mo i Rana). En rask titt på kartet ser man at det er ca. 600 km kortere fra 
Lofoten og Vesterålen (Kåringskrysset) til Alnabru enn over Narvik. For å kunne korte ned transporttid og gjøre vår 
egen jernbane og vei attraktiv så må det sees på følgende:  

 
· Døgnåpent fergesamband Lødingen- Bognes 
· Tilfredsstillende E6 til Fauske.  
· Tilstrekkelige terminalfasiliteter på Fauske 
· Nordlandsbanen  

 
E6 Bognes –Fauske  

· Her er det vedtatt planer for ny E6 fra Mørsvikbotn til Fauske som er lagt inn i forslag til NTP 
· Ny vei og tunnel på Kråkmofjellet ble åpnet 2015 
· E6 fra Bognes til Mørsvikbotn inneholder noen vanskelige strekninger. Den vanskeligste 

vinterstid er Ulsvågskaret som må utbedres i nær framtid. 

 
Godsterminal Fauske  

· Terminalen på Fauske er for liten og området den ligger i er begrenset og uheldig plassert vedrørende 
annen trafikk med handelsområde, skolevei og boligområde i sin umiddelbare nærhet. 

· For å avhjelpe økningen i godsmengden som oppsto når Tege båten ble lagt ned har jernbaneverket satt 
i gang utarbeidelse av detaljreguleringsplan for å utvide terminalområdet og etablere flere/lengre 
lastespor. 

· På lengre sikt hvis godsmengden øker spesielt innen fersklaks hvor tid er et viktig element og landbasert 
transport er eneste alternativ utenom noe flyfrakt, må Fauske spille en viktig rolle. Fauske har god plass, 
store arealer nord om sentrum hvor det kan anlegges en ny tidsriktig terminal. 

 
Nordlandsbanen 
Nord om Mosjøen ligger Nordlandsbanen langt etter landet som viser seg med:  

· Lange avstander mellom krysningsspor hvor flere er for korte til å håndtere lange tog.  
· Banen er dieseldrevet   



· Mangler fjernstyrte stasjoner 
· Mangler signalanlegg 
· Vedlikeholdsetterslep på 3 milliarder strekningen Trondheim –Bodø 

 
Forlengelse av Nord- Norgebanen (Nordlandsbanen) til Narvik vil være viktig for å få gods over fra vei til bane. 
Nord-Norge har i dag et raskt voksende næringsliv med behov for gode og sikre transportkorridorer, en økt og 
framtidsrettet satsning i fiskerinæringa krever rask transport fram til markedene i EU og Sør Norge. Ukentlig går 
det 10 godstog fra Alnabru til Narvik via Sverige som egentlig kunne gått på norske skinner. Med de klima- og 
miljøforpliktelsene bør vi få til en videreføring av Nord-Norgebanen. En Nord- Norge bane vil gi gode muligheter 
for utvikling, og større konkurranseevne for Nordnorske bedrifter 

 
Næringstransport på vei  
For denne transporten vil strekningen Lødingen -  Junkerdal tollsted være viktig med: 

· Døgnåpent fergesamband Lødingen – Bognes  
· E6 Bogenes –Fauske (omtalt ovenfor) 
· Omlegging E6 utenom Fauske  
· Ny Finneid bru som blir bygget i 2017  
· Tunnel gjennom Tjernfjellet hvor anleggsarbeidet er startet  
· Døgnåpen tollsted i Junkerdal. I dag er det forholdsvis kort åpningstid. Finnmark og Troms har 

døgnåpne tollsteder og da bør Nordland også kunne skilte med døgnåpent tollsted. 

 
Omlegging av E6 utenom Fauske  
Fauske og Narvik er eneste byene hvor E6 går rett gjennom sentrum. I Narvik er man i gang   med å utarbeide 
detaljreguleringsplan for omlegging som skal foregå i tunnel. 
I Fauske er forslag til omlagt trase lagt inn i kommuneplanen. Utover dette skjer det lite. Kommunen har fått laget 
en 70 siders rapport som konkluderer at E6 må legges om. Med bakgrunn i at det foregår store forbedringer av E6 
og tunnel gjennom Tjernfjellet som vil korte ned kjøretid og gjøre det mer attraktivt å bruke denne traseen for 
transport sørover gjennom Sverige. Da vil E6 gjennom Fauske sentrum stå igjen som en flaskehals og i tillegg er/bli 
en enda større miljøbelastning med støy, støv og trafikk for befolkningen. Kommunestyre har gjort eget vedtak om 
at E6 må legges utenom Fauske. Omleggingen må inn i NTP sin neste periode slik at de kan samkjøres med de 
andre E6 prosjektene. 

 
 
Returlast 
Hvis kommunen får del i økte volumer av fersklaks til Alnabru vil Fauske også bli meget viktig for gods nordover for 
å utnytte returlastkapasiteten. Dette vil gjøre Fauske til en meget attraktiv terminalplass og lagerplass for 
distribusjon av varer nordover.  

 
Hovedkonklusjonen må være at det er viktig for utbygging av Nord-Norge at vår infrastruktur kan håndtere 
mesteparten av behovet for transport av gods og persontransport. Slik er det ikke i dag. Vi er helt avhengig av hva 
Sverige gjør og blir prisgitt svenskenes prioritering av godstransport for å få ut vår viktigste eksportvare etter olja. 

 
BA-region 
Fauske har også utfordringer som BA region. Fauske kommune defineres som BA region sammen med Sørfold og 
Saltdal. Bodø mangler.  Bodø er den byen Fauskes befolkning pendler mest til; 640 personer i 2013. Kilde: 
Nordland Fylkeskommune/SSB.  Bodø er 39 minutter unna med toget og 45 minutter med bil og 1 time med buss 
så tidsavstandene er innenfor BA-regions definisjon. 

 
Innen BAS regionene så bør man se de kommunene som man har utveksling av servicefunksjoner med.  Saltdal og 
Sørfold har mye av sine servicefunksjoner sammen med Fauske men i tillegg har Indre Salten sitt lokalsykehus i 
Bodø, flyplass og universitetet slik at Bodø utfyller en stor rolle i BAS- region også for Indre Salten. 

 
Innenfor en BA region som inkluderer Bodø vil det være viktig med: 



· RV 80 til Bodø 
· E6 Rognan -Fauske 
· Tog Rognan – Fauske –Bodø «Saltenpendelen» 
· Gode bussforbindelser innen regionen og til/fra regionen 

 
RV80 
Her er det gjort store forbedringer og dette fortsetter med bypakke Bodø som vil gjøre tilgjengeligheten inntil byen 
lettere også for oss fra Indre Salten. 
Det som står igjen på RV80 er Sandvika – Sagelva. Denne vil vi komme tilbake med i handlingsprogrammet. 

 
E6 Rognan – Fauske er en farlig strekning særlig om vinteren som har hatt en del ulykker med drepte og stygge 
utforkjøringer. Rassikring bør prioriteres. 

 
Saltenpendelen 

I Salten er «Saltenpendelen» en suksess. Reisetiden mellom Fauske og Bodø er kortet ned til  39 
minutter. Dette gjør at arbeidspendling til Bodø er blitt enklere/mulig. Da er det forunderlig at 
det i grunnlagsdokumentet for den nye Nasjonal transportplan fra TØI framkommer at  det vil gi 
positive effekter å erstatte denne  med buss og TØI mener de ikke vil se en nedgang i økningen 
av passasjerer om toget byttes ut med busstilbud. 
Det skal ikke mye fantasi til å forstå at det vil bli en merkbar nedgang i pendlingen om så skjer 
og dette vil slå ut meget negativt for Fauske og indre Salten. 
Lokaltoget «Saltenpendelen» mellom Rognan og Bodø må beholdes og styrkes  med flere 

krysningsspor, fjernstyring og signalanlegg. 
 
Visjonen bør være dobbeltspor og elektrifisert tog. 

 
Buss  

· Utvikle gode holdeplasser og hensiktsmessige rutetider- og strekninger 
· Timesavganger buss Bodø – Fauske 
· Det bør utarbeides en kollektivplan for Fauske 

 
Gåing /sykling 
I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel har Statens vegvesen utarbeidet en plan for sykkelveier 
i Fauske. Dette vil vi komme tilbake med i uttalelse til handlingsprogrammet. 

 
Andre planer 
Sidespor til Sørfold og bygging av utskipningsterminal i Sørfold. En titt på kartet viser at det er ca. like langt 
sjøveien fra Elkems dypvannskai og fra Bodø havn til Vestfjorden utenfor Folda. Fordelene med utskipning fra 
Sørfold kan være bedre plass, mindre brukerkonflikter og utenfor pressområde. Dette bør det sees nærmere på.  

 
Mangler i planen 

· Graddis mangler i tabell om kolonnekjøring 
· Landbaserte godsterminaler mangler på side 34 for Bring og Post nord på Fauske  
· Ikke nevnt i gjengroing langs veier sett i forhold til dyrepåkjørsler 
· Hovedmål 2 mangler jernbane 
· Hovedmål 4 mangler styrke Saltenpendelen 

 
 
 



 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forslag til nye satser utfartsparkering 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Satser 
Årskort           kr. 1.300,-  (+ avgift easypark) 
Døgnsats          kr.    100,-  (+ avgift easypark) 

           
Årskort kan også kjøpes ved servicetorget på Administrasjonsbygget 
 
Dato for innføring, når den er klar, vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og i lokale aviser i 
god tid før innføring, slik at alle kan sette seg inn i ordningen på forhånd.  
 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 010/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Sammendrag: 
Ref kommunestyresak 106/20 dato 11.12.2020 innføring av parkeringsavgift utfartssteder. 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har utgifter til brøyting og vedlikehold av kommunale parkeringsplasser. 
Kommunestyret vedtok i budsjettsaken for 2021 budsjettet prinsippet om at brukeren av en tjeneste 
skal betale for tjenesten. Betaling for tjenesten skal baseres på selvkost. Dette er også i samsvar med 
etableringen av prinsippene for kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) som blant annet innebærer at 
alle beslutninger skal vurderes opp mot virkningen på netto driftsresultat (NDR). Parkeringsavgifter gir 
positivt bidrag til netto driftsresultat (NDR). Det er derfor i budsjett 2021 vedtatt at det skal innføres 
parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i sentrum der dette er naturlig som 
beskrevet i budsjettet. Saken ble sendt tilbake til kommunedirektør for utredning og fastsetting av 
gebyrsats som beskrevet i budsjettet, samt effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass 
med takster. Ut fra dette ble takstene satt til følgende nivå: årskort 1300, døgnsats 150 og timesats 45. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunedirektøren har nå gjort undersøkelser av kontrollmuligheter for de ulike plassene. Det blir 
krevende å kunne kontrollere timesparkering på utfartsstedene – det foreslås derfor å ta denne taksten 



bort. 
 
Pris på årskort beholdes uendret. Det vil i tillegg til å kjøpe årskort via Easypark appen være mulig å 
kjøpe årskort på Fauske kommunes Servicetorg. 
 
Døgnsats på kr. 150,- foreslås endret til en døgnsats på kr. 100,-, med bakgrunn i at timesatsen fjernes, 
slik at parkering for de som bare tar en dagstur ikke blir uforholdsmessig dyr. I tillegg til denne satsen 
kommer avgifter til bruk av Easypark hvis det er den ordningen som velges.  
 
Det skal være mulig å betale på en annen måte enn Easypark. Det vil bli etter hvert bli satt opp 
parkeringsautomater i Sulitjelma og i Valnesfjord. I tillegg vil det være en midlertidig mulighet å betale 
ved å benytte postkasse på alle parkeringsplassene.  
Dette kan medføre at inntektsgrunnlaget blir noe lavere enn først antatt, men samtidig kan det medføre 
salg av flere årskort, noe som letter administrasjonen. Inntektsgrunnlaget i opprinnelig vedtak var 
forsiktig estimert. 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Detaljregulering for Sjåheia 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre 
det framlagte forslag til revidert detaljregulering for Sjåheia.  
 
Nye veinavn i planområdet er Vårlyngveien, Solbærveien, Blokkebærveien og 
Ripsbærveien. 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 004/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre 
det framlagte forslag til revidert detaljregulering for Sjåheia.  
 
Nye veinavn i planområdet er Vårlyngveien, Solbærveien, Blokkebærveien og 
Ripsbærveien. 

 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 011/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
13.01.2021 Planbestemmelser 1463624 

13.01.2021 Plankart Sjåheia 1463625 

13.01.2021 Planbeskrivelse Sjåheia 1463626 
 
 
 
Saksopplysninger: 



  
2. gangs behandling 
 
Fauske kommune gjør en endring av reguleringsplan for boligområdet Sjåheia med planid. 1980001; 
herunder Sjåheia - endring med planid 1983001, Kantlyngveien med planid 2005002, Greplyngveien 
med planid 2007007, samt deler av Finneidlia 2 med planid 2004007. I tillegg er del av etablert lysløype 
inkludert i utvidelse av reguleringsplanen for Sjåheia. Det er også gjort en utvidelse i forbindelse med 
tilrettelegging av ny avkjørsel fra Rognveien i nordøstre del av planområdet. 
 
Fauske kommune har ikke flere selvbyggertomter/leilighetstomter å tilby i Fauske sentrum.  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av bolig og leiligheter, lekeplass, friområde, 
park, turvei, friluftsområder, barnehage, parkering, VA-anlegg, energianlegg, kjøreveg, fortau og gang- 
sykkelveg samt areal i forbindelse med overvannshåndtering. 
 
Arealformålene vil hovedsakelig opprettholdes i tråd med gjeldene planer bortsett fra øvre boligområde 
som tas ut med hensyn til reindrift og friluftsliv. Kommuneplanens arealdel er retningsgivende for 
utnyttelse av planområdet. 
 
Gjennom planområdet går det en flyttlei for rein. Planavdeling i Fauske kommune har i etterkant av 
innsigelse fra Fylkesmannen hatt flere møter med Duokta reinbeitedistrikt for å få til en god løsning.  
 
Revidert planforslag er betydelig endret i forhold til opprinnelig planforslag som tidligere har vært ute 
på høring. 
 
 Oversikt over de mest primære endringene:  

· Øvre del av boligfeltet er nå avsatt til friluftsområde med hensynsone for reindrift  
· Det foreslåtte næringsareal innenfor ny boligbebyggelse er fjernet for å minimere trafikk langs 

Vårlyngveien  
· Det er lagt inn nye areal for fordrøyning av overflatevann. 
· Eksisterende sti gjennom friluftsområde blir ivaretatt med direkte kobling til gang- og sykkelvei 

gjennom eksisterende og nytt boligområde.  
· Opprinnelig adkomst/kjørevei til fremtidig bebyggelse er endret til gang- og sykkelvei.  
· Ny adkomst til øvre boligfelt er justert med hensyn til eksisterende bebyggelse, samt at fortau er 

plassert på motsatt side mot bebyggelsen.  
· Kobling mellom Krøkebærveien og Vårlyngveien er fjernet.  

 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 01.10.20 – 13.11.20.  
Det er innkommet 5 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter.  
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår.  
 
 
Opplysningsvesenets fond, 07.10.20 
 
Vi takker for varsel om høring. Dersom det skal opparbeides vei og/eller parkeringsareal (SPA3) på OVFs 
grunn, må det tas kontakt for erverv av grunn. Utover dette har vi ikke bemerkninger til planforslaget. 
 
 
Vurdering/anbefaling 



 
Parkeringen SPA3 er allerede etablert gjennom reguleringsplanen for Finneidlia 2 med planid. 2004007. 
Endringen i denne planen innebærer ny adkomst fra Vårlyngveien. 
 
 
Sametinget, 14.10.20 
 
Vi viser til deres brev av 01.10.2020. 
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til planen. 
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. Ivaretatt i planbestemmelsens § 2.13 Kulturminner. 
 
 
 
NVE, 27.10.20 
 
Vi viser til andre gangs offentlig ettersyn datert 01.10.2020 og vår uttalelse til første gangs offentlig 
ettersyn datert 22.04.2020.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet.  
 
Bakgrunn  
I forbindelse med første gangs offentlig ettersyn kom det mange merknader og innsigelse til 
planforslaget. Detaljreguleringsplanen er derfor betydelig endret i forhold til opprinnelig planforslag og 
sendes ut på nytt offentlig ettersyn. I vår forrige uttalelse datert 24.02.2020 sa vi blant annet følgende:  
 
Vassdrag og overvann Det renner et par mindre elver gjennom planområdet hvor området rundt disse er 
avsatt som grøntstruktur og friluftsformål, det er bra. Ellers synes vi det er positivt at det vises en bevist 
holdning til temaet overvann ved at det er avsatt områder til overvannstiltak, GOV 1 og 2, og at områder 
avsatt til grøntstruktur tilrettelegges for uteoppholdsareal og fordrøyning, GAA 2. Vi viser i den 
forbindelse til følgende publikasjoner: Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset 
overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og 
byggesaksbehandling», https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen 
 
NVEs vurdering av revidert planforslag  
I nytt planforslag tas område BKB ut og erstattes med areal til fordrøyning av overvann, område BG. NVE 
synes det er positivt at det vises en bevisst holdning til temaet overvann og at det avsettes mer areal til 
fordrøyning av overvann.  

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen


Vi har ikke ytterligere merknader til revidert planforslag detaljregulering for Sjåheia – Fauske kommune. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland 02.11.2020 
 
Fylkesmannen viser til vår uttalelse med innsigelse til detaljreguleringsplan for Sjåheia av 19. mai 2020. 
 
Forslag til revidert reguleringsplan imøtekommer hensynet til reindriftsinteressene og flyttleias 
funksjon. Kommunen kan med det egengodkjenne den reviderte reguleringsplanen. 
 
Vi påpekte videre i vår uttalelse planfaglige mangler knyttet til planbeskrivelsen og dens behandling av 
temaene friluftslivsinteresser og barn og unges interesser. Videre ble klima etterlyst som tema i 
planbeskrivelsen. Det oppdaterte forslaget til planbeskrivelse gir etter vår oppfatning dekkende 
beskrivelse av disse temaene. 
 
Flyttleia 
I det oppdaterte forslaget til reguleringsplan er området i den nord østre del av feltet nå avsatt til 
friluftsområde med hensynssone til reindrift, hvor det i opprinnelig forslag var boligbebyggelse. 
Dette forslaget til løsning er utarbeidet i dialog med reinbeitedistriktet og vil sikre flyttleias funksjon. 
Denne løsningen innfrir våre krav, og kommunen kan egengodkjenne reguleringsplanen for Sjåheia. 
 
Friluftsliv 
Friluftslivsinteressene, herunder registrerte friluftslivsområder, ivaretas på en bedre måte i forslaget som 
nå foreligger. Videre har kommunen i planbeskrivelsen foretatt en vurdering av området benevnt som 
gapahuk og registrert som leke- og rekreasjonsområde og de interesser som der foreligger. 
 
Barn og unge 
Det er svært positivt at barn og unge nå har vært gitt anledning til å medvirke, ved at det er 
gjennomført møte med blant annet medlem fra ungdomsrådet og elev fra videregående skole, der 
revidert planforslag har blitt gjennomgått. 
Revidert planbeskrivelse og forslag til bestemmelser tilsier at hensynet til barn og unges 
oppvekstmiljø ivaretas i planforslaget. 
 
Tilgjengelighet og gode atkomstmuligheter til arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i 
nærmiljøet er tilstrekkelig sikret. Det er i forslaget til bestemmelser tatt inn minimumskrav til hva nye 
lekeplasser skal inneholde, og det er knyttet rekkefølgebestemmelser til etablering av disse. 
 
Klima 
Planbeskrivelsen inneholder nå et punkt om klima og energi. Det er der bl.a. sagt at man ved 
utbygging av det fremtidige boligområdet kan restaurere myrinngrep ved å bruke utgravde 
torvmasser til rehabilitering av myrer i nærområdet. 
Kommunens intensjoner her er bra. Det bør imidlertid presiseres at massene som graves ut skal 
brukes til å stoppe vannlekkasje fra tidligere drenerte områder, ved at grøftene i disse områdene fylles 
igjen. 
 
Forslaget til reguleringsbestemmelsene sikrer ikke at myrmassene vil bli brukt på den beskrevne måten, 
og kommunen kan derfor ikke tillegge intensjonen stor vekt ved vurderingen av om reguleringsplanen 



skal vedtas. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til etterretning. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 13.11.2020 
 
 
Vi har mottatt til høring og offentlig ettersyn revidert forslag til detaljregulering for Sjåheia, i Fauske 
kommune. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for økt antall boliger og leiligheter, lekeplasser, 
friområde, park, turveier, friluftsområder, barnehage, parkering, overvannshåndtering og tilhørende 
infrastruktur. Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune uttalelse. 
 
Merknader 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant annet 
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. 
 
Planforslaget ser ut til å ivareta reindriftsinteresser, helhetlige grønnstrukturer, trafikksikkerhet, 
naturlig overvannshåndtering og tiltakenes innvirkning på klima med tanke på utslipp fra myr. Vi 
ser på det som positivt at kommunen lager en plan basert på god medvirkning fra berørte parter og at 
innspill fra høringsrunder blir ivaretatt videre i planarbeidet. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er 
delegert forvaltningsansvar for. Fylkeskommunen er tilfreds med at gravhaug id 37591 er gitt 
hensynssone H730 og med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er 
omtalt i planbestemmelsene. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
Veiledning 
Det er positivt at planforslaget ligger tilgjengelig i Nordlandsatlas. Det gir en god oversikt over 
arealforvaltningen og bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet. 
 
Planbestemmelser 
I planbestemmelsene under 3.1.1. a), er det anvendt * som merknad. Det bør tydeliggjøres hva som 
menes med «kun ved sammenslåing av eiendommer» og henvisning til B24 og B31. 
Boligområde B24 og B31 er nevnt to ganger under 3.1.1. a), er dette rett? Boligområde B29 er ikke nevnt 
i planbestemmelsene, det skal det. 
 
I planbeskrivelsen vises det til at torvmyr som eventuelt tas bort for å bygge bolig etc., vil bli anvendt for 
å rehabilitere myrer i nærområdet. For å sikre at dette blir gjennomført, anbefaler vi at det legges til en 
bestemmelse i tråd med § 12-7 nr.3 i plan og bygningsloven, hvor det vises til at miljøkrav kan stilles. 



Forslag til formulering; torvmyr som tas ut skal anvendes for å rehabilitere myrer i nærområdet så langt 
dette er mulig, eller at, oppgravd myrjord skal disponeres på en slik måte at utslipp av klimagasser 
minimaliseres. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Føringer for feltene B1 – B37 inkludert B29 er beskrevet under punkt 3.1.1 i planbestemmelsen.  
Følgende er tatt inn i bestemmelsene under punkt 5.1: 

Ved utbygging av feltet skal eventuelt oppgravd myrjord disponeres på en slik måte at utslipp av 
klimagasser minimaliseres. 

 
 
Eldrerådet, 01.12.2020 
 
Eldrerådet ønsker at det legges til rette for etablering av bofellesskap for eldre i reguleringsplan for 
Sjåheia. Vedtaket er enstemmig. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er flere felt innenfor planområdet som egner seg til tilrettelegging av bofellesskap. B24, B26, B30, 
B31 og B32. 
 
 
 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 

Fauske kommune 

 

Bestemmelser detaljregulering for Sjåheia 
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Sist revidert: 01.10.2020 - JIK 

Godkjent kommunestyret: 

Planid: 2019003 

 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planarbeidet er primært å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, 
friluftsområder, reindrift, parkering, vann- og avløpsanlegg og felles leke- og uteoppholdsareal.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Planområdets arealformål og hensynssoner (PBLs §§ 12-5 og 12-6) 
Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse: Området er regulert til boligbebyggelse. (B) 
- Barnehage (BBH) 
- Lekeplasser (BLK) – felles eierform 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Energianlegg (BE) 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Vannforsyningsanlegg (BVF) 
- Uteoppholdsareal (BUT) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Veg (SV) – felles eierform 
- Kjøreveg (SKV) – offentlig eierform 
- Fortau (SF) 
- Gang/sykkelveg (SGS) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

 
 

Grønnstruktur 
- Blågrønnstruktur (BG) 
- Turveg (GT) 
- Friområde (GF) 
- Park (GP) 



- Overvannstiltak (GOF) 
- Kombinerte grønnstrukturformål (GAA) – skiløype/turvei 

 
Landbruksformål 
 

- Friluftsformål (LF) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag 
 
Hensynssoner  

- Faresone – høyspenningsanlegg 
- Angitt hensynsone - hensyn reindrift 
- Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

2.2 Situasjonsplan 
Vedlagt søknad om rammetillatelse eller ved et trinns søknad skal det følge en situasjonsplan i 
passende målestokk som viser planlagt bebyggelse med plassering og høyder, evt. 
tomteinndeling, eksisterende og fremtidig terreng, atkomst, herunder gangatkomst og 
parkering. Overvann skal hvor mulig løses på egen tomt gjennom infiltrasjon, dersom 
geotekniske forhold tillater det. Det skal etableres minst mulig tette overflater. 

2.3 Støy 
Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442 skal legges til grunn for utforming av bebyggelsen innenfor planområdet. 
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres 
gjeldende for planen. 

2.4 Universell utforming 
For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i byggeteknisk forskrift. 

2.5 Arkitektur og estetikk  
Planlagt bebyggelse skal utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i forhold 
til omgivelsene. Bebyggelsen skal ha en god estetisk utforming. 

2.7 Lekeareal 
Felles lekeareal skal være lett tilgjengelig, ha gode solforhold samt være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

2.8 Kabelanlegg 
Det skal tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging etc. må avklares med 
den enkelte eier på et tidlig tidspunkt. 

2.9 Avfallshåndtering 
Avfallshåndtering løses på egen tomt.  

2.10 Energi 
Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet.  
Energiforsyningen i boenheter kan dekkes av annen ressurs enn elektrisitet/fossile brensler. 
Det oppfordres til at framtidig og eksisterende bebyggelse knyttes opp mot fornybare 
energiressurser som f.eks. bergvarme, vannbåren varme og/eller bruk av solceller. Valgte 
løsninger skal ikke være til sjenanse for naboer i forhold til støy, lukt og estetikk 

 



2.11 Bygge- og anleggsfasen 
Det skal utarbeides en egen tiltaksplan for hvordan farer og ulemper for beboere i nærområdet 
skal håndteres i anleggsfasen. Det gjelder spesielt transport og trafikk, støy, støv og rystelser. 
Ulemper for offentlig transport og trafikkavvikling skal også utredes.  

2.12 Grunnforhold 
For området BVF skal det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
omsøkt tiltak.  

2.13 Kulturminner 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland 
fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

2.14 Utnyttelsesgrad (B1 – B37) 
Boligbebyggelse (B1 – B37) 
Maksimal utnytting er 35 % BYA for hver tomt. Alle bygninger og parkering inngår i 
beregningen. 
 

2.15 Tomtegrenser 
Der tomtegrenser er vist i planen, er disse bindende for oppdeling av byggeområdene. Er 
tomtegrenser ikke vist, kan planutvalget fastsette disse ved mindre vesentlig 
reguleringsendring dersom tidligere oppmåling ikke foreligger eller er i strid med intensjonene i 
reguleringsplanen. Det tillates sammenslåing av boligtomter innenfor B24 og B31. 
 

2.16  Kjøp av byggeklare boligtomter 
Entreprenører kan kjøpe opptil 5 boligtomter samtidig. Tomtene må være påbegynt innen ett 
år fra tinglysning.  

Kriterier før det kan kjøpes flere tomter: 

- 80% av tidligere kjøpte tomter må være påbegynt. 
- Minimum 40% av tidligere kjøpte tomter må være ferdigstilt. Med dette menes 

ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. 

 

2.17  Adkomst til utmarka 
Skogeiere/grunneiere og andre har adkomst til utmarka fra Rognveien, Vårlyngveien og 
Blokkebærveien der disse veiene ikke løper langs bebyggelsen. 

 

2.18  Kjørevei 
Kjøreveier brøytes av Fauske kommune. Dette gjelder ikke stikkveier (veg). Veiene skal 
etableres med bredde som vist i plankart. 

  

 

 



3. Bestemmelser til arealformål 

3.1  Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
3.1.1  Boligbebyggelse (B1 – B37) 

Innenfor områdene benevnt B tillates det etablering av ene- og flermannsboliger med 
tilhørende leke- og uteoppholdsareal, interne atkomstveier, parkering, garasje/carport. Det 
skal tilrettelegges for et uteoppholdsareal på minimum 35 m2 pr. boenhet innenfor området. 
Områdene B1 – B23 består av allerede etablert bebyggelse. 

Ved utforming av området skal det tas hensyn til at henting av avfall, brøyting o.l.  foregår på 
en god måte. 

a) Boligområde B26, B30 og B32 
Her tillates det kun etablering av tomannsboliger, tremannsboliger eller firemannsboliger. 
Bygninger kan føres opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og maks 
mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks 
gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. Det tillates * - kun ved sammenslåing 
av eiendommer). 
 
Boligområdene B15, B18, B22, B24, B29, B31, B33, B35 og B37 
Innenfor området tillates det etablering av ene- og tomannsboliger. Bygninger kan føres 
opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,6 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks gesimshøyde 7,8 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For områdene B24 og B31 kan det etableres tremannsboliger 
eller firemannsboliger ved tomtesammenslåing. 
 
Boligområdene B1-B9, B12-B14, B16, B17, B19-B21, B23, B25, B27, B28, B34 og B36 
Her tillates det kun etablering av eneboliger. 
Boligen kan føres opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og maks 
mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks 
gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. I skrått terreng kan det innredes bolig 
i sokkeletasje. 
 

b) Garasje 
Frittstående garasje på boligeiendommen kan innredes for varig opphold/beboelse i andre 
etasje. Mønehøyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maksimalt 
være 5,6 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasjen skal tilpasses 
bolighuset mht. materialvalg, form og farge. 
 
Enebolig: Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 60 m2.  
Tomannsbolig: det kan settes opp felles frittstående garasjerekke på maksimalt 100 m2 

BYA. 
Tremannsbolig: det kan settes opp felles frittstående garasjerekke på maksimalt 120 m2 

BYA. 
Firemannsbolig: det kan settes opp felles frittstående garasjerekke på maksimalt 160 m2 

BYA. 
 

c) Byggegrenser 
Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den sammenfallende med formålsgrensen. 
For øvrig gjelder Plan og bygningslovens bestemmelser i forhold til minimumsavstand til 
naboeiendom, med mindre annen privatrettslig avtale foreligger. 
 

d) Parkering 



Boliger: Det skal avsettes minimum 1,4 parkeringsplasser pr. boenhet. 
For boenheter < 50 m2 skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass. 

 

3.1.2  Barnehage (BBH1 og BBH2) 
Innenfor området kan det oppføres bygninger med opptil 2 etasjer, samt andre innretninger 
innenfor samme formål. Utnyttelsesgrad settes til % BYA = 40 %. Maks gesimshøyde 7 m og 
maks mønehøyde 9 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 

3.1.3  Energianlegg (BE) 
Innenfor området BE1-BE6 kan det etableres anlegg i tilknytning til energiforsyning 
(trafo/nettstasjon). 

3.1.4  Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
 Området er avsatt til kommunalt VA-anlegg. 

3.1.5  Vannforsyningsanlegg (BVF) 
 Området er avsatt til kommunalt vannforsyningsanlegg. 

3.1.6  Lekeplasser (BLK1-10) 

Område benevnt BLK skal brukes som felles leke- og uteoppholdsareal for områdene benevnt 
B. Lekeplassene kan ha delvis fast dekke. De nye lekeplasser skal som minimum inneholde 
sandkasse og benk. 

Det er satt rekkefølgekrav i forhold til etablering av lekeplasser jfr. § 5.1.  

BLK2-BLK8 er eksisterende lekeplasser. BLK3 består av en eksisterende grusbane. 

3.1.7 Uteoppholdsareal (BUT1-4) 

Område benevnt BUT kan benyttes som felles uteoppholdsareal for boligområdene.  

 

3.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
3.2.1  Kjørevei (SKV)  

Kjøreveier innenfor planområdet er markert med veinavn. Atkomst til nye og eksisterende 
boliger er vist med avkjørselspiler. Det tillates ikke direkte avkjørsel fra bolig mot Vårlyngveien. 
Veien skal etableres med bredde iht. plankartet. Eierform er offentlig. Kjøreveier brøytes av 
Fauske kommune. Dette gjelder ikke stikkveier (vei for felles adkomst). 

3.2.2  Vei (SV)  
Adkomstvei til vannforsyningsanlegg. Intern kommunal vei, ikke til offentlig bruk. Veien skal 
være sperret med bom i tråd med plankartet. 

3.2.3  Offentlig parkering (SPA1 og SPA2, SPA3) 
 SPA2 er tilhørende parkering for barnehage o_BBH2. 

SPA1 er tilhørende parkering til parkanlegg og for tilkommende som vil benytte 
nærturområdene. 

SPA3 er eksisterende p-plass for adkomst i marka. SPA3 kan benyttes ved skogsdrift som 
lunneplass. 

3.2.4  Annen veigrunn – grøntareal (SVG) 
Områder benevnt SVG1-SVG8 kan benyttes til grøfter, fyllinger, skjæringer, snøopplag, 
plassering av gatelys. 

3.2.5  Gang- og sykkelvei (SGS) 
Områder benevnt SGS1-SGS16 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. plankartet. 
Eierform er offentlig. 



3.2.6  Fortau (SF) 
 Områder benevnt SF1-SF7 reguleres til fortau med bredde iht. plankartet. Eierform er offentlig. 

 

3.3  Grønnstruktur 
3.3.1  Turveg (GT1-GT12) 

GT1-GT4, GT7-GT9 og GT11 er eksisterende sti/turveg. Nedre del av GT8 blir justert ved 
opprettelse av Vårlyngveien. 

3.3.2  Park (GP) 
Areal avsatt til parkanlegg. Området kan opprettes som aktivitetspark. 

3.3.3  Friområde (GF1-GF10) 
Benyttes som grønn frisone i forbindelse med gang- og sykkelvei. Områdene kan gis en 
parkmessig behandling. 

3.3.4  Overvannstiltak (GOV1-GOV3) 
Områdene benyttes til grøft for håndtering av overvann. 

3.3.5 Blågrønnstruktur BG 

 Del av et myrområde som er avsatt til fordrøyning. 

3.3.6  Kombinert skiløype og turveg med lys (GAA1) 
Eksisterende tur- og skiløype. Mindre justering av løypetrase er tillatt. Ved endring skal det i 
størst mulig grad tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer og fyllinger. 
Mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares. 

 

3.4  Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
3.3.1  Friluftsformål (LF) 

1. Innenfor området regulert til friluftsformål er det ikke tillatt med motorisert ferdsel. Det 
tillates etablering/opprettholdelse av gapahuk/grillhytte i forbindelse med 
skiløypetrase. 

2. Områdene er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for allmennheten, og kan 
benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven. 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§ 12-6) 

4.1 Faresone - høyspenningsanlegg (H370) 
Hensynsone for høyspentanlegg. Bygninger og andre innretninger kan ikke oppføres nærmere 
enn 9 m, målt horisontalt fra ytterste fase. 

4.2 Båndleggingssone - kulturminne (H730) 
Verneområde fornminne. Innenfor området benevnt H730 tillates ingen tiltak.  

4.3 Hensynsone - reindrift (H520) 
Hensynsone for reindrift/flyttlei. I perioder med flytting av reinsdyr skal annen virksomhet 

vike, og det skal tas tilbørlig hensyn til reindriftens behov og interesser. Turveier eller 

skiløyper skal ikke endres til hinder for reindrifta. 



5. Rekkefølgebestemmelser  

5.1 Utbygging og fradeling 
 
Det er ikke tillatt å fradele eller bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig 
opparbeiding av kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei, lekeplass, vannforsyning og avløp har 
funnet sted. 

Før nye boliger innenfor B24-B36 kan utbygges skal følgende være etablert: 

o SGS14 
o Lekeplass BLK9 

Før nye boliger innenfor B37 kan utbygges skal følgende være etablert: 

o Lekeplass BLK1 

Ved etablering av sørlige del Vårlyngveien mot Rognveien skal følgende tiltak utføres: 

o Flytting av sørlige del av GT8 i henhold til plankart.  
o Etablering av GT10. 
o Etablering av adkomst til SPA3 fra Vårlyngveien. Eksisterende adkomst fra Rognveien 

skal da fjernes/blokkeres. 

Ved utbygging av feltet skal eventuelt oppgravd myrjord disponeres på en slik måte at utslipp 

av klimagasser minimaliseres. 

5.2 Rammetillatelse / Igangsettingstillatelse 
 
Ved søknad om rammetillatelse eller ved et trinns søknad skal det legges ved situasjonsplan 
som viser plassering av atkomst, bygninger, hovedinnganger, bil‐ og sykkelparkering, 
avfallshåndtering og beplantning. Planen skal vise høydekoter og hvordan universell utforming 
er ivaretatt. 

Vei, vann og avløp skal være etablert til den enkelte boligtomt før ramme eller 
igangsettingstillatelse kan gis. 
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1 Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen 

Fauske kommune gjør en endring av reguleringsplan for boligområdet Sjåheia planid. 1980001; 
herunder Sjåheia - endring med planid 1983001, Kantlyngveien med planid 2005002 og 
Greplyngveien med planid 2007007. I tillegg er del av etablert lysløype inkludert i utvidelse av 
reguleringsplanen for Sjåheia samt ny avkjørsel fra Rognveien. 
 
Fauske kommune har ikke flere selvbyggertomter/leilighetstomter å tilby i Fauske sentrum.  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av bolig og leiligheter, lekeplass, 
friområde, park, turvei, friluftsområder, barnehage, parkering, VA-anlegg, energianlegg, kjøreveg, 
fortau og gang- sykkelveg samt areal i forbindelse med overvannshåndtering. Arealformålene vil 
hovedsakelig opprettholdes i tråd med gjeldene planer bortsett fra øvre boligområde som tas ut med 
hensyn til reindrift og friluftsliv. Kommuneplanens arealdel er retningsgivende for utnyttelse av 
planområdet. 

Et sentralt mål i planarbeidet er å tilrettelegge for god folkehelse, tilrettelegging for reindrift, tilrettelagte 
areal for barn og unge, trafikksikkerhet og framkommelighet, bevaring av viktige friluftsområder, 
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håndtering av overvann og videreføring/tilrettelegging av allerede etablerte turløyper for eksisterende 
innbyggere og nye tilflyttere. 

1.2 Eierforhold 
Nytt boligområde omfatter gnr. 102/320, tilhørende Fauske kommune.  

1.3  Tidligere vedtak i saken 
Opprinnelig planforslag har vært ute på offentlig ettersyn i perioden 24.02.20-13.04.20. Det foreligger 
ellers ingen tidligere vedtak i saken.  

1.4 Krav om konsekvensutredning  
Tiltaket innebærer en oppdatering av eksisterende planer. Formålene er i tråd med rammene i 
gjeldene reguleringsplaner/kommuneplanens arealdel og planarbeidet vurderes ikke å falle inn under 
§ 6, herunder vedlegg I, heller ikke under § 8, herunder vedlegg II i forskrift om 
konsekvensutredninger.  Planforslaget vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

2 Planprosessen 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart. Innspill til plan. 
Igangsatt planarbeid for området ble annonsert i Saltenposten den 26.01.19 
og på kommunens hjemmeside den 18.01.19. Brev til offentlige myndigheter ble sendt 25.01.19. En 
feil med saksbehandlersystemet gjorde at brevene ikke ble ekspedert ut. Fauske kommune beklager 
dette. Avklaring rundt reindrift kunne vært løst på et mye tidligere tidspunkt hvis kommunen hadde fått 
en tilbakemelding fra Fylkesmannen ved planoppstart. 
 
Det opprinnelig planforslag ble sendt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.02.2020 – 13.04.2020.  
 
Revidert planforslag er endret betydelig. Blant annet er øvre del av fremtidig boligbebyggelse fjernet 
med hensyn til reindrift og friluftsliv. 
 
Innspill fra offentlig ettersyn er oppsummert og merknadsbehandlet innen fristene som ble gitt. 
 

Person/Etat Dato Innspill Merknader 
Odd-Harald 
Larsen 

02.03.20 Tilbakemeldingen angår følgende:  
1. Veinavn  
Med erfaring for at Moselyngveien til 
tider forveksles med Mosemyrveien, 
vil jeg tro samme vil skje når vi fra 
før har Bærlyngveien i Hauan.  
Bærlyngveien ligger veldig nært opp 
til Berglyngveien og frarådes av den 
grunn.  
Tillater meg å foreslå Snøbærveien 
eller Solbærveien hvis disse navn 
ikke er valgt bort tidligere eller 
allerede benyttet.  
2. Boliger for eldre  
Som leder for eldrerådet i Fauske vil 
jeg foreslå at det i prosjektet legges 
til rette for boliger som utformes i en 
kombinasjon av fellesareal og egne 
oppholdsrom. F.eks. som i en 
stjerneformasjon med fellesrom i 
midtkjernen og egne oppholdsrom 
rundt.  

 
Revidert planforslag 
innebærer at øvre del av 
boligområdet har fått endret 
formål til friluftsområde med 
hensynsone reindrift. 
Veinavnet Berglyngveien er 
derfor utgått. 
 
Det er avsatt et boligareal 
B24 der boenheter samles i 
en mindre klynge. 
To tomter kan slås sammen 
for å danne et bofellesskap, 
eller det kan tilrettelegges 
for en eller to boenheter pr. 
tomt avhengig av behov. 
Innenfor området B32 kan 
det også etableres et 
bofellesskap. 
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Da tror jeg eldre i større grad kan bo 
hjemme lengre slik det er et politisk 
ønske om og gir mange andre 
positive effekter ved bevisst å 
blande unge og eldre i boligfelt.  
Fellesboliger for eldre vil kunne 
effektivisere ift. hjemmetjeneste, 
redusere ensomhet og berike 
bomiljøet.  
Det krever imidlertid at tomter 
tilrettelegges for slike boformer og at 
det er politisk vilje til å prioritere 
dette!  
Vil spille dette inn til politiske partier 
i Fauske, men håper dette tas med 
som innspill i planprosessen.  
Forøvrig ser det ut til å bli et 
spennende prosjekt hvor bl.a. 
turstien bevares! 

Se for øvrig punkt 5.4 i 
planbeskrivelsen. 

Sametinget 10.03.20 Etter vår vurdering av beliggenhet, 
omfang og annet kan vi ikke se at 
det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt 
med automatisk freda, samiske 
kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til 
planen. 
Skulle det likevel under arbeid i 
marken oppdages gjenstander eller 
andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes 
Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 
Vi minner om at alle samiske 
kulturminner eldre enn fra 1917 er 
automatisk freda ifølge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner 
kan blant annet være bygninger, 
hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt 
ildsted og voll omkring), 
teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg 
brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift 
eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det 
knytter seg sagn til. Denne 
oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er 
fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme 
freda kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt 

Tatt til orientering.  
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kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at 
denne uttalelsen bare gjelder 
Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland 
fylkeskommune. 

Frank og Sharon 
T Karlsen 

10.03.20 Vil herved melde innsigelse på 
planforslaget til Sjåheia boligfelt. Vi 
ser at hovedferdselsveien til 
boligfeltet ligger mellom Greplyngvn 
og Moltebærveien.  
Vi mener at denne veitraseen vil bli 
for trang mellom tomtene med tanke 
på den trafikk det vil bli. 
Mesteparten av trafikken vil gå på 
denne veien fordi størsteparten av 
beboerne vil kjøre mot sentrum for 
jobb, skole, kollektiv eller handling. 
Det er også planlagt barnehage i 
kort nærhet som også vil øke 
trafikktettheten. Stor trafikk i et så 
trangt område vil øke sjansen for 
ulykker samt uholdbar støy. Vi ber 
Fauske kommune om se på andre 
alternativer for adkomst til Sjåheia. 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
 
Opprinnelig planforslag fulgte 
gjeldene reguleringsplan for 
Sjåheia med planid 1980001 
og reguleringsplan for 
Finneidlia 2 med planid 
2004007. 
 
Revidert planforslag 
innebærer at øvre del av 
boligområdet har fått endret 
formål til friluftsområde med 
hensynsone reindrift. 
 
Det er vurdert at det ikke er 
tilstrekkelig bredde for å 
videreføre en kjørevei med 
fortau videre inn mot 
Lilleheia. Gjeldene regulert 
vei er derfor erstattet med en 
gang- og sykkelvei som 
kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
Denne splittes så videre mot 
fremtidig barnehage og 
boligområde ut mot 
eksisterende 
turvei/friluftsområde. 
 
Antall tomter er halvert i 
forhold til opprinnelig forslag 
samt at arealet avsatt til 
forretning er fjernet. Adkomst 
til nytt boligfelt i østre del av 
planområdet er videreført 
med noen justeringer. Fortau 
er blant annet plassert på 
motsatt side av veien slik at 
denne vender mot fremtidig 
boligbebyggelse og Finneid 
skole. 
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Maria og Ernst 
Piel 

12.03.20 I forbindelse med at Fauske 
kommune gjør store endringer av 
reguleringsplan for boligområdet 
Sjåheia, mener vi at Fauske 
kommune ikke godt nok har 
redegjort for de ulemper dette vil 
medføre for de som allerede er 
bosatt og benytter seg av fortauet 
langs Rognveien fra nedre Hauan 
og opp til Finneid skole, samt fra 
Finneidlia2 og ned til Vestmyra 
skole mm. 
Videre fremkommer det av 
overordnet planverk vedtatt 
22.03.2018 følgende: 
. Hensyn til barn og unge 
. Transport/ trafikksikkerhet og 
parkering. 
Gjennom de statlige retningslinjer, 
rammer og føringer under kulepunkt 
tre, fremkommer det at det 
skal foretas en konkret vurdering av 
den støybelastningen som denne 
nye detaljreguleringen vil 
medføre for allerede eksisterende 
bebyggelse langs Rognveien. 
 
Konkrete innsigelser 
Av pkt. 4.9 fremkommer det at det 
nye boligfeltet vil få atkomst via den 
allerede høyt belastede 
Rognveien, samt Fauske kommune 
viser i sin reguleringsplan til at det 
ikke foreligger noen oversikt 
over trafikkmengden langs 
Rognveien pt. Det antas kun ett 
estimat pålydende ÅDT mellom 
1000 - 
1500 i Fauske kommune sitt største 
boligfelt, og i Fauske kommune er 
det bosatt per 4. kvartal 2019 
9 739 innbyggere. 
Dette mener vi bør utredes bedre, 
og subsidiært bør det settes inn 
avbøtende støytiltak for de som 
allerede er bosatt langs Rognveien. 
Videre vil økt trafikkbelastning 
medføre økt risiko for 
utforkjøringer med påfølgende 
skaderisiko for de som er bosatt på 
nedsiden av Rognveien. Et 
avbøtende tiltak rundt denne 
risikoen vil kunne bli ivaretatt av 
f.eks. autovern, støyvegger el. 
Gjennom fremlagt ulykkesstatistikk 
vises det til hendelser før ny 
skolestruktur i kommunen ble 
vedtatt, og alle stikkveiene inn til 
Rognveien som krysser fortauet 
langs Rognveien utgjør allerede i 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
 
Opprinnelig planforslag var 
hovedsakelig i tråd med 
gjeldene plan for Sjåheia. En 
stor endring vil derfor ikke 
være beskrivende for det 
opprinnelige planforslaget. 
 
Med bakgrunn i 
tilbakemeldinger fra offentlig 
ettersyn er det gjort 
endringer og tilpasninger av 
planforslaget.  
 
Dette innebærer bl.a. at den 
øvre del av det opprinnelig 
boligområdet har fått endret 
formål til friluftsområde med 
hensynsone reindrift. 
 
Antall tomter i det nye 
forslaget er halvert, noe som 
innebærer en reduksjon i 
forventet trafikk langs 
Rognveien. 
 
Opprinnelig forslått adkomst 
til fremtidig boligområde 
lengst mot vest er fjernet. Ny 
adkomst lengst øst i 
planområdet vurderes å gi en 
bedre spredningseffekt av 
kjøretøy der det blir mer 
naturlig å benytte adkomst 
fra Finneid. 
 
Vedtak fartsgrense 
 
Det ble i plan- og 
utviklingsutvalget 27.08.19, 
sak 068/19, vedtatt endringer 
av fartsgrense langs 
Rognveien, Terminalveien, 
Tinkeliheia, samt 
Bremsebakken mot 
jernbanestasjonen. Høyest 
tillatte hastighet der det er 
oppbygget fortau ble endret 
til 40 km/t, 30 km/t forbi 
skole/barnehage på Finneid 
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dag en betydelig 
trafikksikkerhetsrisiko for de aller 
minste som skal ferdes til og fra 
Finneid skole og 
Vestmyra skole. Her vil avbøtende 
tiltak kunne være skilting og merking 
med fotgjengerfelt i 
tilknytning til hver enkelt stikkvei, for 
å trygge barn og unges ferdsel 
bedre grunnet flere uoversiktlige 
kryss langs Rognveien. ' 
Av pkt. 4.15, 5.18 og 6.6 nedtegnes 
det at «noe støy fra trafikken langs 
Rognveien må påregnes». 
Dette mener vi ikke er godt nok 
utredet, og dette mener vi klart 
bryter med de overordnede 
målsetningene for kommunens 
endringer i denne arealplanen som 
sier at «1.1 Et sentralt mål i 
pIanarbeidet er å tilrettelegge for 
god folkehelse og miljø for 
eksisterende innbyggere og nye 
tilflyttere.» 
Videre bærer Rognveien med 
tilhørende fortau stort preg av 
betydelige setningsskader, og dette 
kan vitne om at grunnforholdene bør 
utredes oppimot den tiltenkte økning 
av bruken. 
Vi mener videre at økt 
trafikkbelastning i Rognveien over 
tid også vil kunne påføre 
nærliggende bebyggelse 
setningsskader grunnet 
veianleggets beskaffenhet. Et 
forslag til avbøtende tiltak vil her 
kunne være å legge en ny veitrasé 
ned fra øvre Hauan, f.eks. fra 
Granveien, ned gjennom 
Tistelhaugen/ 
Lilleskjåheia/Buvegheia ned til 
Holtanveien, eller styre 
trafikkbelastningen fra Øvre 
Hauan ned til Finneid via 
Tinkeliheia. 
Ta gjerne kontakt hvis noe skulle 
være uklart. 

og 50 km/t der veibane og 
gang/sykkelvei er adskilte. 
 
Rådmannen vurderer at 
disse tiltakene vil bedre 
trafikksikkerheten til myke 
trafikanter på 
jernbanestasjon/godsterminal 
og helt fram til Fylkesvei 
830/Vatnbygdveien. En 
fartsreduksjon i nedre del av 
Rognveien vil gi reduksjon i 
lydtrykknivå på 1.4 dB. 
 
Trafikkavlastning langs 
Granveien er vurdert, men en 
videre kobling ned mot 
Holtanveien vil være meget 
utfordrende grunnet 
områdets topografi. Videre vil 
en slik kobling måtte gå 
gjennom arealer til Hauan 
barnehage, noe som er 
meget uheldig. 
 
Videre er det i sammenheng 
med oppgradering av VA-
nettet langs Rognveien utført 
betydelig masseutskifte 
samtidig som nedre del av 
Rognveien har fått nytt 
toppdekke, inkludert nytt 
dekke på fortau. 
Veianleggets beskaffenhet 
vurderes som 
tilfredsstillende. 
 
 

Peter Skau og 
Katrin Kosmo 

22.03.20 Vi ønsker med dette å komme med 
innsigelse på reguleringsplan for 
Sjåheia. Hovedferdselsvei er 
planlagt mellom Greplyngveien og 
Moltebærveien. Dette innbærer at 
veien enkelte steder vil komme 
svært tett på bebyggelsen. Noe som 
vil føre til mye støy og være 
trafikkfarlig for husene som ligger 
langs veien.  
Ut fra reguleringsplan vil det komme 
både barnehage og butikk i 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
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området, dette vil også føre til økt 
trafikk. Vi ber dere se på andre 
alternativer. 

Det er vurdert at det ikke er 
tilstrekkelig bredde for å 
videreføre en kjørevei med 
fortau videre inn mot 
Lilleheia. Gjeldene regulert 
vei er derfor erstattet med en 
gang- og sykkelvei som 
kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
 
Det er vurdert at en 
dagligvarebutikk innenfor det 
fremtidige boligområdet vil gi 
for stor trafikkbelastning 
langs Vårlyngveien. 
Opprinnelig næringsareal tas 
derfor ut.  

Alexander 
Birkeland og 
Sunniva Alm 
Roman 

27.03.20 Viser til brev fra Enhet for 
Plan/Utvikling Fauske kommune 
24.02.2020 vedrørende 
detaljregulering for Sjåheia. 
- Til forskjell fra opprinnelig plan, er 
det det nå planlagt en ny 
hovedinnfartsåre til boligfeltet på 
dagens tursti øst for dagens 
bebyggelse med inngang ca ved 
dagens eksisterende 
 parkeringsplass. De planlagte 
endringene som er beskrevet 
medfører en trafikkert vei dette 
området, samt en ny 
parkeringsplass og næringstomt  
som vil grense til eksisterende  
tomter og boliger. Dette er helt 
forskjellig fra opprinnelig plan, og en 
slik endring vil medføre et betydelig 
tap i markedsverdi og bruksverdi, 
samt en god del støy og trafikk som 
de  
som har kjøpt tomter og bygd hus 
ikke har medregnet. Tvert imot er 
det det vel lite sannsynlig at de 
hadde valgt å bygge på disse 
tomtene, dersom den nye 
reguleringsplanen hadde vært kjent,  
da det gir et helt annet bilde. Ut fra 
disse endringene er det det 8-9 
husstander som har blitt direkte lurt 
av Fauske kommune. 
 
- Oppføring av næringstomt (BKB) 
og parkeringsplass (SPA1) er også 
planlagt oppført inntil eksisterende 
boligtomter og boliger, slik at også 
disse vil få påregnet et betydelig 
markedsmessig 
 og bruksmessig tap. Dette vil også 
være å gå bak ryggen på de som 

Revidert planforslag 
innebærer at øvre del av 
boligområdet har fått endret 
formål til friluftsområde med 
hensynsone reindrift. Antall 
tomter er derfor halvert i 
forhold til opprinnelig forslag. 
Adkomst til nytt boligfelt i 
østre del av planområdet er 
videreført med noen 
justeringer. Fortau er blant 
annet plassert på motsatt 
side av veien slik at denne 
vender mot boligbebyggelsen 
og Finneid skole. 
 
Det er vurdert at en 
dagligvarebutikk innenfor det 
fremtidige boligområdet vil gi 
for stor trafikkbelastning 
langs Vårlyngveien og er 
derfor fjernet i revidert 
planforslag. En bedre løsning 
vil være å etablere et 
næringsareal i direkte 
tilknytning til Rognveien.  
 
Det er også vurdert at det 
ikke er tilstrekkelig bredde for 
å videreføre en kjørevei med 
fortau videre inn mot 
Lilleheia. Gjeldene regulert 
vei er derfor erstattet med en 
gang- og sykkelvei som 
kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
 
Trafikkmengden inn til nytt 
boligfelt regnes som svært 
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har kjøpt tomter og bygd hus i dette 
området ut fra opprinnelig 
reguleringsplan. Dette kan imidlertid 
 enkelt løses med at næringstomten 
og parkeringsplassen flyttes til B29 
eller B30. På den måten vil de som 
kjøper tomter grensende til dette 
området være vel vitende om hvem 
de får til naboer.  
Man slipper da også unna evt 
søksmål pga økonomisk tap ved 
reguleringsplan. Når det det gjelder 
næringstomten, bør det også 
presiseres at dette blir liggende rett i 
nærheten av et av Fauskes mest  
brukte friluftsområder. Det bør 
derfor  bygges på en slik måte, at 
det ikke skjemmer utsikten eller 
påvirker friluftsområdet negativt på 
noen måte. 
 
- Bygging av ny barnehage i 
området er på høy tid, da det lenge 
har vært dårlig barnehagedekning i 
området. Bør også være kommunal 
slik som foreslått, og unngå 
andelsordningen som preger 
eksisterende barnehager. På grunn 
av andelsordningen bidrar ikke 2 av 
de eksisterende barnehagene til 
dekning i området. Burde forøvrig 
vært avskaffet for lenge siden av 
kommunen.  
Dersom det fortsetter med tilflytning 
av flere barnefamilier i området, bør 
en også gjøre en vurdering mtp 
utvidelse av Finneid Skole tom 
mellomtrinnet, 5-7. trinn, slik at en 
slipper busstransport av en stor 
andel skolebarn. 

begrenset og det vil derfor 
ikke være sannsynlig at 
støynivået vil være til 
sjenanse for tilgrensede 
boliger. 
 
Det er ikke uvanlig at det 
oppstår behov for endringer i 
en plan som er 40 år 
gammel. Personer som 
etablerer seg i regulerte 
områder må til en viss grad 
påregne at det kan komme 
endringer i sammenheng 
med utbygging og fortetting 
av boligarealer. 
 
Friluftsområder og 
tilknytninger til disse er 
hensyntatt i revidert 
planforslag. Turvei fra 
opprinnelig parkeringsplass 
SPA1 vil bli justert i 
sammenheng med etablering 
av adkomst til boligområdet. 
 
I forbindelse med utbygging 
av Vestmyra skole ble det 
bestemt at Finneid skole 
skulle bestå av 1. – 4. trinn. 
Skolen ble utvidet for å ta 
imot elever fra tidligere 
Hauan skole som nå er lagt 
ned.  
 

Nordland 
fylkeskommune 

03.04.20 Gjeldende Fylkesplan for Nordland, 
kap.8. Arealpolitikk i Nordland, 
inneholder klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Vi ber om 
at det tas hensyn til disse i 
planarbeidet. 
Vannforvaltning 
Vi kan ikke se at det er gjort noen 
vurdering om hvordan 
arealdisponeringen vil påvirke 
vannmiljøene som er tilknyttet 
arealdisponeringen. Vannforskriften 
§ 12 kan komme i bruk når det 
fattes enkeltvedtak om ny aktivitet 
eller nye inngrep i en 
vannforekomst. I 
reguleringsplansaker er det 
kommunen som sektormyndighet 
ifølge plan- og bygningsloven, som 
er ansvarlig for en slik vurdering. 

Vannmiljø er kommentert 
under punkt 5.15. 
FN-bærekraftsmål er 
kommentert i 
planbeskrivelsen. 
 
Deler av planområdet består 
av myrområder. Innenfor 
området BG er hensikten å 
benytte det eksisterende 
myrområdet som fordrøyning 
av overvann mot GOV1. Myr 
innehar flere funksjoner som 
filter, 
flomdemper, og ikke minst 
karbonlager. Det er avsatt et 
areal på nærmere 8.8 daa til 
dette formålet.  
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Veiledning til helhetlig 
vannforvaltning finnes på våre 
nettsider. Vi viser også til 
vannportalen for veiledning til bruk 
av § 12 samt vann-nett portal for 
informasjon om miljømål, risiko- og 
påvirkningsanalyse for aktuelle 
vannforekomster. 
Klimahensyn og bærekraftig 
utvikling 
Med klimaendringene og forventet 
økt nedbør, er det positivt at 
kommunen gjennom arealformål 
legger til rette for 
overvannshåndtering. Samtidig 
oppfordrer vi til at ingen bekker 
lukkes, da det å holde bekker åpne 
er et naturlig og effektivt tiltak for 
overvannshåndtering. 
Kantvegetasjon rundt bekker og 
permeable dekker kan bidra til 
håndtering av overvann. I tråd med 
klimatilpasningstiltak er det positivt 
at kommunen oppfordrer til fornybar 
energiforsyning gjennom 
planbestemmelsene. 
I tråd med nasjonale forventinger, 
forventer fylkeskommunen at FNs 
bærekraftsmål legges til grunn for 
samfunns- og arealplanleggingen. 
Det vises ikke til hvordan disse 
forventingene møtes i 
planbeskrivelsen. Vi forventer at det 
blir vist til hvordan planen er med på 
å bidra til en bærekraftig utvikling. 
Kulturminner og kulturmiljø 
Så langt vi kjenner til, er 
planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med 
kjente verneverdige kulturminner 
som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. 
Det er registrert en gravrøys 
(Askeladden-id 37591) i nordvestre 
del av planområdet. Det fredete 
kulturminnet er godt ivaretatt i 
planforslaget. Korrekt SOSI-kode for 
hensynssonen er H730. Vi ber om 
at dette blir korrigert i plankart og -
bestemmelser. 
Alle kulturminner er ikke kjent og 
registrert. Fylkeskommunen er 
tilfreds med at tiltakshavers 
aktsomhets- og meldeplikt etter 
kulturminneloven er omtalt i 
planbestemmelsene. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske 
kulturminner; det vises til egen 
uttalelse fra Sametinget. 
Veiledning 

Ved utbygging av det 
fremtidig boligområdet kan 
man restaurere direkte 
effekter av myrinngrep ved å 
bruke utgravde torvmasser til 
rehabilitering av myrer i 
nærområdet. Dette bidrar 
både til å redusere 
nedbrytingen av utgravde 
masser og reduserer 
nedbryting av eksisterende 
grøfter/drenert myr. Dette er 
et tiltak som kan gi dobbel 
effekt og kan føre til et 
negativt klimagassutslipp 
siden den utgravde myra tas 
vare på og hindrer allerede 
drenert myr i å nedbryte. 
 
Hensynsone for kulturminne 
er oppdatert til H730. 
 
Ny boligtomter vil ha en 
dreining mot sør/sørvest. Det 
er ingen terrenghindringer 
innenfor det avsatte 
boligarealet. Behovet for 
sol/skyggediagram vurderes 
derfor i denne sammenheng 
som mindre nødvendig.  
 
Gjennom planområdet går 
det en flyttlei for rein. 
Planavdeling i Fauske 
kommune har i etterkant av 
innsigelse fra Fylkesmannen 
hatt flere møter med Duokta 
reinbeitedistrikt. Det er 
innenfor deler av 
friluftsområdet avsatt 
hensynsone til reindrift i 
planforslaget. Plassering av 
hensynsonen er bestemt og 
godkjent av Duokta 
reinbeitedistrikt. 
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Planprogram og bestemmelser 
For at den planlagte 
boligutbyggingen ikke skal komme i 
unødvendig konflikt med viktig 
kartlagte friluftsinteresser, foreslås 
det å bruke 
rekkefølgebestemmelser for å styre 
utbyggingen av boligområdene. I 
planbeskrivelsen vises til at det er 
noen myr innenfor 
arealdisponeringen. Forringelse av 
myr bidrar til økte klimagassutslipp 
og det er også mange arter som har 
sitt naturlige habitat i denne 
naturtypen. Vi anbefaler derfor som 
avbøtende tiltak, at evt. 
rekkefølgebestemmelser for 
utbygging, utformes slik at myr-
områdene er de siste som bygges 
ut. Nye boligområder som spesielt 
berører myr er B40, B37, B36, B32, 
og B29. 
I tråd med planbestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel bør det 
gjennomføres sol- /skyggediagram 
før det gis byggetillatelser. Dette 
kravet kommer ikke frem i 
planbestemmelsene til denne 
detaljreguleringen. Vi foreslår at det 
legges til enda et nytt punkt under 
rekkefølgebestemmelser 5.3, som 
stiller dette kravet. 
For å sikre at arealdisponeringen 
ikke fører til forringelse av 
vannforekomster, anbefaler vi sterkt 
å legge til et krav i 
planbestemmelsene om nærmere 
undersøkelser og forhold som må 
redegjøres for i byggesøknad. 
Sikring og krav om opprettholdelse 
av kantvegetasjon langs bekker i 
planbestemmelsene, kan også 
fungere som et avbøtende tiltak for 
å ivareta vannmiljø og 
naturmangfoldet i området. 
 
Planbeskrivelsen viser til at et 
sentralt mål med planarbeidet er å 
tilrettelegge for god folkehelse og 
godt miljø. Tilrettelegging for sykling 
og sykkelparkering kan ses som et 
ledd i å tilrettelegge for god 
folkehelse. Trafikksikkerheten til 
myke trafikanter ivaretas gjennom 
arealdisponeringen. 
Planbestemmelsene legger kun opp 
til 1 plass for sykkelparkering pr. 
100 m2 i tilknytning til forretning. 
Minimumskravet til antall 
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sykkelparkeringer, kan med fordel 
økes. 
Medvirkning 
Fylkeskommunen ser på det som 
positivt at kommunen legger til rette 
for og gjennomfører aktiv 
medvirkning fra barn og unge. Selv 
om det ved tidligere regulering er 
lagt til rette for boligbygging av 
arealer som er satt av til flyttelei og 
høst og vinterbeiter for rein, 
anbefaler vi på det sterkeste at det 
aktuelle reinbeitedistriktet kontaktes 
slik at eventuelle avbøtende tiltak 
kan gjennomføres. Det å ta hensyn 
til reindriftens interesser i nye 
utbyggingsområder er i tråd med 
planbestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel til 
Fauske kommune. 
Digital plandialog 
Planforslagets publisering i 
Nordlandsatlas er positiv og kan 
bidra til mer aktiv og bedre dialog 
om arealdisponeringen. 

Tonje Cecilie 
Bergh Ellingsen 
og Per-Cato 
Stenhammer 

12.04.20 Vi har merknad på valgt av 
tilslutning av vei mellom 
Krøkebærveien og Vårlyngveien. I 
tillegg har vi merknad til valg av 
østlig trase Vårlyngveien til 
Rognveien som vil resultere i at vår 
eiendom Bringebærveien 5 
(Gnr:102/780) får vei på tre sider av 
tomtens 4 sider. Dette var vi ikke 
forespeilet ved kjøp an tomten og 
gjennomgang av daværende forslag 
til detaljeregulering. Oppsummert 
mener vi forslaget til 
detaljeregulering Sjåheia slik den 
fremstår nå vil gi økt lyd og lys-
forurensing av vår tomt med 
ledsagende forringelse av husets 
kvaliteter og verdi.  
Vi ber således om at disse 
merknader tas til følge og at 
detaljeregulering for Sjåheia 
omarbeides. 

Opprinnelig foreslått kobling 
mellom Krøkebærveien og 
Vårlyngveien er fjernet i 
revidert planforslag. 
 
Det er vurdert at en 
dagligvarebutikk innenfor det 
fremtidige boligområdet vil gi 
for stor trafikkbelastning 
langs Vårlyngveien og er 
derfor fjernet i revidert 
planforslag. 
 
Øvre halvdel av opprinnelig 
boligområdet er fjernet for å 
ta hensyn til reindrifta og 
bevare viktige 
friluftsområder. Antall nye 
tomter er derfor halvert i 
forhold til opprinnelig 
planforslag.  
 
Trafikken langs Vårlyngveien 
anses derfor å være 
betydelig redusert.  
Adkomst til nytt boligfelt i 
østre del av planområdet blir 
videreført. Det er gjort 
justeringer for å ta hensyn til 
allerede etablert bebyggelse. 
 
Trafikkmengden inn til nytt 
boligfelt regnes som svært 
begrenset og det vil derfor 
ikke være sannsynlig at støy- 
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og lysnivået vil være til 
sjenanse for tilgrensede 
boliger. 
 

Janne Paulsen 
Breimo og Rune 
Berntsen 

12.04.20 Hei, vi vil med dette melde vår 
innsigelse til ny reguleringsplan for 
Sjåheia planid 198001/ 1983001/ 
2007007. Vi er bekymret for at store 
deler av friluftsområdet rundt 
Fauskes største bydel forsvinner 
med denne reguleringsplanen. 
Området som tenkes utbygd er i stor 
grad brukt til rekreasjonsområde for 
befolkningen i bydelen, og av disse 
er det mange småbarnsfamilier. 
Dersom dette området blir bygget ut 
vil det være lite igjen av dette 
friluftsområdet og det er uheldig 
dersom folk må kjøre bil for å 
komme seg ut i skogen. I tillegg 
mener vi det er uheldig at 
innferdselsåren til dette nye 
boligfeltet legges rett gjennom et 
allerede eksisterende boligfeil (fra 
Moltebærveien). Det vil føre til mye 
trafikk, noe som er uheldig i et 
boligfelt med mange 
småbarnsfamilier. 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
Øvre halvdel av opprinnelig 
boligområdet er fjernet for å 
vise hensyn til reindrift og 
bevare viktige 
friluftsområder. Antall nye 
tomter er derfor halvert i 
forhold til opprinnelig 
planforslag.  
 
Det er ikke tilstrekkelig 
bredde for å etablere en 
kjørevei med fortau videre 
inn mot Lilleheia. Gjeldene 
regulert vei er derfor erstattet 
med en gang- og sykkelvei 
som kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
 
 
 

Tor-Erik 
Pedersen, Eirin 
Åsheim og Silje 
Askvik 

 Vi som har kjøpt boligtomt i den 
nyeste delen av Moltebærveien 
baserte kjøp på gjeldende 
reguleringsplan 2004007 Sjåheia. 
Nåværende reguleringsplan har et 
stort grøntareal i bakkant av våre 
tomter, noe som var avgjørende for 
kjøp av tomt nettopp i 
Moltebærveien. Vi ønsket nærhet til 
naturen, turstier og lysløype. Hadde 
vi hatt kjennskap til ny 
reguleringsplan ville vi sannsynligvis 
ikke valgt å bygge og bo på våre 
tomter i Moltebærveien. 
Vi har innsigelser til følgende punkt: 
- Punkt 3.1.2 som omhandler 
Bolig/forretning (BKB) i 
bestemmelser til arealformål 
tilhørende ny reguleringsplan. 
Oppføring av butikk, 
parkeringsplass og stort veinett vil 
medføre store kontraster til 
eksisterende plan med blant annet 

Det er vurdert at en 
dagligvarebutikk innenfor det 
fremtidige boligområdet vil gi 
for stor trafikkbelastning 
langs Vårlyngveien og er 
derfor fjernet i revidert 
planforslag. 
En bedre løsning vil være å 
etablere et næringsareal i 
direkte tilknytning til 
Rognveien. Et slikt areal vil 
bare være tilgjengelig sør for 
Rognveien utenfor 
planavgrensningen. En slik 
arealbruk må derfor løses 
gjennom en egen 
planprosess. 
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økt trafikk, støy, forsøpling og 
forurensning. 
Bygging av en matbutikk gjør at 
området omdefineres fra 
boligområde, til også å være et 
næringsområde. Kommunen har 
allerede flere veletablert 
næringsområder som ligger langs 
etablert veinett med enkel adkomst 
for forbrukeren. Planlagte 
næringsområde vil bli liggende midt 
i et boligfelt som vil føre til 
unødvendig mye trafikk inn i 
boligfeltet. I hovedsak er det 
barnefamilier som bygger hus og 
trafikksikkerheten vil bli svekket som 
følge av økt trafikktetthet. 
Boligområdet vil gå fra å være et 
trygt, barnevennlig boligfelt, til å bli 
et boligfelt med mange sannsynlige 
trafikkfeller, mer 
gjennomgangstrafikk og generelt 
mindre trygge omgivelser. 
En matbutikk bør ligge i umiddelbar 
nærhet til en større hovedfartsåre 
slik at mange får lettere tilgang til 
butikken uten å kjøre gjennom et 
boligfelt. Et naturlig sted å legge en 
slik butikk kunne den blitt lagt ved 
parkeringsplassen SPA3 mellom 
Finneidlia og Finneidlia 2. Alternativt 
kunne området B25 vært benyttet 
slik at ingen eksisterende boliger blir 
påtvunget en butikk som nærmeste 
nabo. 

Camilla Risvoll 
og Per Godø 

13.04.20 Vi viser til Fauske kommune sitt 
forslag til ny reguleringsplan for 
Sjåheia planid. 
198001/1983001/2007007, og vil 
med dette komme med våre 
innsigelser. Vi registrerer at det nå 
er planlagt et stort byggefelt i dette 
området. Vi ser og at en av to 
tilkomstveier er planlagt lagt 
gjennom eksisterende byggefelt 
(Moltebærveien). Dette er et område 
med mange småbarnsfamilier og et 
viktig friluftsområde for oss som bor 
her. Vi er bekymret for 
trafikkmengden utvidelsen vil 
medføre, da denne vil gå igjennom 
et eksisterende boligfelt. Vi vil derfor 
foreslå at den planlagte 
tilkomstveien 
(Moltebærveien/Greplyngveien) blir 
omgjort til en gang- og sykkelvei. Vi 
anser dette som naturlig da 
gangveien også vil grense til det 
innregulerte 
friområdet/grøntområdet. 

Øvre halvdel av opprinnelig 
boligområdet er fjernet for å 
ta hensyn til reindrifta og 
bevare viktige 
friluftsområder. Antall nye 
tomter er derfor halvert i 
forhold til opprinnelig 
planforslag.  
 
Det er ikke tilstrekkelig 
bredde for å etablere en 
kjørevei med fortau videre 
inn mot Lilleheia. Gjeldene 
regulert vei er derfor erstattet 
med en gang- og sykkelvei 
som kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
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Vi er generelt svært bekymret for 
nedbygging av et viktig 
friluftsområde for store deler av 
Fauskes befolkning, noe vi mener er 
tilfelle med denne 
reguleringsplanen. 

Aina 
Bystadhaugen 

13.04.20 Etter å ha fått min tomt tilbake etter 
mange år vil jeg prøve å selge den 
og ser ikke at det er mulig når jeg 
ser endringer ....hvis jeg forstår rett? 
Med andre ord , jeg godkjenner ikke 
planen for endringer ...min tomt 
nr.102/77 

Deler av denne tomta er i 
gjeldene reguleringsplan for 
Sjåheia, vedtatt 11.12.1979, 
regulert til park og skiløype. I 
kommuneplanens arealdel er 
resterende areal avsatt til 
friområde/grønnstruktur. 
Disse formålene er videreført 
i revisjon av 
reguleringsplanen for 
Sjåheia. 
Grunneier kan etter vedtak 
av revidert plan kreve 
innløsning av tomtearealet 
etter Plan- og bygningsloven 
§ 15-2. Et eventuelt krav må 
være framsatt innen 3 år fra 
kunngjøringsdato og må 
framsettes skriftlig til Fauske 
kommune. 
 
 

Bård Are Ørnes 13.04.20 Ser kommunen jobber med et nytt 
og spennende felt med tanke på 
boligbygging/næring. 
Slik jeg ser det vil det være om lag 
90 tomter i første omgang, hvorav 
det kan bli etablert muligens 
130-140 boenheter. 
Fauske er i vekst, vært fall på 
boligfronten. 
 
Så med dette vil  jeg komme med 
en lnnsigelse å adkomst til det nye 
feltet. 
 
Som eier av Moltebærveien 5 ser 
jeg det svært uheldig med tanke på 
størrelsen av det feltet som 
kommer og frem i tiden at hovedvei 
skal gå mellom Greplyngveien og 
Moltebærveien. 
Dette er først med tanke på 
trafikksikkerheten. 
Etter felles kommunal veinorm 
kommer det frem veiens bredde ihh 
til Boligfeltets størrelse, her 
Stiller jeg spørsmål til adkomst 
mellom tomtene, og opplag for snø 
om vinteren. 
Jeg foreslår endring av vei mellom 
Greplyngveien og Moltebærveien til 
gang og sykkelsti. 

Det er ikke tilstrekkelig 
bredde for å etablere en 
kjørevei med fortau videre 
inn mot Lilleheia uten å 
erverve areal fra tomtene. 
Gjeldene regulert vei er 
derfor erstattet med en gang- 
og sykkelvei som kobles 
sammen med eksisterende 
gang- og sykkelvei (SGS10 
og SGS13). 
 



18 
 

Tonje Cecilie 
Bergh Ellingsen 

13.04.20 Jeg har innsigelser knyttet til 
reguleringsplanen for Sjåheia. 
For det første har Fauske kommune 
i første omgang lagt til rette for et 
fantastisk flott område for 
barnefamilier, med skogen så nært 
eiendommene. En bilvei som skiller 
eiendommene og skogen, vil gjøre 
området mindre attraktivt. Verdien 
av å kunne slippe barn ut i et trygt 
området verdsettes av samtidlige 
barnefamilier. En trafikkert vei vil 
ødelegge mye. 
Et slik voldsomt inngrep vil også 
utsette naturen og det naturlige 
dyrelivet for unødvendige 
ødeleggelser. En 
folkehelsekommune bør gå foran 
som et godt eksempel og ta vare på 
naturen som betyr så mye for så 
mange. Kilder til økt forurensning 
bør unngås så nært naturen da det 
er skadelig for økosystemet. 
Turstien fra parkeringsplassen er en 
perle her på Fauske og benyttes av 
folk i alle aldre, hver eneste dag. 
Uansett vær og årstid. Den er lett 
tilgjengelig og overkommelig for de 
eldste og de yngste. Den er til stor 
glede for så mange og bør ivaretas 
som den er! 
Plassering av eventuell nærbutikk 
bør ligge langs hovedveien med 
tanke på parkering og flyt i trafikk. 
Tilslutt vil jeg være personlig og si at 
vi føler oss lurt. Hadde vi visst om 
disse planene da vi kjøpte tomta i 
Bringebærveien 5, hadde vi aldri 
kjøpt den. 
Håper det er vilje til endring/ se etter 
andre muligheter for utbygging her 
på Fauske. 

Planen er en revisjon av 
gjeldene reguleringsplan for 
Sjåheia.  
Det er ikke tilstrekkelig 
bredde for å etablere  
kjørevei med fortau videre 
inn mot Lilleheia som tenkt i 
nåværende plan. 
Det er gjort endringer i 
planforslaget som begrenser 
antall boligtomter i fremtidig 
boligfelt. Butikkarealet 
mellom bebyggelsen er også 
fjernet for å minimere 
trafikken langs Vårlyngveien. 
 
Det er ikke uvanlig at det 
oppstår behov for endringer i 
en plan som er 40 år 
gammel. Generelt vil det 
innenfor regulerte 
boligområder kunne oppstå 
behov for endringer i 
sammenheng med utbygging 
og fortetting av boligarealer. 
Adkomst til nytt boligfelt i 
østre del av planområdet blir 
videreført. Likevel er det gjort 
tilpasninger for å ta hensyn til 
allerede etablert bebyggelse. 

Håvard Jensen og 
Nina L. Haugen 

13.04.20 Vi har innsigelser mot den nye 
detaljreguleringen for Sjåheia. Det 
som idag heter Lilleheiveien er tenkt 
som en hovedtilknytningsvei mot 
Rognveien, til det nye tenkte store 
boligfeltet. Her blir det tilrettelagt for 
barnehage, lokalbutikk og veldig 
mange nye husstander. Dette vil 
naturligvis innebære en stor økning i 
trafikkmengden. Desverre med 
påfølgende mye tungtrafikk, i tillegg 
til vanlige personbiler. Idag er det 
mange småbarnsfamilier i området 
rundt Lilleheiveien. En vei som blir 
veldig smal med tanke på den 
kommende trafikkmengden. Den 
andre tenkte tilknytningsveien til 
Rognveien er mellom Furulia og 

Det er bare berørte statlige 
og regionale myndigheter 
som kan fremme innsigelse 
til forslag til reguleringsplan 
dersom planforslaget er i 
strid med nasjonale eller 
vesentlige regionale 
interesser innenfor 
myndighetenes 
ansvarsområde.  
 
Det legges ikke opp til 
tungtrafikk i det fremtidige 
boligområdet. Opprinnelig 
forslag til næringsareal er 
fjernet i revidert planforslag. 
I planbestemmelsen er det 
satt krav til utarbeidelse av 
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Krøkebærveien. I den nye 
reguleringsplanen blir Lilleheiveien 
den korteste vei til sentrum, og 
dermed antageligvis den mest 
trafikerte. Hvorfor legge til rette for 
tungtrafikk og en enorm mengde 
personbiltrafikk igjennom et område 
som nesten er ferdig utbygd, på en 
vei som er mye myke trafikkanter og 
lekende barn på? Her håper vi 
kommunen tenker HMS, og stopper 
videre utbygging av Lilleheiveien 
mot det nye boligfeltet for biltrafikk, 
å istedet etablerer en 
gang/sykkelvei med tilknytning til 
Vårlyngveien. 
Vi foreslår å etablere en samlevei 
med oversiktlig kryss, gangfelt, og 
egen parkeringsplass for turgåere i 
den østre delen av feltet, mot 
Furulia. Da kan den nye veien som 
ennå ikke er påbegynt, tilrettelegges 
for den kommende trafikkmengden. 

tiltaksplan for hvordan farer 
og ulemper for beboere i 
nærområdet skal håndteres i 
anleggsfasen. Det gjelder 
spesielt transport og trafikk, 
støy, støv og rystelser. 
Ulemper for offentlig 
transport og trafikkavvikling 
skal også utredes. 
 
Det er vurdert at det ikke er 
tilstrekkelig bredde for å 
videreføre en kjørevei med 
fortau videre inn mot 
Lilleheia. Gjeldene regulert 
vei er derfor erstattet med en 
gang- og sykkelvei som 
kobles sammen med 
eksisterende gang- og 
sykkelvei (SGS10 og 
SGS13). 
Denne splittes så videre mot 
fremtidig barnehage og 
boligområde ut mot 
eksisterende 
turvei/friluftsområde. 
 

NVE 22.04.20 NVEs vurdering av planen 
Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det 
viktigste virkemiddelet for å 
forebygge skader fra flom, erosjon 
og skred. 
Plan- og bygningsloven og 
byggteknisk forskrift (TEK17) setter 
tydelige krav til sikkerhet mot flom. 
erosjon og skred ved planlegging og 
utbygging. På reguleringsplannivå 
vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av 
faren. Hensyn til klimaendringer skal 
også vurderes. 
I henhold til NVE Atlas berøres ikke 
planområdet av aktsomhetskart for 
flom- eller skred. [ henhold til 
NGUs løsmassekart 
(kvartærgeologisk kart) består 
planområdet av varierende 
løsmasser: morene, torv 
og myr, bartfjell og havavsetninger. 
Ved havavsetninger kan det være 
fare for ustabile grunnforhold 
(kvikkleireskred), og det skal 
normalt gjøres en nærmere 
vurdering av om grunn- og 
terrengforholdene, 
jf. NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet 
moi kvikkleireskred, I dette tilfellet er 
imidlertid havavsetningene 

Tas til etterretning. Området 
BKB tas ut i revidert 
planforslag og erstattes med 
areal til fordrøyning av 
overvann BG. 
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kun innenfor områder avsatt til 
eksisterende bebyggelse, og ikke i 
områder avsatt til ny bebyggelse. 
NVE har derfor ikke ytterligere 
merknader til dette. 
 
Vi synes det er positivt at det i 
planbestemmelsene § 2.12 er stilt 
krav om grunnundersøkelser for 
planområdene BVF og BKB og at 
det i § 5.2 er stilt krav om at det i 
forbindelse med 
igangsettingstillatelse skal 
dokumenteres at grunnen har 
tilstrekkelig bæreevne. 
 
Vassdrag og overvann 
Det renner et par mindre elver 
gjennom planområdet hvor området 
rundt disse er avsatt som 
grøntstruktur og friluftsformål, det er 
bra. Ellers synes vi det er positivt at 
det vises en bevist holdning til 
temaet overvann ved at det er 
avsatt områder til overvannstiltak, 
GOV l og 2, og at områder avsatt til 
grøntstruktur tilrettelegges for 
uteoppholdsareal og fordrøyning. 
GAA 2. Vi viser i den forbindelse til 
følgende publikasjoner: Norsk 
Vanns veileder A162 — « 
Veiledning i klimalilpasset 
overvannshåndlering» og Norsk 
Vanns rapport 822 -« Vann og avløp 
i arealplanlegging og 
byggesaksbehandling», hu us: 
www.norskvann.no/index.php/kom 
etanse/va-bokhandelen. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for 
produksjon og overføring av energi 
er avgi ørende for samfunnet. 
Planen 
skal derfor ta hensyn til anlegg som 
er planlagt eller har konsesjon etter 
energi- og vassdragslovgivningen. 
NVE synes derfor det er positivt at 
høyspentlinjen som går nordøst i 
planområdet er avsatt som 
hensynssone H370 tilknyttet 
bestemmelse som forbyr tiltak 
innenfor sonen. 
Oppsummering 
NVE mener våre saksområder er 
godt ivaretatt i plandokumentene og 
har ikke ytterligere merknader til 
detaljreguleringsplan for Sjåheia — 
Fauske kommune. 
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Fylkesmannen i 
Nordland 

19.05.20 Vi viser til oversendelse av 24. 
februar 2020, i forbindelse med 
høring av reguleringsplan for 
Sjåheia. 
Vi viser også til avtale om utsatt frist 
for å komme med vår uttalelse til 2. 
juni 2020. 
Fylkesmannen har ikke mottatt 
varsel om planoppstart. Dette er 
beklagelig, da det er vesentlige 
forhold som vi skulle hatt mulighet til 
å gi tidlig innspill om. Dette gjelder 
blant annet at 
reguleringsplanområdet som ble 
videreført i kommunedelplan for 
Fauske vedtatt 2018, ikke er 
avklart med flyttleia som går 
gjennom planområdet. Det vil være 
nødvendig med en overordnet 
avklaring av reindriftsinteressene før 
planarbeidet tas videre. 
Fylkesmannen forstår Fauske 
kommunes ønske og behov for å 
kunne tilby tomter i Sjåheia/Hauan. 
Fordi forholdet til flyttleia ikke er 
avklart, må Fylkesmannen likevel 
fremme innsigelse til 
reguleringsplanforslaget. Vi har 
også merknader til planutredningen 
som på flere plantema er 
mangelfull. 
Fylkesmannen har ikke mottatt 
innsigelser fra noen av de regionale 
statsetater vi samordner. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse 
til endring av reguleringsplan for 
Sjåheia av hensyn 
til flyttlei for rein. Både eksisterende 
reguleringsplan fra 1980 og 
gjeldende 
høringsforslag for reguleringsplan 
Sjåheia er ikke avklart opp mot 
flyttleia og 
reindriftslovens § 22. Forholdet til 
flyttleia må avklares før kommunen 
kan vedta 
planendringen og realisere 
utbyggingen. 
 
Fylkesmannens forslag til løsning 
Kommunen må avklare om det er 
mulig å bygge ut området 
ytterligere, og eventuelt i hvilket 
omfang, uten at det stenger 
flytteleia. Kommunen kan også 
avklare om det er mulig å legge om 
flyttleia, slik at 
reguleringsplanforslaget kan 

Igangsatt planarbeid for 
området ble annonsert i 
Salteposten den 26.01.19 
og på kommunens 
hjemmeside den 18.01.19. 
Brev til offentlige 
myndigheter ble sendt 
25.01.19. En feil med 
saksbehandlersystemet 
gjorde at brevene ikke ble 
ekspedert ut. Fauske 
kommune beklager dette. 
Avklaring rundt reindrift 
kunne vært løst på et mye 
tidligere tidspunkt hvis 
kommunen hadde fått en 
tilbakemelding fra 
Fylkesmannen ved 
planoppstart. 
 
Det er i revidert 
planbeskrivelsen tatt inn 
egne avsnitt for reindrift, 
klima og energi, friluftsliv, 
vannmiljø, bærekraftig 
utvikling. 
 
Medvirkning i forhold til barn 
og unge er redegjort i 
planbeskrivelsen. 
 
Gjennom planområdet går 
det en flyttlei for rein. 
Planavdeling i Fauske 
kommune har i etterkant av 
innsigelse fra Fylkesmannen 
hatt flere møter med Duokta 
reinbeitedistrikt. Dette har 
blant annet resultert i en 
grundig gjennomgang av det 
nordligste området innenfor 
planen. Gjennom befaring 
har Duokta vist hvor flyttleien 
er og hvilket arealer som må 
vernes/hensyntas for 
fremtiden. Befaringen ble 
utført sammen med 
kommunens 
oppmålingsingeniør for å få 
eksakte referanser i 
terrenget. Planavdelingen i 
Fauske kommune og Duokta 
reinbeitedistrikt har i ettertid 
hatt en gjennomgang av 
revidert planforslag. Duokta 
har da kommet med gode 
tilbakemeldinger og har 
godkjent den foreslåtte 
arealdisponeringen. 
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realiseres i sin helhet. Det er 
Landbruks- og 
matdepartementet (LMD) som har 
myndighet til å godkjenne 
omlegging av flyttleier etter 
reindriftslovens (rl) § 22. 
 
Vi ber kommunen om å opprette en 
dialog med oss og 
reinbeitedistriktet, for å avklare 
mulighetene for en omlegging av 
flyttleia eller delvis utbygging av 
området. Hvis kommunen får 
godkjent 
omlegging av LMD eller justerer 
planforslaget slik at det ikke stenger 
flyttleia, vil grunnlaget for 
innsigelsen ikke lenger være til 
stede. 
 
Begrunnelse og vurdering 
Det går ei flyttlei for rein gjennom 
den nordøstlige delen av 
planområdet. Endringsforslaget vil 
føre til at flyttleia blir stengt, og er 
dermed i strid med rl § 22. Også en 
realisering av gjeldende 
reguleringsplan fra 1980 vil være i 
strid med rl § 22. 
 
Forholdet til flyttleia er ikke avklart 
Forholdet til flyttleia er ikke avklart, 
verken i gjeldende plan eller i 
endringsforslaget. Vurderingen av 
om ei flyttlei er stengt, gjøres 
selvstendig ut fra reindriftsloven. 
Dette skjer uavhengig av vedtak 
etter 
plan- og bygningsloven om 
regulering, i de tilfeller hvor 
reindriftsutøvernes rett til å flytte 
mellom 
beiteområder blir hindret og ei flyttlei 
blir stengt. 
Når Fauske kommune endrer 
reguleringsplanen, er det med mål 
om å realisere planen. Vi mener at 
forholdet til rl § 22 må avklares før 
vedtak av planendringen. 
Kommunen må avklare om det er 
mulig 
å bygge ut området ytterligere, og 
eventuelt i hvilket omfang, uten at 
det stenger flytteleia. Spørsmål 
om en eventuell omlegging er det 
LMD som må avgjøre. 
 
 

Planavdelingen har hatt 
medvirkning med barn og 
unge i planleggingen. Se for 
øvrig punkt 4.11 i 
planbeskrivelsen. 
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I plan- og bygningsloven (pbl) § 11-
8 står det at det til kommuneplan 
kan fastsettes hensynssoner 
«f) hvor gjeldende reguleringsplan 
fortsatt skal gjelde uendret. Ved 
bruk av denne hensynssonen 
skal kommunen vurdere om 
reguleringsplanen er i samsvar med 
nasjonale og regionale interesser». 
Siste setning ble lagt til i 
lovendringen av 2017. I 
forarbeidene til lovendringen (Prop. 
121 L (2013- 
2014)) står det: 
Den tilføyde andre setningen 
synliggjør at kommunen i arbeidet 
med kommuneplanen skal gå 
gjennom gjeldende 
reguleringsplaner. (…) Hensikten 
med å ta inn en presisering som 
foreslått her 
er å sikre at eldre reguleringsplaner 
blir vurdert i forhold til gjeldende 
nasjonale og regionale 
interesser, og at reguleringsplaner 
som videreføres uendret er i 
samsvar med slike interesser. 
Kommunen gjorde ikke en slik 
vurdering i forbindelse med rullering 
av kommunedelplan for Fauske 
sentrum, vedtatt i 2018. Den 
opprinnelige planen er 40 år 
gammel. Forholdet til flyttleia burde 
vært 
avklart i forbindelse med rullering av 
kommunedelplanen. Når det ikke 
ble gjort er det nødvendig at 
kommunen gjør denne avklaringen 
nå, i forbindelse med revisjon av 
eksisterende reguleringsplan. 
Uavhengig av om Fylkesmannen 
hadde fremmet innsigelse eller ikke, 
vil det være i kommunens 
interesse å avklare planen opp mot 
berørte sektorlover før vedtak. En 
gyldig reguleringsplan gir 
søker rett til å få innvilget 
byggesøknader i tråd med planen. I 
ytterste konsekvens kan kommunen 
bli erstatningspliktig ovenfor 
reindriftsutøverne, hvis fremtidige 
byggetillatelser blir regnet som et 
inngrep i reindriftsretten som er i 
samsvar med de alminnelige 
ekspropriasjonsrettslige 
grunnsetningene, jf. rl § 4. Hvis 
kommunen gir byggetillatelser som 
senere må trekkes tilbake, kan 
det også gjøre kommunen 
erstatningspliktig ovenfor utbygger. 
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Langsiktig perspektiv 
Vi anbefaler at kommunen har et 
langsiktig perspektiv i arbeidet med 
å avklare flyttleia opp mot 
framtidig bebyggelse i området 
Sjåheia/Hauan/Finneid. Disse 
boligområdene grenser opp mot 
beiteområder på Finneidfjellet. 
Flyttleiene fra 
Fauskemyra/Fauskeeidet og 
østover har en viktig 
funksjon for å gi reinbeitedistriktet 
tilgang til beiteområdene mellom 
Fauske sentrum, Blåmannsisen 
og Rago. 
I tidligere saker rundt Fauskemyra 
har kommunen jobbet fram gode 
løsninger og avbøtende tiltak 
for flyttleiene over Stormyra og 
Åsmyra. Disse henger sammen med 
flyttleia forbi Sjåheia. Det er 
viktig at kommunen ser hele 
flyttesystemet rundt Fauske sentrum 
i sammenheng, og avklarer 
hvordan framtidig utvikling av 
Fauske sentrum skal sikre tilgangen 
til reindriftas beiteområder også i 
framtida. Denne vurderingen må 
være basert på kunnskap om faktisk 
behov for framtidige 
utbyggingsområder til ulike formål. 
Kommunen bør avklare en 
utbyggingsgrense som i størst mulig 
grad ivaretar både kommunens 
behov for utvikling og reindriftas 
behov for forutsigbar tilgang til 
beiteområder. 
Dialog om løsninger 
Vi ber kommunen om å opprette en 
dialog med oss og 
reinbeitedistriktet, for å avklare 
mulighetene 
for en omlegging av flyttleia eller 
delvis utbygging av området. Vi kan 
stille opp på en befaring og 
møter, om det er ønskelig. 
Vi minner om at Fylkesmannen og 
reinbeitedistriktet har ulike roller når 
det gjelder medvirkning om 
reindriftsinteresser i plansaker. 
Reindriftsretten er opparbeidet 
gjennom alders tids bruk, og er en 
rettighet på linje med 
grunneierretten. Reindriftsutøvernes 
rett til å få medvirke i planprosesser 
er av privatrettslig karakter. 
Fylkesmannen er statlig myndighet 
og fagorgan på reindriftsområdet. 
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Denne rollen innebærer å ivareta 
nasjonale og vesentlig regionale 
interesser for reindrifta, blant 
annet gjennom å fremme innsigelse 
til arealplaner som er i strid med 
reindriftsverdier av nasjonal 
betydning. Siden reinbeitedistriktet 
og Fylkesmannen har ulike roller i 
forbindelse med arealsaker, må 
kommunen forholde seg til begge 
aktører i planarbeidet og i 
avklaringen av løsninger på 
eventuelle interessekonflikter. 
 
Mangler ved planbeskrivelsen 
Alle forslag til planer skal ved 
offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse som beskriver 
planens formål, 
hovedinnhold og virkninger, samt 
planens forhold til rammer og 
retningslinjer som gjelder for 
området. Dette følger av plan- og 
bygningsloven § 4-2 første ledd. 
Det er i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) 
sagt bl.a. følgende om denne 
bestemmelsen: 
Regelen er grunnleggende, og i 
samsvar med alminnelige 
forvaltningsrettslige regler om krav 
til 
sakens opplysning og begrunnelse 
for et forvaltningsvedtak. Dette er en 
meget viktig bestemmelse 
for å sikre fornuftige og unngå 
vilkårlige planvedtak, hvor det tas 
hensyn til alle interesser når 
beslutningen skal tas. 
(…) 
Planbeskrivelsen skal inngå i 
planforslaget når dette sendes på 
høring. Den skal være så fyldig og 
presis at det er mulig å få et 
dekkende bilde av hensynene bak 
planen. Den må også vise hva 
planen vil medføre for berørte 
parter, interesser og hensyn. Det er 
dette som ligger i uttrykket 
"virkninger". Det er opp til 
planmyndighetene å vurdere om 
planbeskrivelsen er dekkende. 
Mangler 
ved planbeskrivelsen vil kunne være 
en saksbehandlingsfeil. 
Fylkesmannen mener at 
planbeskrivelsen datert 10. februar 
2020 ikke gir et dekkende bilde av 
hva planen vil medføre for berørte 
parter, interesser og hensyn. Vi 
tenker da særlig på at 
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reindriftsinteresser ikke er nevnt i 
planbeskrivelsen, samt at det som 
er sagt om friluftslivsinteresser 
og barn og unge fremstår som noe 
misvisende når det gjelder faktiske 
virkninger. 
Vi mener også klima skal være et 
tema i planbeskrivelsen. 
Klimagassutslipp er ikke nevnt eller 
vurdert, til tross for at det legges 
opp til å bygge på myr. Regjeringen 
forventer i henhold til 
Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging 2019-
2023 bl.a. at kommunene 
vektlegger arbeidet med å redusere 
utslipp av klimagasser, inkludert 
utslipp fra 
arealbruksendringer. 
Krav om og til planbeskrivelse 
gjelder selv om det her er snakk om 
endring av en reguleringsplan 
som allerede legger til rette for 
utbygging i området. Det er her 
snakk om en 40 år gammel 
reguleringsplan, der nasjonale og 
regionale interesser som blir berørt i 
dag har et helt annet fokus 
enn da planen ble vedtatt. 
Dersom reguleringsplanen vedtas 
med den planbeskrivelsen som nå 
foreligger, vil dette etter vår 
oppfatning være en 
saksbehandlingsfeil som medfører 
ugyldighet. Dette da det er grunn til 
å regne 
med at feilen kan ha virket 
bestemmende på planens innhold, 
jf. forvaltningsloven § 41. 
 
Vi vil i det følgende redegjøre for de 
mangler vi mener foreligger når det 
gjelder beskrivelsen av 
friluftslivsinteresser og barn og 
unge. Manglene for 
reindriftsinteressene er beskrevet i 
begrunnelsen for innsigelsen. 
Dersom kommunen mener at det er 
grunnlag for å gå videre med 
planarbeidet i et eller annet 
omfang, må planbeskrivelsen 
oppdateres og fylles ut i tråd med 
det vi beskriver. Gjøres ikke dette, 
vil det etter vår oppfatning foreligge 
en planfaglig mangel. 
Friluftslivsinteresser 
Det er i planbeskrivelsen sagt at 
planforslaget ikke vurderes å være 
til ulempe for utøving av 
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friluftsliv, og at det vil legge til rette 
for økt bruk av nærområdene. 
Planområdet inneholder flere 
registreringer av svært viktige 
friluftslivsområder. Det er del av 
området Finneidfjellet, et større 
område angitt som markaområde. 
Utbyggingen berører en mindre 
del av dette området, og vi 
forutsetter at adkomster til marka 
ivaretas i planen. Også Lysløype 
Hauan ser ut til å bli ivaretatt. 
Vi er mer kritiske til at et område 
angitt som gapahuk og registrert 
som leke- og rekreasjonsområde 
foreslås nedbygd. Selv om også 
gjeldende plan legger opp til 
utbygging her, må konsekvensene 
av å bygge ned et slikt areal 
vurderes. 
Planbeskrivelsens vurdering når det 
gjelder rekreasjonsbruk i pkt. 6.8 
fremstår for Fylkesmannen 
som noe lettvint. Det kan etter vår 
oppfatning ikke legges til grunn at 
planforslaget ikke vil være til 
ulempe for utøving av friluftsliv. 
Vi antar at det er bruk etablert etter 
at gjeldende reguleringsplan ble 
vedtatt som ligger til grunn for 
kartleggingen av friluftslivsinteresser 
i området. Bruken må etter vår 
oppfatning uansett være med i 
vurderingen av nå foreliggende 
planforslag og de virkninger det får. 
Kanskje tilsier bruken av 
området at planene for utbygging 
må endres i forhold til det som ble 
akseptert i 1980. 
Kommunen skal i henhold til 
folkehelseloven § 4 andre ledd 
fremme folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt, herunder ved 
lokal utvikling og planlegging, 
forvaltning og tjenesteyting. 
Vi forutsetter at kommunen vurderer 
om også andre deler av 
planområdet brukes i forbindelse 
med friluftsliv på en slik måte at de 
må ivaretas i planleggingen. 
Nasjonale forventninger sier at 
regjeringen forventer at kommunene 
identifiserer og tar hensyn til 
friluftslivsområder i 
planleggingen. 
Dersom en tenker at viktige områder 
for friluftsliv innenfor planområdet vil 
bli erstattet av andre 
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områder utenfor planen, må dette 
inngå i kommunens vurdering av 
planens virkninger når det 
gjelder friluftsliv. 
Barn og unges interesser 
Det følger av plan- og 
bygningslovens 
formålsbestemmelse (§ 1-1 siste 
ledd) at hensynet til barn og 
unges oppvekstvilkår skal ivaretas i 
planleggingen. 
Vi anbefaler kommunen å benytte 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets 
veileder om barn 
og unge i plan og byggesak i det 
videre planarbeidet. 
 
Konsekvenser for barn og unge 
Kommunen skal i henhold til 
rikspolitiske retningslinjer for barn 
og planlegging pkt. 4 bokstav a 
vurdere konsekvenser for barn og 
unge i plan- og 
byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. 
Fylkesmannen forutsetter at en 
under vurderingen av planens 
konsekvenser for barn og unge 
også vurderer betydningen av at 
områder registrert som svært viktige 
friluftslivsområder bygges ned, jf. 
det som er sagt ovenfor. 
Vi viser til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets 
veileder om barn og unge i plan og 
byggesak når det gjelder de 
vurderinger kommunen må gjøre. 
Det er under eksisterende forhold i 
planbeskrivelsen sagt at planen tar 
hensyn til områder som er av 
interesse for barn og unge slik det 
er i dag. Det legges opp til lett 
tilgjengelige friluftsområder, 
uteoppholdsareal og lekeplasser. 
Det etterstrebes sikre koblinger for 
myke trafikanter. 
Videre er det under 
virkninger/konsekvenser av 
planforslaget sagt at barns 
interesser i planforslaget ivaretas 
ved at det opprettes felles 
lekeplasser i tilknytning til 
boligområdene, samt at det er kort 
vei til både friluft og andre områder 
for lek. Det er opprettet knytninger 
med fortau/gang- og sykkelvei for å 
gi barna en sikrere skolevei. 
Endelig planforslag skal i henhold til 
planbeskrivelsen oversendes 
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barnas representant for ytterligere å 
bidra til barns medvirkning. 
Medvirkning 
Fylkesmannen kan ikke se at barn 
og unge har vært gitt anledning til å 
medvirke i planarbeidet. Vi minner 
om at kommunen i henhold til plan- 
og bygningsloven § 5-1 andre ledd 
har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder 
barn og unge. 
Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen skal legges til grunn 
ved kommunal planlegging. 
Formålet med disse rikspolitiske 
retningslinjene er å synliggjøre og 
styrke barn og unges interesser i 
planlegging. De skal gi kommunene 
bedre grunnlag for å integrere og 
ivareta barn og unges interesser og 
gi et grunnlag for å vurdere saker 
der barn og unges interesser 
kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser. 
Kommunen skal i henhold til de 
rikspolitiske retningslinjene pkt. 4 
bokstav d «organisere 
planprosessen slik at synspunkter 
som gjelder barn som berørt part 
kommer fram og at ulike grupper 
barn og unge selv gis anledning til å 
delta». Det er i departementets 
utfyllende kommentarer til denne 
bestemmelsen bl.a. sagt følgende: 
«Det er viktig at de personer, 
grupper eller instanser som kan 
representere barn og unges sak, 
også gis anledning til å fremme 
synspunkter. Dette bør imidlertid 
ikke komme som en erstatning for 
barn og unges egen mulighet for å 
delta og uttale seg. 
Krav til medvirkning og deltaking er 
også et krav barn og unge har etter 
FN's konvensjon for barns 
rettigheter (barnekonvensjonen). 
Konvensjonens artikkel 12 sier at 
barnet har rett til å si sin mening og 
bli hørt i alt som vedrører det». 
Når det her er snakk om utbygging i 
et område som åpenbart benyttes 
av barn og unge i dag, mener 
Fylkesmannen at kommunen må 
legge til rette for aktiv medvirkning 
fra disse. Det er ikke tilstrekkelig at 
barnas representant får anledning til 
å uttale seg. Personen som er pekt 
ut til å ivareta den særskilte 
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ordningen for å ivareta barn og 
unges interesser i planleggingen 
etter § 3-3 tredje ledd har kun 
ansvar for å se til at det blir 
gjennomført medvirkning med barn 
og unge i tråd med loven. 
Personen/representantens uttalelser 
kan ikke erstatte kravet til 
medvirkning, og vedkommende har 
ikke automatisk ansvar for 
gjennomføring av 
medvirkningsprosessen. Vi viser her 
til pkt. 3.2.7 i departementets 
veileder. Veiledningen inneholder 
under pkt. 4 informasjon om aktiv 
medvirkning av barn og unge.  
Arealer for barn og unge  
Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging 2019-
2023 sier også at regjeringen 
forventer at kommunene ivaretar 
barn og unges interesser gjennom 
en samfunns- og arealplanlegging 
som skaper trygge, attraktive og 
aktivitetsfremmende by- og bomiljø.  
Det er i pkt. 5 i de rikspolitiske 
retningslinjene stilt krav til fysisk 
utforming. Barn er den gruppen i 
befolkningen som bruker 
utearealene mest, og for dem har 
nærmiljøet stor betydning. Fordi 
barns aksjonsradius er begrenset, 
er tilgjengelighet og gode 
atkomstmuligheter til arealer og 
anlegg for daglig fysisk aktivitet og 
friluftsliv i nærmiljøet særdeles 
viktig.  
Foreslått bestemmelse 3.1.6 krever 
som et minimum at lekeplassene 
skal skoges og planeres, samt 
opparbeides med grus/sand og/eller 
gress. Det er under 5.1 stilt krav om 
at angitte lekeplasser skal være 
etablert før nye boliger innenfor 
nærmere angitte felt kan utbygges.  
Fylkesmannen ser det som positivt 
at det er knyttet 
rekkefølgebestemmelser til 
etablering av lekeplasser, men ber 
kommunen vurdere å kreve at 
lekeplassene også skal inneholde et 
minimum av lekeapparater. Vi 
forutsetter også at kommunen 
vurderer om det er hensiktsmessig 
med et krav om skoging som ser ut 
til å innebære at det ikke vil bli noen 
trær igjen på lekeplassene. Dette gir 
ikke nødvendigvis den beste 
kvaliteten på arealene. 
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3 Planstatus og rammebetingelser 
 

3.1 Overordnede planer 
 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 22.03.2018)  
I gjeldende kommuneplan er planområdet angitt som område hvor gjeldende reguleringsplaner fortsatt 
skal gjelde. 

Følgende overordnede planer legges til grunn for planarbeidet:  

 Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-203 
 Fylkesplan for Nordland  
 Kommuneplanens arealdel for sentrum 
 Kommuneplanens samfunnsdel  

 

Forhold i overordnede planer som er vurdert i planarbeidet:  
- Vesentlige lokale og regionale interesser knyttet til friluftsliv  
- Allmennhetens tilgang og ferdsel ved utbygging i kystsonen  
- By- og tettstedsutvikling  
- Klima og klimatilpasning i forhold til utbygging, samt plassering og dimensjonering av viktig 
infrastruktur (infrastruktur for miljøvennlig transport)  
- Universell utforming og tilgjengelighet  
- Alternative energikilder  
- Hensynet til barn og unge  
- Stedets karakter/estetikk  
- Naturressurser, grønnstruktur og kulturminner  
- Transport / trafikksikkerhet og parkering  
 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Planområdet er i eksisterende planer regulert til bolig, barnehage, skole, lekeareal, forretning/kontor, 
fornminne, trafo, samt tilhørende veg, gangvei, skiløype og park. 
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Figur 1: Gjeldende reguleringsplaner/kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med rød linje.

3.3 Tilgrensende planer

Planen grenser mot detaljregulering for Finneidlia2 med planid. 2004007.

3.4 Temaplaner

Det foreligger ingen temaplaner som har relevans til dette planarbeidet.

3.5 Statlige planretningslinjer

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med
planforslaget er listet opp nedenfor:

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2013)
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016)
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
• Naturmangfoldloven (2019)
• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)

4 Beskrivelse av planforslaget, eksisterende forhold
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4.1 Beliggenhet

Planområdet som er på ca. 654 daa ligger i øvre del av Hauan/Sjåheia, ca. 2 km fra Fauske sentrum,
som er det største boligområdet i Fauske kommune.

Figur 2: Planområdets beliggenhet markert med blå farge. Kartgrunnlag: kommunekart.com.

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet består av i dag av etablerte boligfelt, barnehage, løyper/stier, friluftsområdeog teknisk
infrastruktur. Deler av området er ubebygd og består delvis av åpne arealer og noe skog.

Omkringliggende områder er en kombinasjon av bebygde og ubebygde areal samt friluftsområde.

4.3 Stedets karakter

Området er forholdsvis tettbygd, hovedsakelig bestående av eneboligerfra 1975 og opp til dagens
dato. Det er også innslag av leiligheter og flermannsboliger. Bebyggelsen har hovedsakelig
tradisjonelt preg med saltak. Det er lett tilgang til friluftsområder.

4.4 Landskap

Nedre del av planområdet har en svak stigning mot nord. Arealeter forholdsvisflattmed brattere
terreng mot nord.
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Planområdet har generelt gode solforhold. 
 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Det er registrert et kulturminne i nordvestlige del av planområdet. Her tillates ingen tiltak. 
Varslingsplikten er ivaretatt i planbestemmelsene. 

4.6 Naturverdier 

 
Planområdet ligger i et eksisterende boligområde og det er ikke spesielle registreringer av dyreliv eller 
naturtyper i det aktuelle området eller i umiddelbar nærhet. Tiltakets art og dets forholdsmessige 
inngrep i naturmangfoldet, medfører at det kun er foretatt søk i Naturtypebasen og Artsdatabanken. 
Det er ikke registrert verken rødliste eller truede arter i planområdet eller i umiddelbar nærhet av 
planområdet. 

4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder, friluftsliv 
 
Det er viktige friluftsområder i nordøstlige del av planområdet.  

Kommunedelplan for sentrum viser områder som er svært viktig for friluftsliv. I planforslaget er den 
øvre bebyggelsen fjernet og viktige frilufts-, reindrift og myrområder blir dermed ivaretar. 

 

Figur 3. Rød skravur viser områder som i kommuneplanens arealdel er markert som svært viktige for friluftsliv. 
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Planforslaget legger for øvrig opp til lett tilgjengelige ski og turløyper, samt at det er avsatt 
parkområde, lek- og uteoppholdsareal. Eksisterende turveier blir bevart og kobles sammen med gang- 
og sykkelvei gjennom boligområdene. Parkering SPA3 er et populært utfartssted for allmenn ferdsel, 
både sommer og vinter. Enhet VVA har fått tilbakemeldinger på at kapasiteten til tider er for liten. Det 
legges derfor opp til en ekstra parkering SPA1 i nær tilknytning til park og turvei.  

 

Figur 4. Eksisterende parkering SPA3 er en populær portal for allmenn ferdsel i området.  
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Figur 5. Oversikt over planområdet. Blå linjer marker eksisterende stier/traktorvei. Kilde FKB-TraktorvegSti. Disse 
er hensyntatt i planleggingen. 

Kartlagt friluftsliv 

Miljødirektørenes friluftslivkartlegging indikerer et leke- og rekreasjonsområde vist med grønn 
markering i figur 6. 

 

Figur 6. Indikert leke- og rekreasjonsområde i friluftslivkartlegging. 
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Befaring viser at området i dag preges av lite aktivitet. Nedre del består av forholdsvis tett 
blandingsskog. I øvre del stiger terrenget mot nord og har et fint potensiale som fremtidig lekeområde. 
Områdenavnet er i friluftskartleggingen kalt Gapahuk, men det er ingen fysisk gapahuk her. Imidlertid 
er det oppført en mindre uregistrert fritidsbolig av ukjent opprinnelse. 

 

Øvre del av indikert leke- og rekreasjonsområde. Bilde er tatt mot sør. Området er i planforslaget avsatt til 
friluftsformål. 

 

4.8 Landbruk 

 
Områdene vest og nord for dagens bebyggelse består delvis av lauvskog og barskog med lav til 
middels bonitet. Tilstøtende områder kan ha verdi i forhold til skogsdrift 
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Figur 7: Oversikt over treslag i planområdet. Mørk grønnfarge indikerer barskog, Lys grønn indikerer lauvskog. 
Ellers består område av blandingsskog. 

 

4.9 Reindrift 
 
Gjennom planområdet går det en flyttlei for rein. Planavdeling i Fauske kommune har i etterkant av 
innsigelse fra Fylkesmannen hatt flere møter med Duokta reinbeitedistrikt. Disse er oppsummert 
under: 

04.06.20: Gjennomgang av opprinnelig planforslag med avtale om befaring i området. 

11.06.20: Befaring i nordlige del av Sjåheia. Det ble da avtalt å fjerne øvre del av det foreslåtte 
boligområdet i tråd med oppmålte punkter i terreng. Nytt plankart skulle opparbeides og godkjennes av 
Duokta. 

10.07.20: Gjennomgang av revidert plankart. Flyttlei/hensynsone for reindrift markert i plankartet 
ble godkjent av Duokta reinbeitedistrikt. 
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Figur 8. Oversikt over flyttlei. Det er innenfor deler av friluftsområdet avsatt hensynsone til reindrift i planforslaget. 
Plassering av hensynsonen er bestemt og godkjent av Duokta reinbeitedistrikt. 

 

4.10 Trafikkforhold 
 

• Kjøreatkomst  

Det nye boligfeltet vil få atkomst fra Rognveien. Rognveien er en kommunal vei med bredde på ca. 6 
m og fartsgrense på 40 km/t fra Hauan brua og opp til kryss Rognveien/Granveien der fortau går over 
til gang og sykkel. Resterende strekning lang Rognveien har en fartsgrense på 50 km/t, med unntak 
av 30 km/t i nærhet av Finneid skole. 
 
• Veisystem 

Eksisterende og framtidig bebyggelse: kommunale veier med fartsgrense 30 km/t. 

• Trafikkmengde 

Det finnes ingen eksakt oversikt over trafikkmengden langs Rognveien. Det er ca. 400 husstander 
etter kryss Gryttingveien/Rognveien som benytter Rognveien. Det er totalt ca. 550 husstander som 
benytter Rognveien mellom Hauan brua og kryss Gryttingveien. Ved et estimat på 4 bilturer pr 
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virkedag pr husstand vil dette gi en ÅDT på 2200/1600 for Rognveien før utbygging. ÅDT er et uttrykk 
for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr døgn. Ved full utbygging av fremtidig boligfelt (50 
boenheter) vil dette gi en estimert ÅDT på 2400/1800. 

 

Figur 9. Markerte eiendommer som benytter Rognveien fra kryss Gryttingveien. ÅDT vil reduseres etter hver 
avkjørsel i boligfeltet. Det er totalt 14 avkjørsler (inkludert nye avkjørsel) langs Rognveien. 

• Ulykkessituasjon 

Det er registrert en ulykke innenfor planområdet og en i umiddelbar nærheten av planområdet, begge 
langs Rognveien. 

Den ene ulykken innenfor planområdet markert med blå sirkel omhandler MC ulykke - avsvinging til 
venstre foran kjørende i motsatt retning. Alvorligste skadegrad: lettere skadd. Dato: 16.05.2008. 

Den andre ulykken like utenfor planområdet i sør markert med hvit sirkel omhandler sykkelulykke - 
avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. Alvorligste skadegrad: lettere skadd. Dato: 
22.09.2003. 
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Figur 10: Trafikkulykker, jf. hvitog blå sirkel. Kartet viser hendelser lengst sør i planområdet. Planavgrensningen
er illustrert. Kartgrunnlag: vegvesen.no/vegkart.

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter

Det er etablert fortau/gang- og sykkelvei langs hele Rognveien fram til Finneid skole.

Gjennom barnetråkkregistreringeri forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er det for
Hauan/Sjåheia boligområde etablert en tilpasset tilknytning mot Vestmyra skole (for elver fra 5. klasse
- 10. klasse). Eksempler på dette er etablering av skjermetgang-og sykkelvei gjennom
jernbaneområdet. Etablering av trafikklys over E6. Asfaltering og belysning av områder. Nedsatt
hastighet for nedre del av Rognveien der det er etablert fortau.

• Kollektivtilbud

Det er eksisterende bussholdeplasser langs Rognveien samt det er regulert inn en kantstopp i det nye
boligområdet langs Vårlyngveien. Skolebussen og sentrumsbussen har sin rute gjennom planområdet
langs Rognveien. Skolebussen harogså en avstikker gjennom Granveien (nedre del av planområdet).

4.11 Barns interesser

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) skal sikre
Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og styrke barn og
unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og
anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen
helsefare.
I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget
lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnede arealer til
barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det
skaffes fullverdig erstatning.

Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. I planarbeidet har det vært fokus på å
opprettholde allmenn ferdsel i området. Det er tilrettelagt tilgang til friluftsområder, uteoppholdsareal
og lekeplasser. Det er tilrettelagt gang- og sykkelvei, turveierog fortau for å ta hensyn til myke
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trafikanter. Det er spesielt tatt hensyn til elever ved Finneid skole (1 – 4. klasse), med krav om 
tilrettelegging av fortau langs Vårlyngveien. Areal til fremtidig barnehage er utvidet og har enkel tilgang 
til friluftsområdet. 

I tillegg til lekeplass legges det opp til et sentralt plassert parkanlegg for å gi barn, unge og voksne en 
felles aktivitetsarena.  

Planavdelingen har den 04.09.20 hatt møte med representanter for barn og unge, blant annet medlem 
fra ungdomsrådet og elev fra videregående skole, der revidert planforslag har blitt gjennomgått.  

Oversikt over tilbakemeldinger/synspunkter: 

Positivt: 

- Viktige friluftsområder blir bevart 
- Det er tatt hensyn til reindrifta 
- Gode forbindelser med gang- og sykkelvei/fortau/turvei, fine muligheter for adkomst til 

friluftsområdene 
- Lett tilgjengelige arealer for lek og park 
- Fin plassering av fremtidig barnehage 

Negativt: 

 Savner en nærbutikk/kiosk i området. Befolkningsgrunnlaget er tilstede for å kunne tilby dette. 
 
Det er vurdert at en dagligvarebutikk innenfor det fremtidige boligområdet vil gi for stor 
trafikkbelastning langs Vårlyngveien. En bedre løsning vil være å etablere et næringsareal i direkte 
tilknytning til Rognveien. Et slikt areal vil bare være tilgjengelig sør for Rognveien utenfor 
planavgrensningen. En slik arealbruk må derfor løses gjennom en egen planprosess. 
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Figur 11. Mulig lokasjon for fremtidig dagligvarebutikk/nærbutikk sør for planområdet. 

 

 

4.12 Sosial infrastruktur 

 
Skolekapasitet 

 Finneid skole (1 – 4) ca. 1,5 km – avstand senter av planområdet 
 Vestmyra skole (1 – 10) ca. 3 km – avstand senter av planområdet 
 Fauske videregående skole ca. 3 km – avstand senter av planområdet 

Barnehagedekning 

 Lyngheia barnehage – privat. Innenfor planområdet (BBH1). 
 Avsatt areal på 9,4 daa for etablering av fremtidig barnehage (BBH2). 

Annet 

Fauske sentrum med butikker og rådhus ca. 2,5 km – avstand senter av planområdet. 

Fauske Handelspark (butikker/kafe/frisør) ca. 2,5 km – avstand senter av planområdet.  
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4.13 Universell tilgjengelighet 

 
Selve utbyggingsområdet er i forholdsvis flatt terreng og vil i liten grad by på utfordringer i forhold til 
tilgjengelighet for alle. 

4.14 Teknisk infrastruktur 

 
Kommunalt vann og avløpsledninger bygges ut til hver tomt. 

Renovasjon gjennom Iris Salten. 
El-kraft utbygges/påkobles hos Indre Salten energi. 
Bredbånd/fiber kan tilkobles/utvides i området gjennom Indre Salten energi. 
 

4.15 Grunnforhold 
 

 Eksisterende bebyggelse: 
Varierende løsmasser: tykk morene, tykk havavsetning, torv og myr, bart fjell, stedvis tynt 
dekke. 

 Ny bebyggelse: 
Varierende løsmasser: Tykk morene, torv og myr, tynt humus-/torvdekke 

Det er ingen registrerte aktsomhetsområder innenfor planavgrensningen eller i umiddelbar nærhet. 

4.16 Støyforhold 
 
Planområdet ligger, så langt man kjenner til, hverken innenfor rød eller gul støysone. Noe støy fra 
trafikk langs Rognveien må påregnes. 

4.17 Luftforurensing 
 
Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 
grenseverdier. 

5 Beskrivelse av planforslaget 
 

5.1 Analyser og utredninger 
 
Det er ikke utført egne analyser eller utredninger i forbindelse med planarbeidet. 

5.2 Planlagt arealbruk 
 

I planområdet tenkes det lagt til rette for boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal og teknisk 
infrastruktur, fortau, gang- og sykkelvei, samt grønnstruktur.  Planområdet er utvidet noe i forhold til 
opprinnelig avgrensning i forbindelse med varsel om planoppstart:  

- Det har fremkommet behov om å regulere inn en adkomst fra Rognveien i østlige del av 
planområdet for å få en bedre adkomst til nytt boligområde. Det er samtidig tatt hensyn til 
myke trafikanter som skal i retning Finneid skole som ligger øst for planområdet.  
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- Det har fremkommet ønske om å få innregulert eksisterende ski/turløype i den vestligste del 
av planområdet. 

- Det har fremkommet behov om å regulere inn vannforsyningsanlegg (BVF) med tanke på 
videre utbygging i området. 

Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner (jf. PBLs §§ 12-5 og 12-6): 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 Nr. 1) 
- Boligbebyggelse: Området er regulert til boligbebyggelse. (B) 
- Barnehage (BBH) 
- Lekeplasser (BLK) – felles eierform 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Energianlegg (BE) 
- Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
- Vannforsyningsanlegg (BVF) 
- Uteoppholdsareal (BUT) 

 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 Nr. 2) 

- Kjøreveg (SKV) 
- Veg (SV): Atkomstvei til vannforsyningsanlegg. Intern kommunal vei, ikke til offentlig bruk. 
- Offentlig parkering (SPA) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
- Gang- og sykkelveg (SGS) 
- Fortau (SF) 

 
Grønnstruktur (§ 12-5 Nr. 3) 

- Turveg (GT) 
- Park (GP) 
- Friområde (GF) 
- Overvannstiltak (GOV) 
- Kombinert skiløype og turveg med lys (GAA1) 
- Blågrønnstruktur – fordrøyning av overvann (BG) 

 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

- Friluftsformål 
 

Reguleringsplan- Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5 nr. 6) 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag  

Hensynsoner (§ 12-6) 

- Faresone – høyspenningsanlegg 
- Angitt hensynsone – hensyn reindrift 
- Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
 
Området er lett bebyggbart med forholdsvis flatt terreng som i nordlige del skråner oppover. 
Det tenkes lagt til rette for ene- og flermannsboliger, leiligheter, herunder rekke- eller kjedehus i 
planområdet med parkering på egen tomt. Det avsatt boareal til ulike målgrupper med tanke på 
økonomi og livssituasjon. 

Høyde/grad av utnytting for bolig 
Maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) settes til 35 %. Boliger kan føres opp med inntil 2 etasjer med 
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maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og 
pulttak er maks gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 

Byggegrenser 
Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den sammenfallende med formålsgrensen. For øvrig 
gjelder Plan og bygningslovens bestemmelser i forhold til minimumsavstand til naboeiendom, med 
mindre annen privatrettslig avtale foreligger. 

5.4 Bofellesskap 
 
Eldrerådet har i planprosessen kommet med innspill angående boliger for eldre.  

Det er avsatt et boligareal B24 der boenheter samles i en mindre klynge. 

To tomter kan slås sammen for å danne et bofellesskap, eller det kan tilrettelegges for en eller to 
boenheter pr. tomt avhengig av behov. Innenfor området B32 kan det også etableres et bofellesskap. 

 

Figur 12. Oversikt over området B24. 

 

5.5 Uteoppholdsareal 
 
Gjeldende krav til leke- og uteoppholdsareal er 35 m2 per boenhet. Dette kravet kan i sin helhet løses 
innenfor planområdet og er regulert inn. Det vil bli opparbeidet kvalitativt gode lekeplasser i tilknytning 
til planlagte utbygging. 

Det er i planforslaget lagt til rette for gode muligheter for private uteområder. 
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5.6 Sol/skygge 
 
Planlagt bebyggelse kan føres opp med maksimalt 2 etasjer og vurderes ikke å ha store negative 
innvirkning på verken nabohus, leke- og uteoppholdsareal eller eksisterende bebyggelse når det 
gjelder skyggevirkninger. De nye boligtomtene har en dreining mot sørvest og det er ingen 
terrenghindringer innenfor det avsatte boligarealet. Behovet for sol/skyggediagram vurderes derfor 
som mindre nødvendig.  

 

5.7 Parkering 
 
Boliger: Det skal avsettes minimum 1,4 parkeringsplasser pr. boenhet. 
For boenheter < 50 m2 skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass. 

5.8 Trafikkløsning 
 
Ny bebyggelse vil få kjøreatkomst fra fremtidig avkjørsel fra Rognveien og videre via nye interne 
atkomstveier. Disse adkomstveiene blir offentlig (kommunal). Det etableres gang- og sykkelveg, fortau 
innenfor planområdet for å skjerme og lede myke trafikanter. Kryss er dimensjonert i tråd med SVVs 
håndbok N100. 

Opprettelse av adkomstveier skjer i takt med utbygging av området. Det er lagt inn rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.  

5.9 Kollektivtrafikk 

 
Bussholdeplasser ligger innenfor planområdet. Det er avsatt areal til busslomme i forbindelse med nytt 
næringsareal/boliger. Planlagt utbygging vil kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk, noe som 
anses positivt. 

5.10 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

5.10.1 Vann og avløp 
Kommunal vannledning og avløpsanlegg videreføres i de nye boligområdene. 

5.10.2 Energiforsyning og EL-nett 
Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet. Det er innenfor planområdet avsatt areal til 
energianlegg. 

5.11 Plan for avfallshåndtering 
 
Avfallshåndtering vil bli løst på egen tomt. 

5.12 Planlagte offentlige anlegg 
Innenfor området BVF er det planlagt kommunalt vannforsyningsanlegg for eksisterende og fremtidig 
bebyggelse. 

5.13 Kulturminner 
 
Det er registrert et kulturminne i nordvestlige del av planområdet. Her tillates ingen tiltak. 
Varslingsplikten er ivaretatt i planbestemmelsene. Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger 
på verken kulturminner eller -miljø. 
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5.14 Naturmiljø 
 
Planlagt utbygging vurderes ikke å få innvirkninger på naturmiljø. 

5.15 Vannmiljø 
 
Planområder berører ikke vassdrag eller sjøområder. Det går noen bekker gjennom det fremtidig 
boligområde. Disse er hensyntatt og blir kanalisert til fordrøyningsområdet BG i åpne grøfter. 

5.16 Bærekraftig utvikling 
FNs bærekraftsmål 

Planforslaget er forankret i 2 av FNs bærekraftsmål; 

• Mål 3: God helse - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

• Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn - Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, 
motstandsdyktige og bærekraftige. 

Gode boliger i godt bomiljø påvirker menneskers livskvalitet og planlegge for gode boliger i et godt 
bomiljø, er en del av kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid. 
 
Planforslaget legger til rette for et godt bomiljø i et etablert boligområde. Det er trafikksikre 
adkomster til tomtene og området er lite støyutsatt. Området har gode forbindelser til  
rekreasjonsområder, skole, barnehage, samt kollektiv transport. 
Planområdet er relativt flatt og skrår oppover mot nord, noe som gir gode forhold for å tilrettelegge for 
uteareal for alle. Stedet har gode kvaliteter med hensyn til daglys, grøntarealer/lek og friluftsområder. 
 

5.16 Sosial infrastruktur 
 
Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse behov for å øke skolekapasitet. Økning av 
barnehagekapasiteten løses innenfor planområdet. 

5.17 Universell utforming 
 
Krav fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK) skal gjelde for uteområder og atkomst til og i boligene. 

 

5.18 Klima og energi 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir føringer for klima, 
energi og transport, det er et mål å styrke by- og tettstedsentre, unngå unødig byspredning og gi minst 
mulig avhengighet av privatbil ved handelsreiser. For å redusere transportbehov og klimautslipp, skal 
det legges vekt på å tilrettelegge for gående og syklende. 
 
Det legges i planforslaget til rette for gående og syklende. Planområdet har to eksisterende 
busslommer lang Rognveien. Det legges også opp til muligheter for å etablere en busstopp sentralt i 
nytt boligområde for å få flere til å benytte offentlig transport. Planforslaget legger opp til mulighet for 
bruk av solcelleanlegg på nye bygg, men det er ikke satt som et krav i planen. 
 
Deler av planområdet består av myrområder. Innenfor området BG er hensikten å benytte det 
eksisterende myrområdet som fordrøyning av overvann mot GOV1. Myr innehar flere funksjoner som 
filter, flomdemper og ikke minst karbonlager. Det er avsatt et areal på nærmere 8.8 daa til dette 
formålet.  
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Figur 13. Avsatt areal til fordrøyning av overvann. Blå skravur indikerer myrareal. 
 
 
Øvre del av området BBH2 består av myr som er svært uttørket.  
 
Ved utbygging av det fremtidig boligområdet kan man restaurere myrinngrep ved å bruke utgravde 
torvmasser til rehabilitering av myrer i nærområdet. Dette bidrar både til å redusere nedbrytingen av 
utgravde masser og reduserer nedbryting av eksisterende grøfter/drenert myr. Dette er et tiltak som 
kan gi dobbel effekt og kan føre til et negativt klimagassutslipp siden den utgravde myra tas vare på 
og hindrer allerede drenert myr i å bryte ned. 
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Figur 14. Oversikt over torvmyr i nærheten av tiltaksområdet som kan være aktuelle for restaurering. 

 

5.18 Miljøoppfølging 
 
Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging. 

5.19 Grunnforhold 
 
Områder for fremtidig bebyggelse består av varierende løsmasser: tykke morene, torv og myr, tynt 
humus-/torvdekke. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak med hensyn til stabilitet. 
 

5.20 Støy 
 
Boliger innenfor planområdet ligger, så langt man kjenner til, verken innenfor rød eller gul støysone. 
Støy fra trafikk langs Rognveien må påregnes, men en moderat boligutbygging i øvre del av 
planområdet vil gi en begrenset trafikkøkning/økning av støy. Grunnet flytting av opprinnelig adkomst 
til nytt boligfelt mot øst, så forventes det at noe trafikk vil rutes mot Finneid/Tinkeliheia. Nedre del av 
Rognveien har fått nedsatt hastighet til 40 km/t noe som ifølge Statens vegvesen vil gi reduksjon i 
lydtrykknivå på 1.4 dB. 
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5.21 Vindforhold 
 
En kjenner ikke til at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak. 

 

5.22 Risiko- og sårbarhet 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Nei Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x Deler av eksisterende bebyggelse  står på 
tykk havavsetning. Området er relativt flatt. 
Kommunens erfaringer fra tidligere tiltak i 
grunn/vegutbygging er at leira er meget 
hard. Det er ikke meldt inn setningsskader 
på eksisterende bebyggelse innenfor 
planområdet. Ingen påviste kvikkleiresoner 
i eller i nærhet av planområdet.  For BVF 
området er det satt følgende krav: Før det 
gis byggetillatelse skal det dokumenteres 
at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i 
forhold til omsøkte tiltak 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk?  

x  

Er det radon i grunnen?   Deler av eksisterende bebyggelse står på 
tykk morene som erfaringsmessig kan ha 
verdier av radon. Radon aktsomhetskart fra 
NGU viser moderat til lav/usikker 
aktsomhetsgrad innenfor planområdet.  
Det er lovpålagt krav om radonsperre i alle 
nye bygninger hvor det oppholder seg 
mennesker. 

Annet (spesifiser)?  x  
Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

 Hendelser på veg x  
 Hendelser på jernbane x  
 Hendelser på sjø/vann/elv x  
 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre 
en risiko for området? 

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  
 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x  

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  
 Teletjenester x  
 Vannforsyning x  
 Renovasjon/spillvann x  

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

 Påvirkes området av 
magnetiske felt fra kraftlinjer? 

 Tidligere høyspentlinje i eksisterende 
bebyggelse er lagt i bakken. Det eksisterer 
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høyspentlinjer nord i planområdet. Det er 
regulert inn en hensynsone/faresone. 
Bygninger og andre innretninger kan ikke 
oppføres nærmere enn 9 m, målt 
horisontalt fra ytterste fase jfr. 
bestemmelsenes § 4.2. 

 Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

 Til skole/barnehage x  
 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  
 Til forretning x  
 Til busstopp x  

Brannberedskap    
Omfatter området spesielt farlige anlegg?   
Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

x Etableres i tråd med utbygging av 
boligområder. Det er avsatt areal for 
pumpestasjon. 

Har området bare en mulig adkomstrute 
for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

  Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

x  

 - Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

x  

 
 

5.23 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
 
ROS-sjekklista er gjennomgått og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som krever 
oppfølging eller spesielle tiltak.  

5.24 Rekkefølgebestemmelser 
 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold:  

• Situasjonsplan 

• Teknisk infrastruktur, herunder atkomst 

• Leke- og uteoppholdsareal og parkering 

• Håndtering av ulempe i bygge- og anleggsfasen 

• Sti/gangsti 
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6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
For fremtidig og eksisterende bebyggelse settes  grad av utnytting (%-BYA) til 35 %. Dette er i tråd 
med kommuneplanens arealdel for sone C.  

Ny områder som ikke er utbygd får samme krav til bygningstyper og høyde. 

6.1 Overordnede planer 

 
Kommuneplanens arealdel viser til gjeldende reguleringsplaner. Planlagt arealbruk/utbygging er 
hovedsakelig i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. 

 

6.2 Landskap 

 
Forholdsvis flatt terreng som i nord-østlig del skråner oppover. Det vil bli noe terrenginngrep i 
forbindelse med infrastruktur og boligetablering. Krav i forhold til estetikk og helhetsvirkning er 
innarbeidet i bestemmelsene. 

6.3 Stedets karakter 
 
Det vil bli endring i stedets karakter i den form at området blir fortettet. Samtidig opprettholdes 
funksjonene med nærhet til lek og rekreasjonsområder. Ny områder som ikke er utbygd får samme 
krav til bebyggelse/bygningstyper som allerede etablert bebyggelse. 

6.4 Natur- og kulturverdier 

6.4.1 Naturverdier 
Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster i planområdet. Det foreligger  
heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold, men ut fra vurderinger av eksisterende terreng  
og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. Det er derfor ikke gjort noen videre  
undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var prinsippet, jf.  
naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. Planlagt utbyggingen vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige  
belastninger på eksisterende naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og  
12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til. Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven  
vurderes å være små. 

6.4.2 Kulturverdier 
 
Planlagt utbygging vil ikke komme i konflikt med verken kulturminner eller -miljø. 

6.5 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Planlagt utbygging vil ikke få negative innvirkninger på landbruket. 

6.6 Trafikale forhold 
 
Planlagt utbygging vil føre til moderat økt biltrafikk, men forventet økt trafikk antas ikke å gi 
avviklingsproblemer. 
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6.7 Teknisk infrastruktur 

 
Tilknytning/videreføring av kommunalt vannledning og avløpsanlegg samt tilknytning til El-nett 
vurderes ikke å være problematisk. 

 
 

6.8 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk/Friluftsliv 
 
Se punkt 4.7. 
 

6.9 Bomiljø/bokvalitet 

 
Hver boenhet i planområdet vil få tilgang til privat uteoppholdsareal i form av hage eller uteterrasse. I 
tillegg er det lagt til rette for felles leke- og uteoppholdsareal som gir gode muligheter for lek og 
fellesskap. Det er kort avstand til friluftsområder. 
 
Området har gode solforhold med relativt romslige tomter. Dette gir gode forutsetninger for mindre 
energibruk og mulighet for gode plasseringer av bygninger. 

6.10 Barns interesser 
 
Se punkt 4.11. 
 

6.11 Sosial infrastruktur 
 
Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse behov for å øke skolekapasitet. Økning av 
barnehagekapasiteten løses innenfor planområdet. 

6.12 Universell tilgjengelighet 
 
Bebyggelsen med tilhørende uteareal og atkomst vil bli utformet i henhold til kravene i Byggeteknisk 
forskrift (TEK). 

 

6.13 ROS 
 
BKB/BVF området: Før det gis byggetillatelse skal det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig 
stabilitet i forhold til omsøkte tiltak. Det foreligger for øvrig ingen forhold som krever oppfølging eller 
spesielle tiltak.  

6.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Planlagt utbygging vil medføre til økte inntekter for Fauske kommune. 

6.15 Interessemotsetninger 

 
Det er ikke avdekket interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet.  
Under planleggingen av området er det etterstrebet å bevare bokvalitet med nærhet til lek, 
uteoppholdsareal og friluftsarealer med tilhørende tur/skiløypesystem.  
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Det er lagt vekt på å utarbeide sikre koblinger for myke trafikanter i forhold til nærmiljø og skolevei.  

6.16 Avveining av virkninger 

 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. 

7 Avsluttende kommentar 
Planlagt arealbruk er hovedsakelig i tråd med kommuneplanen/gjeldende reguleringsplaner og 
vurderes å gi rammer for god utnyttelse av utbyggingsområdet samtidig som det tas hensyn til reindrift 
og viktige friluftsområder. 
 
Planforslaget vurderes også å være et svært viktig bidrag for å imøtekomme behovet for boligareal i 
Fauske sentrum. 
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 Arkiv sakID.: 20/811 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
006/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 
012/21 Kommunestyre 25.02.2021 
032/21 Kommunestyre 11.03.2021 

 
 
Fastsetting planprogram - detaljregulering deponi Ågifjellet 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 006/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 012/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
19.01.2021 Planprogram - detaljregulering massedeponi ved Ågifjellet oktober 2020 1463757 

05.10.2020 Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet 1447668 

19.01.2021 Vedlegg 1 - Innspill Sametinget 1463761 

19.01.2021 Vedlegg 2 - Innspill Nordland fylkeskommune 1463758 

19.01.2021 Vedlegg 3 - Innspill Balvatn reinbeitedsitrikt 1463759 

19.01.2021 Vedlegg 4 - Innspill Direktoratet for mineralforvaltning 1463760 
 
Saksopplysninger: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok planoppstart for detaljregulering ved Ågifjellet den 28. april 2020, 
samt utlegging av forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn. I ettertid var det behov for 
endring av planområdets størrelse. Dette med bakgrunn i overvannshåndtering av deponiets område. 
 
Forslag til ny planprogram var ute til høring og offentlig ettersyn fra 23. oktober til og med 15. desember 
2020. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-forurensede) 



masser. Tiltaket er delvis i samsvar med kommuneplanens arealdel, og Fauske kommune er selv 
tiltakshaver. Tiltaket krever konsekvensutredning grunnet deponiets planlagte omfang og størrelse, noe 
som utløser krav om planprogram. 
 
Gjennom oppstartsvarsel og høring av forslaget, ble det mottatt 4 innspill til planprogrammet. Innspill 
som er kommet inn til tidligere planprogram er allerede tatt med i forslaget. Saksframlegget trekker kun 
fram vesentlige merknader. For å lese merknadene i sin helhet, se sakens vedlegg. 
 

1. Sametinget 

Ingen spesielle merknader til planforslaget. 
 

2. Nordland fylkeskommune 

Fylkeskommunen har ingen merknader til planarbeidet utover det som framkommer av deres innspill av 
28.05.2020. Det vises til en ny veileder på klimafaglige utredninger på miljødirektoratets nettsider. Det 
vises også til veiledning fra NVE angående utredning for vannmiljøpåvirkning. I tråd med Nasjonale 
forventinger skal også FNs bærekraftsmål, legges til grunn for planarbeidet.  
 

3. Batvatn reinbeitedistrikt 

Massedeponi ved Ågifjellet vil ikke få betydelige konsekvenser for reindriften eller hindre reinens bruk 
av trekkleien over Middagshøgda. 
 

4. Direktoratet for mineralforvaltning 

DMF ga uttalelse til varsel om oppstart av planen 17. juni 2020, og det har ikke kommet til nye 
registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter innenfor opprinnelig planavgrensning siden 
vår uttalelse. Utvidelsen av plangrensen omfatter samme mineralforekomst som nevnt i vår uttalelse til 
oppstart i juni. DMF registrerer at at mineralressurser er tatt inn som utredningstema i 
planprogrammet, og har ikke ytterligere merknader til nytt oppstartsvarsel og høring av planprogram - 
detaljregulering for deponi Ågifjellet i Fauske kommune. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planprogrammet er skrevet og revidert med bakgrunn i tidligere uttalelser på forslaget. Med bakgrunn i 
de nye uttalelser, vurderes det at det ikke er behov for endring av dokumentet. All innspill tas til 
etterretning i planarbeidet. Planprogrammet foreslås fastsatt slik den foreligger. 
 
I forskrift for konsekvensutredning § 17 sies det «Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent 
metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse». Fauske kommune må benytte seg av 
innleid konsulent for å gjennomføre utredningene. Oppdraget blir lagt ut på anbud i løpet av våren 
2021. Konsekvensutredningene skal utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. forskriftens§ 
16. 
 
På bakgrunn av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 
søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I søknaden må 
det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Disse utredningene skal gjennomføres i planarbeidet. 
 
 
 



Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Forord 

Fauske kommune opplever stor etterspørsel på tilgjengelige deponiarealer i kommunen. Med 

dette som begrunnelse reguleres derfor eiendommen på gårds- og bruksnummer 1814-88/11, 

for å tilrettelegge for lokal deponering av rene overskuddsmasser. Med rene og naturlige 

masser menes det gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk materiale som 

verken inneholder konsentrasjoner av helse- og miljøfarlige stoffer over de fastsatte 

normverdiene (jf. forurensningsforskriften, vedlegg |), eller som er syredannende.  

Gjeldende areal er i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til fremtidig massedeponi. Arealet 

ligger henholdsvis ca. 15. km sør-øst for Fauske sentrum, og det er Fauske kommune som 

selv er tiltakshaver i planarbeidet. Når det gjelder utredningskravet vurderes tiltaket i henhold 

til Forskrift om konsekvensutredning §8 og §10 (samt vedlegg ||), til å inngå under 

konsekvensutredningsplikten, og det kreves dermed planprogram. En utdypning av 

begrunnelsen for vurderingen følger senere i planprogrammet. 
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1. Bakgrunn for planarbeidet  

Fauske kommune opplever en økende utfordring angående arealknapphet når det gjelder 

deponiarealer. For å imøtekomme framtidig vekst og utbygging i Saltenregionen ønsker 

Fauske kommune å tilrettelegge for et massedeponi på eiendommen 1841/88/11. Området 

ligger ca 15. kilometer fra Fauske sentrum, og 20. kilometer fra tettstedet Sulitjelma. 

 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi og landbruks-, natur-, 

friluftslivs- og reindriftsområde (LNFR). Det skal utarbeides detaljreguleringsplan med 

konsekvensutredning for det planlagte massedeponiet. 

2. Planprosess og medvirkning  

2.1 Plan- og utredningsprosessen  
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for all utvikling 

som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredning 

setter klare føringer for når det skal konsekvensutredes, og på hvilken måte dette skal gjøres. 

Forskriftens § 8 a, krever at alle reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes 

dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planarbeidet og dets formål 

defineres til å falle under Vedlegg II, bokstav k; Deponier for masse på land og i sjø større enn 

50 dekar eller 50 000 m³ masse.  

Et planprogram kalles ofte «en plan for planen», og skal sammenfatte planarbeidet som skal 

utføres. Planprogrammet utarbeides i tråd med både Plan- og bygningsloven og Forskrift for 

konsekvensutredninger, og skal redegjøre for aktuelle problemstillinger. Formålet med 

planprogrammet er å sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess som legger til 

rette for god medvirkning fra myndigheter, grunneiere og andre berørte. Planprogrammet skal 

legges ut på høring samtidig som det varsles planoppstart, og planen skal utarbeides i tråd 

med det fastsatte planprogrammet. 

Planprogrammet skal i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 redegjøre for:  

- formålet med planarbeidet 

- planprosessen med frister og deltakere 

- opplegget for medvirkning 

- hvilke alternativer som vil bli vurdert 

- behovet for utredninger 

 

Planprosessen følger Plan- og bygningslovens prosesskrav. Figuren nedenfor gir en oversikt 

over hvordan den formelle planprosessen skal foregå. Erfaring viser at det kan bli endringer i 

prosessen underveis, for eksempel dersom det kommer merknader til planen som fører til at 

den må ut på ekstra høringsrunder. 
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Figur 1: Framstilling av planprosess etter plan- og bygningsloven 

2.2 Opplegg for informasjon og medvirkning 
Plan- og bygningsloven gir klare føringer for medvirkning i planprosessen. Grunneiere, naboer, 

offentlige myndigheter og andre berørte skal varsles direkte om forslag til tiltak. I tillegg 

annonseres planarbeidet i minst én lokalavis, samt på kommunens hjemmeside, jf. Plan- og 

bygningsloven § 12-8.  

 

Samtidig som det varsles oppstart av planarbeid, legges planprogrammet ut til høring og 

offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader til planoppstarten er satt til seks uker. 

Etter dette fastsettes planprogrammet av plan- og utviklingsutvalget jf. Kommunens 

delegeringsreglement. På bakgrunn av innkomne innspill og annen informasjonsinnhenting 

utarbeides planforslaget med konsekvensutredning. Reguleringsplanforslaget legges da ut til 

høring og offentlig ettersyn i seks nye uker.  

 

I tillegg til Plan- og bygningslovens prosesskrav, har kommunen i en tidligere fase gjennomført 

dialogmøter med noen av grunneierne i området. Det vil vurderes fortløpende om det er 

nødvendig å møte grunneiere og naboer for å drøfte viktige problemstillinger knyttet til 

planarbeidet. Behovet for informasjon og offentlige møter vil vurderes fortløpende og 

gjennomgående i planarbeidet, og det vil gjennomføres dialog med de berørte i og rundt 

planområdet.  

2.3 Framdriftsplan 
Nedenfor ligger forslag til framdriftsplan for planarbeidet. Framdriftsplanen vil mulig justeres 

underveis i planarbeidet, men dette er den foreløpige tidsplanen en ser for seg. 
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Framdriftsplan – 

detaljregulering ved Ågifjellet  2020          

 

2021 

 
11 12 01 02 03 04 05 06 

Varsel om oppstart og høring av 

planprogram         

Utarbeide forslag til reguleringsplan 
        

Vedtak/fastsetting av planprogram 

(plan- og utviklingsutvalg) 
        

Vedtak om å sende planforslag til 

høring (plan- og utviklingsutvalg)         

Høringsfase planforslag         

Bearbeiding av planforslag + 

ferdigstilling 
        

Vedtak av plan (plan- og 

utviklingsutvalget og 

kommunestyret). 
        

 

3. Beskrivelse av dagens situasjon  

Planområdet er lokalisert ved Ågifjellet og Sjønståmoen, og er i tillegg i nær beliggenhet til 

Trolldalen. Nord for planområdet ligger bygda Sjønstå. Arealet ligger 81 m.o.h, og omkring 

arealet er det spredt næringsbebyggelse; og blant annet er Sjønstå kraftverk lokalisert i 

området. Planområdet er i kommuneplanens areadel avsatt til framtidig massedeponi. 

SKS Produksjon AS er grunneier av området. Det er Fauske kommune som er tiltakshaver for 

massedeponiet, og det er inngått avtale med grunneier om disponering av arealet. Nedenfor er 

bilder av planområdet, fotografert juli 2020. 
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4. Om planforslaget som skal utarbeides  

4.1 Mål for planarbeidet 
Det overordnede målet for planarbeidet er å tilrettelegge for deponering av rene jord- og 

steinmasser. Deponiet skal betjene Saltenregionen og innbyggere i Fauske kommune. 

Området er i gjeldene kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig massedeponi, og er per 

dags dato uregulert. Reguleringsplanen omfatter et areal på omtrentlig 63,6 daa, og deponiet 

vil ha et størrelse omkring 26 da inklusiv plass til internveier. Det forventes at det kan 

deponeres omtrent 150 000 m3 over en tidsperiode på maks 20 år.  

Det vil settes et maksimum for deponiet i løpet av planprosessen. Når maks-tallet for 

deponerte masser er oppnådd, eller etter 20 år - skal deponiet avsluttes. Det skal utarbeides 

en avslutningsplan som ivaretar ferdigstillingen av deponiet, før deponiet tas i bruk. De tilførte 

massene vil utjevne terrenget i området, noe som på sikt vil forskjønne og tilbakeføre området. 

Konkrete planbestemmelser som ivaretar området og landskapet rundt skal fastsettes som 

rekkefølgebestemmelsene til planen.  

 

For dette planområdet er det ikke aktuelt med en utbyggingsavtale.  
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4.2 Planavgrensning 
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Det er i dag kun én annen reguleringsplan i området; Tveråmoen hytteområde. 

 

Bilde: massedeponiområde vist med rød linje. Farget areal i øst viser deler av reguleringsplan 

Tveråmoen hytteområde 

4.3 Alternativer 
Fauske kommune v/avdeling VVA og plan og utvikling har for noen år siden gjort en 

mulighetsstudie på deponiområder for rene masser. Her har kommunen vurdert 4 områder: 

- Deponiområde i Nordvika: området er regulert til formålet, men reservert av statens 

vegvesen for veiarbeid lang Rv80 

- Deponi på Løgavlen: ikke egnet basert på grunnforhold og tilgang inn til området 

- Deponi på Lund: vurdert som utfordrende areal, kostbart og tidskrevende å regulere, 

samt at området har høy verdi som friluftsområdet for Fauske sine innbyggere 

- Deponi på Jodalen: det viser seg å være vanskelig å gjennomføre tiltak i dette området 

da nedre del ligger innenfor en kvikkleiresone, samt at det er reindriftsinteresser som 

veier tungt for dette området 

- Deponi på Sjønstå og Ågifjellet: Planarbeid for Ågifjellet er nå igangsatt. Sjønstå-

arealet ligger for nært til områder som har svært viktige interesser, herunder frilufts- og 

kulturminneverdi. 

 

Andre områder har også vært vurdert, herunder tidligere masseuttak, men de områder er 

enten for lite, fremdeles i bruk, eller tatt i bruk til næringsformål. Fauske kommune har områder 

i Sulitjelma som kan være aktuelt, men disse er langt unna Fauske hvor det meste av masse 

kommer fra (utbyggingsprosjekter) og bør heller vurderes når deponiet i Ågifjellet skal 

avsluttes, eller når det oppstår behov for utbyggingsprosjekter i Sulitjelma. 
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4.4 Planmateriale  
Planforslaget som skal utarbeides vil bestå av følgende dokumenter 

- Plankart  

- Planbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

- Konsekvensutredning med tilhørende rapporter 

- ROS-analyse  

5. Overordnede rammer og føringer  

Noen av de mest sentrale lover og forskrifter, rammer og planer som legger føringer for 

planarbeidet er følgende; 

5.1 Nasjonale og regionale føringer  
- Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingsforskriften) 

- Forskrift om konsekvensutredninger  

- Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

- Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 

- Nasjonale miljømål  

- Nasjonale mål for vann og helse  

- Regional plan for Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020 

- Regional plan for Nordland (Fylkesplan 2013-2025) kap. 8 Arealpolitikk i Nordland  

- Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 

- Statlig planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 

5.2 Kommunale føringer 
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Kommunedelplan for energi og klima 2018-2030 

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 (under revidering) 

6. Antatte problemstillinger og utredningsbehov 

6.1 Generelt om konsekvensutredning  
Det skal utarbeides konsekvensutredning for deponiet. Tiltaket vurderes til å kunne ha 

vesentlige virkninger for samfunn og miljø. Forskrift om konsekvensutredning forteller at når 

det deponeres masser over 50 000 m3, så omfattes tiltaket av vedlegg II til forskriften. Dermed 

havner planen inn under bestemmelser og krav til planer og tiltak som skal 

konsekvensutredes, og der det kreves planprogram.  
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Forskrift om konsekvensutredning stiller krav til at alle planer som kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn, skal utredes for å synliggjøre konsekvensene av foreslåtte tiltak. 

Konsekvensutredningen har som hensikt å belyse hvilke virkninger planen kan forventes å ha 

for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av fastsatt 

planprogram. Utredningen skal også ta for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative 

konsekvenser som framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli gjort en 

sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger opp mot 0-alternativet 

(dagens situasjon), samt en anbefaling basert på dette.  

6.2 Tema for konsekvensutredning 
Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er 

kjent med, og som man mener må utredes nærmere i konsekvensutredningen. Tema som skal 

utredes er hentet fra Forskrift om konsekvensutredning, og etter innspill til forslag til 

planprogram fra Nordland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning og 

Fylkesmannen i Nordland.  

 

Tema  Vurdering 

Arkitektonisk og estetisk utforming, utrykk og kvalitet Ikke aktuell  

Barn og unges oppvekstsvilkår Ikke aktuell  

Befolkningens helse og helsens fordeling i 

befolkningen 

Ikke aktuell  

Beredskaps- og ulykkesrisiko Tas inn i ROS-analyse 

Forurensning (utslipp til luft, klimagassutslipp, 

forurensning av vann og grunn, støy og støv) 

Konsekvensutredes 

Friluftsliv Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser Konsekvensutredes 

Kjøreatkomst og avkjørsel Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Kriminalitetsforebygging Ikke aktuell 

Kulturminner og kulturmiljø Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Landskap Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Nasjonalt og internasjonal fastsatte miljømål Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven Konsekvensutredes 

Samisk natur- og kulturgrunnlag  Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Sand- og grusforekomst (volum, mineraltype og 

kvalitet) 

Redegjøres for i planbeskrivelsen 

Tilgjengeligheten for alle til uteområder og gang- og 

sykkelveinett 

Ikke aktuell 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Ikke aktuell  

Vannmiljø jf. Vannforskriften § 12 Konsekvensutredes 

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 

risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og fare for 

skred 

Konsekvensutredes 

Økosystemtjenester Redegjøres for i planbeskrivelsen 
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6.3 Utredninger i forbindelse med tillatelse til deponering 

av ikke-forurensede masser 
Fra og med juli 2020 må alle avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke 

er forurenset, ha en tillatelse iht. avfallsforskriften kapittel 9. En tillatelse til deponi etter 

avfallsforskriftens kapittel 9 er omfattende, og krever ofte dyptgående utredninger blant annet 

knyttet til vannbalanse og håndtering av sigevann. Faktaark M-1243/2018 «Mellomlagring og 

sluttdeponering av jord og steinmasser som ikke er forurenset» utdyper kravene. På bakgrunn 

av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 

søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I 

søknaden må det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og 

håndtering av overvann. Hensynene vil bli vurdert i planarbeidet. 

6.4 Metodikk for konsekvensutredning  
Konsekvensutredningene skal utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. 

Forskriftens § 16. Utredningene skal normalt inngå i planbeskrivelsen, og det skal utarbeides 

et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen.  

Temaene foreslås utredet på følgende måte: En beskrivelse av dagens situasjon, kartlegging 

og beskrivelse av virkningen tiltaket vil kunne få for hvert tema. Virkningene vektes etter 

områdets verdi og konsekvensgrad for hvert tema. Verdi- og konsekvensvurderingene 

sammenstilles i en tabell hvor det samlede vurderingen fremkommer. Det legges opp til en 

metode basert på Statens vegvesens standardmetodikk for en systematisk, samlet vurdering 

av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712 Konsekvensanalyse (Statens 

vegvesen, 2018).  

Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, samfunn 

og naturressurser. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet 

utvikling i henhold til 0-alternativet, det vil si dagens situasjon. Det foreligger verken private 

eller kommunale planer for området som gir grunn for å tro at området vil forandres 

nevneverdig fra i dag.  

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

Verdi; påvirkning/omfang; og konsekvens.  

- Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt 

som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som 

prosjektet planlegges.  

- Tiltakets påvirkning – hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert 

tiltak.  

- Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om 

det berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets påvirkning.  

For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Liten (eller lokal) verdi; middels 

(eller regional) verdi; stor (eller nasjonal verdi). Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis 

skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse foreligger i skriftlige dokumenter, benyttes gjerne 

disse.  
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Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok 

V712. I viften kommer det fram en konsekvensskala fra stor positiv til kritisk negativ 

konsekvens.  

Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen, oppsummert i 

konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen 

vurderes til «lite til middels påvirkning» kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for, 

for eksempel, nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike 

konsekvenser håndteres, i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  

 

6.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med tiltaket må utredes. ROS-analysen baseres på 

godkjente beregningsverktøy i henhold til rundskriv fra DSB. Det skal utarbeides en 

risikomatrise. ROS-analysen vil inngå som en del av planbeskrivelsen.  
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31.08.2020 Vedlegg 5 - innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning 1450561 
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Sammendrag: 



Plan- og utviklingsutvalget vedtok planoppstart for detaljregulering ved Ågifjellet den 28. april 2020, 
samt utlegging av forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn. 
 
Forslag til planprogram var ute til høring og offentlig ettersyn til og med 18. juni 2020. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-forurensede) masser. Tiltaket er i 
samsvar med kommuneplanens arealdel, og Fauske kommune er selv tiltakshaver. Tiltaket krever 
konsekvensutredning grunnet deponiets planlagte omfang og størrelse, noe som utløser krav om 
planprogram.  
 
Saksopplysninger: 
Planprogrammet har vært til høring og offentlig i ettersyn i perioden 5. mai 2020 – 18. juni 2020. 
Planprogrammet er revidert på bakgrunn av innkomne merknader og ytterligere 
informasjonsinnhenting, og legges dermed fram for fastsetting av plan- og utviklingsutvalget. 
 
Gjennom høringen ble det mottatt 6 innspill til planprogrammet. Saksframlegget trekker kun fram 
vesentlige poeng eller påpekninger. For å lese merknadene i sin helhet, se sakens vedlegg.  
 

1. Liv Sølvi Bjørkrem  

«Når det gjelder grense mellom 1881/88/11 som detalj reguleringen gjelder og min eiendom 1881/91/1 
som ligger mot øst ønsker vi en ny gjennomgang av grensene mellom eiendommene. Vi kan ikke godta 
regulering som vil omfatter deler av eiendom 1881/91/1. Vår eiendom skal holdes utenom regulering i 
denne forbindelse.» 
 
Saksbehandler vurdering og besvarelse: «Hei. Reguleringsplanen vil ikke omfatte eiendom 1841/91/1. 
Eiendommen 91/1 grenser mot 88/11, men vil ikke bli berørt av selve planen i og med at 
planavgrensningen kun omfatter selve deponiet og veien. Se bilde nederst i e-posten, der 
planavgrensningen er den blåe stiplede linjen. Hvis du som grunneier vil ha en gjennomgang av grenser, 
så må du ta kontakt med oppmålingsingeniørene i kommunen for å få kartlagt grensepunktene». 
 

2. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)  

NVE sender sitt generelle innspill i plansaker. Det påpekes viktigheten av forebygge skader fra flom- 
erosjon og skred. Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. 
Dersom vassdrag ikke har kapasitet å ta i mot økt avrenning, må det tilrettelegges for tilstrekkelig 
fordrøyningstiltak. Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i 
planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap 
involveres tidlig. 
 
Saksbehandlers vurdering: NVEs generelle innspill tas til orientering.  
 

3. Sametinget 

Etter Sametingets vurdering kan de ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt 
med automatisk freda samiske kulturminner. Ingen spesielle merknader. Skulle det likevel oppdages 
gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 



sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune.  
 
Saksbehandlers vurdering: Sametingets generelle innspill tas til orientering  
 

4. Nordland fylkeskommune 

Merknad Saksbehandlers 
vurdering 

Gjeldende fylkesplan bes hensyntas i 
planarbeidet.  

Tas til følge 

Det er positivt at kommunen har tenkt til å 
konsekvensutredes tiltakets påvirkning på vannmiljø som 
kan bli berørt. I planområdet går det en bekk som renner ut 
i Sjønståelva. Deler av Sjønståelva har en anadrom 
strekning. For å ivareta laksen og den gode økologiske 
tilstanden er det høyst relevant å utrede hvordan et 
eventuelt masseuttak vil kunne påvirke vannmiljøet i 
Sjønståelva. Gjennom regional plan for vannforvaltning i 
henhold til EUs vannforskrift, er det vedtatt miljømål for 
vannforekomstene i planområdet. Det generelle miljømålet 
er at alle vannforekomster skal ha god økologisk tilstand 
innen 2021. Vi ber kommunen hente inn og ta hensyn til 
informasjon om risiko og påvirkningsanalyse for 
vannforekomster som kan bli berørt av planleggingen.  

Tas til følge 

I nærheten av planområdet er det et svært viktig 
friluftsområde. I tillegg er det hus og hytter i nærheten av 
planområdet. Det er viktig at friluftsområdet og miljøene 
rundt ikke forringes i større grad av støv, støy og 
landskapsinngrep. 

Tas til følge. 
Konsekvensutredning av støy og 
støv legges til i 
utredningstemaer.  
 

Vi gjør oppmerksom på at Sulitjelmavegen (fv. 830) er et 
forskriftsfredet kulturminne, med kulturminne-id 128887 i 
den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. 
Eventuelle inngrep i kulturminnet kan bare skje etter at det 
er gitt dispensasjon fra kulturminneloven. Det er Nordland 
fylkeskommune som er dispensasjonsmyndighet.  

Tas til orientering. 

Planene ser ellers ikke ut til å berøre verneverdige 
kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ikke andre 
kulturminnefaglige merknader til planarbeidet og vil gi 
endelig uttalelse når planforslag foreligger. Innspillet 
gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen 
vurdering fra Sametinget. 

Tas til orientering. 

I tillegg til nevnte nasjonale og regionale føringer vil det 
være hensiktsmessig å se på Nasjonale forventinger til 
regional og kommunal planlegging, Regional plan for 
vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 og Regional 
plan - Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020. 

Tas til følge. Følgende planer er 
lagt til i planprogrammet under 
«overordnede rammer og 
føringer». 

Vi ber kommunen om å tydeliggjøre hvilken metodikk som 
vil bli anvendt for konsekvens-utredningene 

Tas til følge. En beskrivelse av 
metodikk er lagt til i revidert 
planprogram.  

Planområdet ligger i et terreng som kan bli utsatt for skred. Tas til følge. Fare for skred legges 



Fare for skred bør derfor utredes nærmere. 
Konsekvensutredning av mulig forurensning bør også 
inneholde støv siden planområdet ligger i nærheten av vei.  

til som tema i KU.  

I nærheten av planområdet er det registrert reinbeite og 
flyttelei. Det blir viktig å ha en god dialog og medvirkning 
med reindriften som berørt part, for å ivareta deres 
interesser  

Tas til orientering. 
Reinbeitedistriktet har blitt 
varslet tidligere. De vil kontaktes 
ytterligere for dialog om tiltaket. 

Vi forventer at tema kjøreatkomst og avkjørsel med fv. 830 
blir omtalt i planbeskrivelsen, og at det vurderes eventuelle 
behov for tiltak på vegene der transport skal foregå. 
Avkjørselens utforming og siktforhold må vurderes med 
tanke på kjøring med store kjøretøy som skal brukes i 
planlagt massetransport. Atkomst til massedeponiet skal 
skje via eksisterende avkjørsel med fv. 830 og avkjørselen 
inngår i varslet planområde. Avkjørselen må reguleres slik 
at den er i henhold til vegnormalen, vi viser til Statens 
vegvesens håndbok N100. Avkjørselen må reguleres som 
offentlig kjøreveg og areal til skråningsutslag og grøfter, 
utenom kjørearealet reguleres til offentlig annen veggrunn, 
tekniske anlegg. Geometriske krav, både horisontalt og 
vertikalt og drenering må oppfylles. Fartsgrensen forbi 
planområdet er 80 km/t, trafikkmengde ca. ÅDT 1300 
kjøretøy (år 2019) med 9 % tunge kjt., i henhold til 
vegkart.no. Hensynssone frisikt i krysset må reguleres med 
6m x 126m (=stoppsikt 105m x 1,2). Det må tas inn en 
reguleringsbestemmelse knyttet til hensynssone frisikt: Det 
tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 0.5 meter 
over vegbanen. Siden fv. 830 er et forskriftsfredet 
kulturminne, må det søkes til Nordland fylkeskommune om 
dispensasjon fra kulturminneloven for planlagte tiltak på 
vegen. Vi ber også om at vegeier blir informert før 
eventuelle godkjente tiltak på/inntil fylkesvegen blir 
iverksatt». 

Tas til orientering. 

 
5. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:  
· I følge Norges geologiske undersøkelse ligger området innenfor en registrert forekomst av 

sand og grus av lokal betydning (Forekomst Sjønstå: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800) Forekomsten er 
en breelvavsetning, og har sammenhengende utbredelse fra Sjønståelvas utløp og videre 
sørover på østsiden av elva over Trolldalen og til Kallmo. Det er tidligere tatt ut masser i 
planområdet. 

· DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om  
· konsekvensutredninger (2017), § 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering 

av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. DMF forventer at planbeskrivelsen gjør rede for 
den registrerte sand- og grusforekomsten (volum, mineraltype og kvalitet), og at 
konsekvensutredningen behandler hvilke konsekvenser deponering vil ha for utnyttelse av 
forekomsten på kort og lengre sikt.  

 
Saksbehandlers vurdering: Tas til følge. Planbeskrivelsen vil redegjøre for forekomsten, og konsekvensen 
deponiet vi ha for utnyttelsen på både kort og lang sikt.  

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=83800


 
6. Fylkesmannen i Nordland  

 
«(…) Fylkesmannen viser til innspill varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå 
og i Trolldalen datert 03.09.2019. Her påpekte vi at overskuddsmasser som ikke kan gjenvinnes eller 
nyttiggjøres slik at de erstatter masser som ellers ville blitt brukt, er å anse som avfall jf 
forurensningsloven § 27. Massene må bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32. 
Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet ved enkeltvedtak på nærmere fastsatte 
vilkår.  
Fylkesmannen kan likevel gi tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16 til å etablere deponi for ikke-
forurensede masser. Deponering av ikke-forurenset jord er ikke omfattet av virkeområdet til 
avfallsforskriften Kapittel 9. Deponering av avfall, jf forskriften § 2, 3. ledd b). Dette innebærer at det kan 
stilles andre krav til deponiet enn de som fremkommer av vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 9, bl.a. 
gjelder dette krav til dobbel bunntetting.  
Miljødirektoratet har senere kommet frem til at dagens unntak i avfallsforskriften kap.9, § 9-2 for 
deponering av ikke forurenset jord, sannsynligvis må fjernes for å være i samsvar med deponidirektivet 
fra EU. Dette vil innebære endringer i avfallsforskriften kapittel 9. Endringen vil medføre at fom. juli 
2020, må avfallsanlegg hvor det deponeres jord og steinmasser som ikke er forurenset, ha en tillatelse 
iht. avfallsforskriften kap.9. En tillatelse til deponi etter avfallsforskriften kapittel 9 er omfattende og 
krever i forbindelse med søknadsprosessen ofte dyptgående utredninger bl.a. knyttet til vannbalanse og 
håndtering av sigevann 
Kapittel 9 gjelder også deponi for inerte masser og har lempeligere vilkår enn ordinære avfallsdeponier. 
Det likevel slik at de riste og kolonnetester som legges til grunn for at masser kan karakteriseres som 
inerte ofte viser at antatt rene masser likevel ikke kan karakteriseres som inerte.  
 
Så langt viser vi til Faktaark M-1243/2018 Mellomlagring og sluttdisponering av jord og steinmasser som 
ikke er forurenset som redegjør for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og 
sluttdisponering av overskuddsmasser i form av jord og steinmasser som ikke er forurenset.  
Kommunen må søke Fylkesmannen om tillatelse til deponi for ikke forurensede masser. I søknaden må 
det bla. redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Fylkesmannen anser det som hensiktsmessig at kommunen også tar inn bestemmelser til 
reguleringsplanen som setter krav til mottakskontroll og håndtering av avrenning/sigevann. Vi ber om at 
det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at deponiet ikke kan tas i bruk før det foreligger tillatelse etter 
forurensningsloven fra Fylkesmannen (..)» 
 
Saksbehandlers vurdering: Fylkesmannens innspill tas til følge. Fauske kommune vil søke om tillatelse til 
deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. Det vil også utarbeides 
bestemmelser som tilsier at deponiet ikke kan tas i bruk før det foreligger tillatelse etter 
forurensningsloven fra Fylkesmannen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Planprogrammet avklarer rammer og premisser for den videre prosessen, belyser hva som vil være 
kunnskapsgrunnlaget og hvilke utredninger som skal gjøres. Planprogrammet belyser opplegg for 
medvirkning og hvilken fremdrift arbeidet skal ha. Således fremstår planprogrammet som et godt 
styringsverktøy for det videre planarbeidet og vurderes å være i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1. 
Merknadene som kom under høringen, er ivaretatt i revidert planprogram.  
 
I forskrift for konsekvensutredning § 17 sies det «Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent 
metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse». Fauske kommune må benytte seg av 
innleid konsulent for å gjennomføre utredningene. Oppdraget blir lagt ut på anbud i løpet av høsten 
2020. Konsekvensutredningene skal utarbeides i tråd med det fastsatte planprogrammet jf. forskriftens 



§ 16.  
 
På bakgrunn av endringer i avfallsforskriften § 9, er tiltaket søknadspliktig til Fylkesmannen, og det må 
søkes om tillatelse til deponering av ikke-forurensede masser før deponiet kan tas i bruk. I søknaden må 
det blant annet redegjøres for mottakskontroll, resipientforhold, avrenning og håndtering av overvann. 
Disse utredningene skal gjennomføres i planarbeidet. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

20/2061 - 6 20/27728 20/15827 28.10.2020  

 

Uttalelse vedrørende høring av planprogram - 
detaljregulering deponi Ågifjellet, Fauske kommune.  
 
Vi viser til deres brev av 27.10.2020. 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 

omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til planforslaget. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 

forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. § 

4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 

graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 

ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 

 

 
 
Varrudagáj/Med hilsen 

 
 

 
Andreas Stångberg Sidsel Bakke 

fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver 
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Innspill til nytt varsel om oppstart, samt høring av planprogram - 

detaljregulering deponi Ågifjellet   
 

 

Vi har mottatt varsel om oppstart av og høring av planprogram for detaljregulering Ågifjellet, 

Fauske kommune. Planområdet omfatter eiendom gnr./bnr., 88/1, 88/11 og deler av fylkesveg.  

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et deponi på Ågifjellet. Planarbeidet er delvis i 

tråd med kommuneplanens arealdel. Det ønskes å legges til rette for et større deponi gjennom 

reguleringsplan, enn arealet avsatt til massedeponi i kommuneplanens arealdel. For å sikre god 

overvannshåndtering har kommunen valgt å utvide planområdet fra forrige oppstartsvarsel. Fordi 

det legges til rette for et deponi med en størrelse på over 50.000 m3, omfattes tiltaket av vedlegg 1 

i forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen har vurdert at planarbeidet omfattes av forskrift 

om konsekvensutredninger.  

 

Vi gav innspill til første oppstart av dette planarbeidet i brev av 28.05.2020. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill 

ved oppstart og uttalelse til planprogram. 

 

Merknader  

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet. Se særlig kap. 8.3. 

Naturressurser, kulturminner og landskap.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Fylkeskommunen har ikke kulturminnefaglige merknader til planarbeidet utover det som 

framkommer av vårt innspill av 28.05.2020. 

 

Friluftsliv og landskap, og vannmiljø 

Vi har ingen merknader til disse temaene utover det som står skrevet i brev av 28.05.2020. 

 

 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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Veg 

Fylkeskommunen har ikke vegfaglige merknader til planarbeidet utover det som framkommer av 

vårt innspill av 28.05.2020. 

 

Klima og klimatilpasning 

Slik det vises til i planprogrammet, er det sentralt å utrede hvordan klimaendringer kan få en 

innvirkning på omfanget av deponiet og dets mulige konsekvenser for økosystemtjenester, 

naturmangfold, vannmiljø, etc. På Miljødirektoratet nettsider kan dere finne veileder for hvordan 

klimatilpasning kan inkluderes i planarbeid. 14. desember kommer Miljødirektoratet med en digital 

veileder for konsekvensutredninger som tar for seg temaer som naturmangfold, 

økosystemtjenester og noe vannmiljø. NVE har mer veiledning angående utredning for 

vannmiljøpåvirkning.  

 

Nasjonale og regionale føringer 

I tråd med Nasjonale forventinger skal også FNs bærekraftsmål, legges til grunn for planarbeidet. 

Vi gjør oppmerksom på at revidert regional plan for klima og miljø, nå er på høring ut desember.  

 

Veiledning 

Konsekvensutredning og utredningstemaer 

Det er positivt at ulike alternative lokaliseringer for massedeponi er vurdert.  

 

Temaer som skal utredes ifølge planprogrammet er forurensning, jordressurser og viktige 

mineralressurser, naturmangfold, vannmiljø og virkninger av klimaendringer.  

 

Planprosess 

Det er positivt at kommunen vurderer å gjennomføre møter utover minstekravet for 

medvirkningsprosesser i plan- og bygningsloven. Dialog med berørte parter er viktig for å få frem 

ulike interesser ved og i planområdet. For å sikre at reindriften ikke blir negativt berørt, er det 

hensiktsmessig å ta kontakt med reinbeitedistriktet i området.  

 

Digital plandialog 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av 

planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 

ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no.    

 

Generelle bemerkninger 

- Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 

energikilder bør alltid vurderes.  

- Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 

og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder 

der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.   

- Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.  

mailto:plannordland@kartverket.no
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- Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

- Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 

sikrer god vannkvalitet.  

 

 

Kontakter  
 

Tema  Navn  Tlf.  
 Kulturminner og kulturmiljø  Martinus Hauglid  75650526 
 Veg  Toril Barthel  75655225 / 90189425 

 Øvrig  Silje C. Wästlund  75650029 / 47834942 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ivar Magne Heggli  

prosjektleder  

 Toril Barthel 

 senioringeniør veg 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

 

Kopi til:     

Sametinget  Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 

 

  

 



Fra: Balvatn reinbeitedistrikt <balvatn@gmail.com> 
Sendt: mandag 14. desember 2020 21.41 
Til: Postmottak 
Emne: Uttalelse detaljregulering deponi Ågifjellet 
 
Hei 
 
Massedeponi ved Ågifjellet vil ikke få betydelige konsekvenser for reindriften eller hindre reinens 
bruk av trekkleien over Middagshøgda. 
 
 
Mvh  
Kristine Blind Helland 
Balvatn reinbeitedistrikt 
 
 



 
 

 
 
   

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  15.12.2020 
Vår ref:  20/02060-5 
Deres ref:     

 

Uttalelse til nytt oppstartsvarsel og høring av planprogram - 
detaljregulering for deponi Ågifjellet i Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert Velg dato. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Saken 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi for rene (ikke-
forurensede) masser. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 
massedeponi. Tiltaket krever konsekvensutredning. 
 
Uttalelse 
DMF ga uttalelse til varsel om oppstart av planen 17. juni 2020, og det har ikke 
kommet til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter innenfor 
opprinnelig planavgrensning siden vår uttalelse. Utvidelsen av plangrensen omfatter 
samme mineralforekomst som nevnt i vår uttalelse til oppstart i juni.   
 
Vi registrerer at mineralressurser er tatt inn som utredningstema i planprogrammet. 
 
DMF har ikke ytterligere merknader til nytt oppstartsvarsel og høring av planprogram - 
detaljregulering for deponi Ågifjellet i Fauske kommune. 
 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 

POST- OG BESØKSADRESSE  

Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 

http://www.dirmin.no/
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 
 
 

Mottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

  

                                 

 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/545     
 Arkiv sakID.: 17/2038 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
005/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 
013/21 Kommunestyre 25.02.2021 
033/21 Kommunestyre 11.03.2021 

 
 
Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 005/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.  

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 013/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
19.01.2021 Planbeskrivelse 1463985 

19.01.2021 Reguleringsbestemmelser 1463986 

19.01.2021 Plankart Klungsetmarka fritidspark 1463987 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Fauske IL Skigruppa fremmer forslag til endring/utvidelse av reguleringsplan for Klungsetmarka 
fritidspark. Planarbeidet utføres av Fauske kommune. 
Planområdet er på ca. 1271,8 daa og ligger ca. 3 km nord for Fauske sentrum mellom nordre del av 
Erikstad og Klungset. Planforslaget omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: Gnr: 104, bnr. 1-



5, 43, 77, 88, 180 og 212. Gnr. 105, bnr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 21 og 27. Gnr. 116, bnr. 7, 8 og 10. Gnr. 117, 
bnr. 1-4, 8, 14, 15, 17 og 42. 
 
Foreslåtte endringer 

· Skigruppa ønsker å få deler av dagens skiløype med fast dekke (rulleskiløype) endret til 
formålet skianlegg. I den forbindelse har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel for 
området med tilrettelagt tilgang til marka. Det er definerte krysningspunkter over rulleskiløypa 
for å hindresammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere. 

 
· Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 
Løvgavelveien. Veien er altså beregnet til grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med 
unntak benyttes som avlastningsvei ved store arrangement, f.eks. NM. Det er lagt inn 
hensynsone i forbindelse med dolomittbruddet. 

 
· Det er uført justeringer i plankartforslaget for å rette mindre avvik mellom gjeldene 

reguleringskart og faktisk løypetrase. 

 
· Det er avsatt areal til skilek/akebakke. Området er etablert fra tidligere. 
· Det er avsatt areal til aktivitetspark i nærhet av skistadion 
· Det er tegnet inn forslag til fremtidig traktorvei delvis parallelt med løypetrase for at 

grunneiere skal få lettere tilgang til skogen. Det er også lagt inn eksisterende traktorveier som 
tidligere ikke har vært inntegnet i plankartet. 

 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 17.09.20 – 02.11.20.  
Det er innkommet 5 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter.  
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår. 
 
NVE, 23.10.20 
 
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 17.09.2020. Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- 
og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 
framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn 
til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i 
oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at 
det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.  
 
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:  

· NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  



· NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

· NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen.  

· NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

 
· NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging. Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 
«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 
avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

· Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med en 
konkret forespørsel. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Tas til orientering. 
 
Klungset utmarkslag, 28.10.20 
 
Viser til brev fra Fauske kommune: Forslag til områderegulering for Klungselmarka fritidspark, 
datert 17.09.2020, deres ref: 20/13775. 
På vegne av medlemmene i Klungset utmarkslag krever vi om at følgende merknader blir tatt til 
etterretning i planarbeidet og videre saksbehandling: 
 
1. Merknader til reguleringsbestemmelsene: 

· Viser til §4, kapittel 4.3 Område for traktorveier, TRA/TRA_F. Det er oppgitt at 
reguleringsbredden for traktorveier er 3,5 meter. Dette er ikke tilstrekkelig bredde for 
skogsdrift. Vi krever at reguleringsbredden økes, og at den minimum blir i henhold til gjeldende 
regler for Traktorvei klasse 7. 

· Viser til §6, kapittel 6.3 Område til lysløype, SKI1 -SKI2, kombinert skiløypetrasé og turvei. 
Reguleringsbestemmelsen for dette området regulerer at «kryssing av lysløypen er tillatt i 
forbindelse med terrengtransport av skogsvirke». Denne formuleringen kan utmarkslaget ikke 
aksepterer. Vi krever at denne endres slik at det tillates kryssing av løypetraséen for all 
aktivitet som er nødvendig i forbindelse med drift av eiendommene. En akseptabel formulering 
for den aktuelle setningen kan være: «Kryssing av løypetraséen er tillatt i forbindelse med drift 
av eiendommene». 

 
· Ved gjentatte anledninger har utmarkslaget påpekt at eksisterende løypeanlegg ikke er 

ferdigstilt i henhold til opprinnelige planer og avtaler, som er inngått med grunneierne. Dette 



er et tema som vi har tatt opp med Fauske kommune mange ganger, og det har være flere 
forskjellige representanter/saksbehandlere fra kommunen som har vært på befaring sammen 
med grunneierne for å se på nødvendige tiltak. På tross av lovnader om «bot og bedring» har 
ikke dette ført frem, og for enkelte har det medført store problemer for driften i skogen. 

På bakgrunn av dette krever utmarkslaget at det nå legges inn en rekkefølgebestemmelse i 
reguleringsplanen, som sikrer at eksisterende løypenanlegg ferdigstilles i samråd med og slik 
som avtalt med grunneierne, før det tillates oppstart av andre tiltak innenfor området som 
omfattes av denne reguleringsplanen. 

 
2. Merknader til Planbeskrivelsen 
 

· I Planbeskrivelsen kapittel 2.3 Innspill til plan (ref. vurdering av innspill fra Klungset 
utmarkslag) og i kapittel 4.3 Landbruksfaglige vurderinger. påstås det at det er uutnyttet areal 
i området regulert til SKI2 langs Erikstadvatnet, som kan brukes til utvidelse av 
lysløypetraseen. Videre anbefales det at en utvidelse gjøres for å minske konflikten mellom 
skogsdrift og bruker av løypeanlegget. 

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsbredden for løypetraséen i dette området er 4 meter. 
Utmarkslaget vil ikke godta noen form for avskoging/trefelling på denne strekningen. Vi 
begrunner dette med at ytterligere avskoging/trefelling mellom løypetraseen og 
Erikstadvatnet vil redusere rekreasjonsverdien rundt vannet. Slik vi ser det kan utfordringen 
mellom skogsdriften og brukere av løypeanlegget, løses forholdsvis enkelt med god skilting, 
som grafisk fremstiller hvordan «trafikken» langs denne delen av traseen skal foregå. 
Utmarkslaget er heller ikke enig i vurderingen som konkluderer med at det er uutnyttet areal 
til løypetrasé innenfor området regulert til SKI2, og mener denne påstanden må skyldes en 
feilvurdering/feiltolking og uoverensstemmelse mellom kan og terreng/faktiske forhold på 
denne strekningen. Vi krever derfor at denne påstanden dokumenteres med faktiske 
innmålinger i felt og at vurderingen gjøres på grunnlag av disse. 

 
· Slik vi ser det er det ingen steder i Planbeskrivelsen som tar opp det faktum, at ved å 

omregulere deler av løypetraséen til BASl-BAS3, ekskluderes all aktivitet som ikke er direkte 
tilknyttet skiidrett. Dette reagerer vi på. Da asfaltering av deler av anlegget ble presentert for 
oss og publikum ble det fremhevet at dette ville være et tiltak som skulle komme «alle» til 
gode. Vi tenker her spesielt på rullestolbrukere og andre med handicap som ellers ikke kan 
komme seg ut i Klungsetmarka. 

Det er ingen tvil om at nettopp dette argumentet i stor grad. var med på å oppnå aksept hos 
grunneierne når det kom spørsmål om tillatelse til legge asfalt. Slik vi har forstått det, har 
også dette argumentet vært bruk i arbeidet med å få finansiert tiltaket både med private og 
offentlige midler. 
Vi krever derfor at dette må tas opp, og gis en grundig vurdering i forhold til hva som har 
vært forutsetningene for etablering av asfalt i en del av løypeanlegget. 

 
3. Merknader til Plankart 
 
I nordøstenden av Erikstadvatnet er det en traktorvei med avkjøring/kryssing av løypetraséen som ikke 
er inntegnet på plankartet. Vi krever at også denne tas med i forbindelse med endring av 
reguleringsplanen. 
 
4. Generelle merknader 



 
· Vi undres over at utmarkslaget ikke har blitt innkalt til å delta på befaring i Klungsetmarka som 

en del av planprosessen. Utmarkslaget vil på det sterkeste oppfordre Fauske kommune til å 
gjennomføre en befaring i Klungsetmarka sammen med utmarkslaget for å se på de momenter 
som gjelder de faktisk fysiske forhold i Klungsetmarka, som er påpekt ovenfor. 

Som grunneiere og bruker av Klungsetmarka forventer vi at våre merknader blir tatt til følge 
i det videre planarbeidet og saksbehandlingen. Hvis det er spørsmål angående dette brevet, 
eller behov for ytterligere dialog, ber vi om at dere kontakter Klungset utmarkslag. 
 

 
Vurdering/anbefaling 
 
Med hensyn til evt. grøfting/skjæringer er reguleringsbredden til traktorveier endret  
til 5 m i plankart og bestemmelser. 
 
Del av tekst under punkt 6.3 er endret til: 
Kryssing av løypetraséen er tillatt i forbindelse med drift av eiendommene. 
 
Det er i plankart laget forslag til fremtidig traktorvei samt krysningspunkter/parallelle veier for at 
skogeiere/grunneiere skal ha mulighet for å kunne drifte sine eiendommer på en god måte. 
 
Følgende er tatt inn i planbestemmelsene under punkt 9.6: 
 
Der skiløype og traktorvei går i parallell/overlapper hverandre skal det  
vises ekstra hensyn til drift av eiendommene. Disse områdene skal ha godt synlig merking/skilting for å 
gjøre brukere oppmerksomme på evt. fare ved skogsdrift. 
 
De landbruksfaglige vurderingene er basert på traktorveien nord-øst for SKI2. 
Det er ikke meningen å utvide et areal som i bestemmelsene er begrenset med hensyn til skogen. 
Vurderinger er gjort på grunnlag av oppmåling som er gjort i området. 
 
Områdene BAS1-BAS3 er allerede asfaltert i henhold til tidligere planvedtak. 
Det er i henhold til bestemmelsene ikke tillat å ekskludere funksjonshemmede eller andre brukere av 
nærturområdene innenfor idrettsanlegget.  Det er etablerte løsninger for å nå ut i marka ved barmark 
slik at man ikke kommer i konflikt med rulleskibrukere. Disse løsningene er inkludert i plankartet. 
Det er også etablert et grusfelt på utsiden av de asfalterte område som kan benyttes av 
turgåere/mosjonister. 
 
Følgende er tatt med i bestemmelsene under punkt 9.7: 
Eksisterende løypeanlegg ferdigstilles i samråd med og slik som avtalt med grunneierne før det tillates 
oppstart av andre tiltak innenfor området som omfattes av denne reguleringsplanen 
 
Arealplanlegger og oppmåler i Fauske kommune har i samarbeid med Per-Arnt Nilsen i Klungset 
utmarkslag vært på befaring i planområdet. Det ble utført oppmålinger og i etterkant er plankartet 
oppdatert med ny traktorvei og krysningsareal for området nordøst for Erikstadvatnet.  
 
 
Omya Hustadmarmor AS, 22.10.20 
 
Vi viser til brev datert 17.09.2020, hvor det gjøres oppmerksom på at endring av planer for 
Klungsetmarka fritidspark er lagt ut til offentlig ettersyn. 



 
Vi har gått gjennom dokumentene og har innsigelser/kommentarer til følgende punkter: 
1) Overlapp mellom arealet for fritidsparken og sikkerhetssone for bruddvirksomheten vår 
nord-vest for bruddet. 
2) Regulering av fritidsområde innenfor vår sikkerhetssone syd for bruddet, og dertil hørende 
utbedring av vei til diverse formål. 
3) Manglende informasjon fra Fauske kommune. 
Før punktene ovenfor utdypes, vil vi forklare litt om vår virksomhet i området generelt og Løgavlen 
spesielt; Omya Hustadmarmor AS tar ut dolomitt ved vår gruve i Hammerfall og ved vårt dagbrudd i 
Løgavlen. Den største delen av produksjonen skjer i Hammerfall. Her blir materialet knust til ønsket 
kornstørrelse og skipet ut med båt. Produksjonen i Løgavlen er for tiden langt mindre, men utgjør en 
viktig buffer for oss, slik at vi klarer å forsyne kundene våre med dolomitt i tide. For framtiden erplanene 
store for Løgavlen, fordi dagbruddet vil ta over produksjonen den dagen når gruvedriften ved 
Hammerfall fases ut. 
Driften ved Løgavlen ble regulert i 1990 av Fauske kommune. Av stor viktighet for diskusjonen ang. 
Klungsetmarka er at det rundt brudd-arealet er lagt inn en sikkerhetssone med en bredde på 200m (se 
Vedlegg). Sikkerhetssonen har blant annet det formålet at det skal verne mennesker for nedfall av stein 
ved skyting. 
 
Kommentar vedrørende overlappende reguleringer nord-vest for dagbruddet: 
Innenfor dagbruddets sikkerhetssone vest-nord-vest for bruddet er det en lysløype. Lysløypa har vært der 
fra gammelt av, men etter regulering av Løgavlen dagbrudd i 1990, ble deler av løypa flyttet fordi den 
var for nær bruddet. Skiløypa er i dag regulert inn som en del av Klungsetmarka Fritidspark. 
 
Grensene for Fritidsparken er lagt til dels langt utenfor skiløypa og dekker et ikke ubetydelig areal av vår 
sikkerhetssone.  
Vi mener at det er uheldig at lysløypa ligger innenfor sikkerhetssonen. Vi anbefaler at kommunen ser på 
om det er mulig å forandre trasèen ytterligere vekk fra dagbruddet. Videre mener vi at en regulering av 
deler av en sikkerhetssone som en fritidspark er svært uheldig. Men dersom det er nødvendig med en slik 
regulering mener vi arealet skal dekke bare lysløype-trasèen og intet annet.  
Kommentarer vedrørende planene for utbedring av vei innenfor vår sikkerhetssone syd for bruddet, og 
innlemmelse av veien i Klungsetmarka Fritidspark;  
Veien det er snakk om ligger innenfor vår sikkerhetssone (se Vedlegg). Veien brukes i dag av grunneierne 
for å komme til skogen deres. Skiforeningen ønsker å utbedre veien og benytte den som 1) treningssted, 
og 2) som avlastningsvei ved store arrangementer.  
Å bruke veien som treningssted er vi svært skeptiske til, på grunn av sikkerheten. Innenfor 
sikkerhetssonen er det en viss risiko for nedfall av stein ved skyting. Vi ønsker derfor minst mulig ferdsel 
innenfor sikkerhetssonen. Vi ser ingen grunn til å regulere veien som en del av Fritidsparken.  
Å bruke veien som avlastningsvei ved store arrangementer medfører tilsvarende sikkerhetsrisiko. I tillegg 
vil en slik bruk medføre at vår adkomstvei til/fra bruddet vil måtte benyttes. Her foregår det transport av 
dolomitt og av anleggsmaskiner, og det sier seg selv at vi ikke ønsker å slippe inn annen trafikk på denne 
veien. Den er derfor stengt med bom og lås i dag.  
Siden de store arrangementer er enkelt-hendelser, vil vi ikke stille hos helt negative til bruk som 
supplerende vei akkurat ved disse tilfellene. Forutsetningen er imidlertid at det passer med bruddets 
virksomhet og planer for den aktuelle tiden. Saken må derfor diskuteres mellom partene og Omya 
Hustadmarmor AS.  
 
Manglende informasjon om tiltaket fra Fauske kommune.  
Vi merker oss at planene har eksistert lenge og at den tidligere har vært sendt på høring til Nordland 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Klungset utmarkslag og Sametinget.  
Siden deler av planene berører vår sikkerhetssone og dermed brudd-driften burde vi også vært 
høringsinstans.  



Vi ønsker gjerne en dialog med Fauske kommune for å finne de beste løsninger. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Planarbeidet omfatter endring av gjeldene plan for Klungsetmarka fritidspark. Deler av etablert lysløype 
ligger innenfor hensynsone til bruddet og har gjort det siden 1990. Intensjonen for revisjon av 
planarbeidet har primært vært følgende: 

· Fauske IL sitt ønske om å få deler av skiløypen med fast dekke endret til formålet skianlegg. 
· Skigruppa og grunneiere sitt ønske om oppgradere/breddeutvide eksisterende traktorvei som 

går i retning bruddet. 

 
Reguleringsplanen har vært revidert ved flere anledninger, men det har aldri vært aktuelt å flytte 
skiløypetrasen ytterligere. En eventuell flytting av løypetrase vil i så fall utløse krav om en ny avtale med 
grunneiere, samt at arealene må konsekvensutredes.  Dette vil medføre en stor økonomisk belastning 
for Fauske kommune og er lite aktuelt. 
 
Det har aldri vært noen intensjon at veien T/V skal benyttes som treningssted. Veien er beregnet til 
grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med unntak benyttes som avlastningsvei ved store 
arrangement, f.eks. NM. Det er under punkt 5.2 i planbestemmelsene satt krav om avtale med driver av 
bruddet hvis veien skal benyttes ved store arrangement. 
Det er i plankartet lagt inn sikkerthetssone for deler av veien T/V i tråd med reguleringsplanen for 
Løgavlen med planid 1990002. Varsel i forbindelse med sprenging skal gjennomføres som pålagt i 
reguleringsbestemmelsene for dolomittbrudd i Løvgavlen av 27.02.1990. 
Omya Hustadmarmor har på lik linje med andre grunneiere blitt varslet i forbindelse med endring av 
planen. Det er sendt ut brev som varsler oppstart av planarbeidet inkludert omriss av tenkt planområde. 
Fylkesmannen i Nordland, 30.10.2020 
 
Fylkesmannen viser til tilsendte forslag til omregulering for Klungsetmarka fritidspark, datert 17.09.2020.  
 
I vår uttalelse ved oppstart av reguleringsplanarbeidet datert 24.03.2020, pekte vi på at hensynet til reindrifta 
måtte ivaretas i planarbeidet. Vi understreket behovet for å ivareta flyttleias funksjon og vurdere behovet for 
avbøtende tiltak.  
 
Vi er til freds med at disse hensynene er godt ivaretatt. Vi tillater oss likevel å fremme et forslag til justering av 
ordlyden i planbestemmelsene § 4 pkt. 4.2 område til reindrift/flyttlei, R.  
 
Ordlyden i planforslaget er: «Områdene for reindrift/flyttlei kan benyttes som vanlige landbruksområder, men i 
perioder med flytting av reinsdyr skal annen virksomhet vike, og det skal tas tilbørlig hensyn til reindriftens behov 
og interesser. Traktorveier eller skiløyper skal ikke endres til hinder for reindrifta.»  
 
Vårt forslag er: Fritidsparkens aktivitet skal ikke hindre landbrukets vanlige bruk av området eller reindriftas behov 
for å flytte rein gjennom området. Ved flytting av reinsdyr skal annen virksomhet vike. Det skal inngås avtale 
mellom søker/tiltakshaver og landbruksnæringa og avtale mellom søker/tiltakshaver og reinbeitedistriktet. 
Formålet med avtalene er å sikre at primærnæringenes interesser kan ivaretas på best mulig måte. Avtalene skal 
beskrive hvilke avbøtende tiltak som bør iverksettes i perioder med skogsdrift og eventuell annen 
landbruksvirksomhet i området og ved flytting av rein gjennom området, samt varslingsrutiner ved oppstart og 
avslutning. Traktorveier eller skiløyper skal ikke endres til hinder for reindrifta.» 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 



Tas til etterretning. Ordlyden er justert i planbestemmelsen. 
 
 
 
Nordland fylkeskommune, 02.11.2020 
 
Fauske kommune har lagt forslag til endring av reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark til høring 
og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å endre formål for deler av rulleskiløype med fast 
dekke til skianlegg, samt ta inn eksisterende traktorvei mot Løvgavlen og Løvgavlveien. I forbindelse med 
regulering av skianlegg er det lagt vekt på allmenn ferdsel, og definert krysningspunkter for å unngå 
sammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere. Traktorveien skal i hovedsak benyttes av grunneiere i 
forbindelse med skogsdrift. Det er satt krav om bom mot Løvgavlveien. Traktorveien kan ved unntak 
benyttes for trafikkavvikling ved større arrangement. Flyttlei for reindrift er synliggjort ved bruk av eget 
formål.  
 
Området som reguleres til traktorvei, i tråd med eksisterende situasjon, går over områder regulert til 
LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) og industriområder. En liten del av Løvgavlveien blir også 
regulert. Ut over utvidelsen er forslaget i hovedsak i samsvar med gjeldende plan og situasjonen i 
området.  
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse.  
 
Uklarhet i kart/bestemmelser  
I plankartet er krysset mot Løvgavlen (Løvgavlveien) merket som SV3. Lenger ned er Løvgavlveien merket 
som SKV1.  
 
Vi finner ikke igjen SV3 i bestemmelsene til planen. Vi går ut fra at krysset er dekket av bestemmelsene 
for offentlig kjørevei SKV, men ber likevel Fauske kommune sørge for at det er samsvar mellom kart og 
bestemmelser.  
 
Kulturminner og kulturmiljø  
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene.  
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
Øvrig  
Nordland fylkeskommune mener det er positivt at det legges opp til et samspill mellom friluftsliv og 
idrett, samtidig som rein- og skogsdrift ivaretas. Vi har ingen vesentlige merknader til saken. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Det er lagt inn bestemmelser angående vei SV3 under punkt 5.2. 
 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
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1. Generelt 
 

Planen er en endring av reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark med planid 2007011. 

Området er i gjeldene reguleringsplan primært avsatt til skogbruk med tilhørende traktorveier, 

skiløypetrase, landbruksområde reindrift, adkomstvei og klubbhus for Fauske IL skigruppa. 

Det er i endring av planen med vedtak 28.04.2015 gitt tillatelse om å etablere fast dekke på deler av 

skiløypetrase, med følgende bestemmelse: 

Det er ikke tillatt med fast dekke i lysløypa, med unntak av trase for rulleskiløype på 3 
kilometer fra stadionområdet, jfr. kart datert 23.06.2014. Det forutsettes at asfalten 
får et verdibevarende vedlikehold av tiltakshaver. 

 

Fauske IL skigruppa ønsker nå å få deler av skiløypen med fast dekke endret til formålet skianlegg. 

I den forbindelse har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel i området med tilrettelagt 

tilgang til marka. Det er definerte krysningspunkter over skiløypen med fast dekke (rulleskiløypa) for 

å hindre sammenstøt mellom turgåere og rulleskibrukere. 

Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 

Løvgavelveien.  

Veien er altså beregnet til grunneiere i forbindelse med skogsdrift og kan med unntak benyttes som 

avlastningsvei ved store arrangement, f.eks. NM. 

 

 

1.1. Forslagstiller  

Fauske idrettslag Langrenn 
 

Postadresse:   
Postboks 240 
8201 FAUSKE 

 

Besøksadresse: 
Markaveien 1 
8218 FAUSKE 

1.2. Krav om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Med bakgrunn i at 

løypenettet ikke blir utvidet er det vurdert ut fra kriteriene i forskriftens § 10 at det ikke er noen 

tiltak i planforslaget som utløser krav om konsekvensutredning. 

 Planforslaget er hovedsakelig tråd med gjeldene reguleringsplan. Deler av eksisterende asfaltert 

løypenett (rulleskiløype) endrer formål fra skiløype til skianlegg. Bruken av området blir uforandret. 
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid har vært annonsert på hjemmesiden den 24. februar 2020 og 

i Saltenposten den 30. februar 2020.  Berørte parter ble skriftlig varslet om planoppstart i brev 

datert 24. februar 2020.  

2.2. Møter og andre deltakere 
Det er avholdt avklaringsmøter med Fauske kommune underveis i prosessen. 

2.3. Innspill til plan 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er oppsummert og merknadsbehandlet i tabellen 

nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Merknader 

Nordland 
Fylkeskommune 

26.03.2020 Trafikksikkerhet 
Området er verdifullt som idretts- og 
friluftslivsområde. Når det legges til rette for 
etablering av ekstra veg og rulleskiløype er det 
viktig at trafikksikre løsninger for myke 
trafikanter vektlegges. 
 
Konsekvensutredning 
Så langt Nordland fylkeskommune kan se, er 
ikke tiltaket fullt ut i tråd med gjeldende planer 
(kommuneplanens arealdel og reguleringsplan 
for Løgavlen). Vi anbefaler derfor at 
kommunens vurdering og begrunnelse om 
forholdet til forskrift om 
konsekvensutredninger kommer tydeligere 
frem når saken sendes på høring og legges til 
offentlig ettersyn. Dette for å unngå at det 
stilles spørsmål om eventuelle 
saksbehandlingsfeil. 
 

Tatt til etterretning. 
 
Veien med betegnelse 
T/V er en oppgradering/ 
endring av eksisterende 
traktorvei. Den er ikke 
offentlig og skal 
hovedsakelig benyttes av 
grunneiere som adkomst 
til utmark i forbindelse 
med skogproduksjon. 
 
Det er lagt opp 
krysningspunkter over 
rulleskiløypen på 
oversiktlige steder for 
turgåere. Det er 
tilrettelagt adkomst fra 
stadionområde til 
kommunal lysløype. 
 
Skiløyper opprettholdes 
slik de er etablert. 
Med bakgrunn i at 
løypenettet ikke blir 
utvidet er det vurdert ut 
fra kriteriene i 
forskriftens § 10 at det 
ikke er noen tiltak i 
planforslaget som utløser 
krav om 
konsekvensutredning. 
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Fylkesmannen i 
Nordland 

24.03.2020 Planfaglige forhold 
Skianlegg omfattes av 
konsekvensutredningsforskriften § 8, jf. 
vedlegg II nr. 12 bokstav a, og skal utredes 
dersom planen slår ut på en eller flere av 
kriterier for miljø eller samfunn i § 10. Med 
skianlegg i vedlegg II nr. 12 bokstav a, menes 
etablering av nye traséer i terrenget 
for alpint, langrenn eller rulleski. Tilhørende 
funksjoner som lysanlegg, permanente 
anlegg for snøproduksjon, tribuner eller 
bygninger, skal også tas med i vurderingen av 
om det planlagte skianlegget kan utløse krav til 
konsekvensutredning. Også utvidelser av 
eksisterende skianlegg i form av nye traséer 
eller nye bygninger, skal vurderes opp mot § 10 
i forskriften. Asfaltering av eksisterende 
turveier for å tilrettelegge for rulleski omfattes 
ikke. 
Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i 
vedlegg I og II som kan få vesentlige virkninger 
skal utredes der utvidelsen eller endringen i 
seg selv overstiger størrelseskriteriene i 
vedleggene. Der det ikke er gitt 
oppfangingskriterier skal utvidelsen eller 
endringen vurderes etter forskriften kapittel 3 
og utslagskriteriene i § 10. Slik vi tolker 
oppstartsvarselet kan «justeringer» av nye 
traséer i terrenget 
for langrenn og rulleski medføre at tiltaket 
omfattes av § 8, og dermed skal vurderes etter 
kriteriene i 
§ 10. 
Miljø- og naturverdier 
Berggrunnen i området består for en stor del 
av kalkholdige bergarter, og da spesielt 
kalkspatmarmor og dolomittmarmor. Det 
forventes derfor innslag av rik vegetasjon. 
Vannforekomstene i vest-nordvest er 
interessante for naturmangfoldet, og 
jusertinger bør ikke skje på en slik måte at 
kantvegetasjonen langs disse blir redusert. 
Erikstadvatnet er en svært viktig 
kalksjø. Vannet har en rik vegetasjon med bl.a. 
to kransalgearter, hvorav C. Strigosa er nær 
truet. 
Reindrift 
Planområdet ligger i Duokta reinbeitedistrikt. I 
reindriftskartet er området angitt som 

Skiløyper opprettholdes 
slik de er etablert. Det er 
uført justeringer i 
plankartforslaget for å 
rette mindre avvik 
mellom gjeldene 
reguleringskart og faktisk 
løypetrase. 
Planområdet er utvidet 
mot Løvgavlen der deler 
av eksisterende 
traktorvei delvis har blitt 
oppgradert.  
Traseen for kommunal 
lysløype opprettholdes 
uendret, der formålet er 
skiløype/turvei. Areal til 
klubbhus opprettholdes. 
Deler av skiløypen med 
fast dekke endres til 
formål skianlegg. Det er 
lagt inn forslag til 
fremtidig traktorvei 
delvis parallelt med 
løypetrase for at 
grunneiere skal få lettere 
tilgang til skogen. 
 
Med bakgrunn i at 
løypenettet ikke blir 
utvidet er det vurdert ut 
fra kriteriene i 
forskriftens § 10 at det 
ikke er noen tiltak i 
planforslaget som utløser 
krav om 
konsekvensutredning. 
 
Areal for reindrift/flyttlei 
opprettholdes i tråd 
gjeldene reguleringsplan. 
Duokta reinbeitedistrikt 
er høringspart i 
planprosessen. 
Løypenettet blir ikke 
utvidet og bruken av 
området vurderes ikke å 
påvirke flyttleia og 
beitebruken ytterligere. 
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høstvinter- og vinterbeite. Det krysser ei flyttlei 
for rein gjennom planområdet. I lys av våre 
innspill i avsnittet om planfaglige forhold må 
kommunen vurdere om planarbeidet krever 
konsekvensutredning for 
reindrift. Uavhengig av om planarbeidet utløser 
krav om konsekvensutredning eller ikke, må 
planens virkninger for flyttleia og 
beiteområdene beskrives (plan- og 
bygningslovens § 4-2). Selv om gjeldende 
reguleringsplan og eksisterende aktivitet i 
området allerede påvirker flyttleia og 
beitebruken, er det viktig at det kommer 
tydelig fram hvordan endringene vil påvirke 
reindriftsinteressene, og om det er behov for 
avbøtende tiltak. 
Flyttleier har et særlig vern etter 
reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å 
iverksette tiltak som 
hindrer bruk av flyttleiene. Det er flyttleias 
funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret 
begrenset 
areal eller terrengformasjon. Reindriftskartene 
er derfor å regne som illustrasjon på hvordan 
reindriftsnæringen i hovedsak og normalt 
bruker områdene. Bredden på ei flyttlei vil 
variere, blant 
annet etter terreng og snøforhold, samt 
størrelsen og samlingen av flokken. 
Fauske kommune har gjort tydelige grep for å 
sikre hensynet til denne flyttleia i tidligere 
planprosesser knyttet til reguleringsplaner for 
Stormyra og Åsmyra. Det er viktig at dette 
følges opp i det videre planarbeidet i området. 
Reguleringsplanene for Klungsetmarka 
fritidspark, Søbbesva og Sjåheia er alle i 
prosess nå, og berører den samme flyttleia. Det 
er viktig at kommunen ser planarbeidet i 
sammenheng, og sikrer at muligheten for å 
flytte mellom beiteområdene øst og vest i 
kommunen bli opprettholdt. 
Vi anbefaler direkte kontakt med 
reindriftsnæringa på et tidlig tidspunkt i 
planprosessen. Dette gir tidlig avklaring av 
interesser og bedre mulighet for å finne 
løsninger som fungerer for alle parter. 
Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til 
informasjon om reindriftsinteressene, da de 
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kjenner detaljene rundt bruken av området 
best. 

Klungset 
utmarkslag 

19.03.2020 Avtalen som grunneierne på Gnr 117 og 104 
har inngått med Fauske kommune betegnes 
som 
« Lysløype Klungsetmarka» og er beskrevet 
med en bredde på 7m. Arealet som er leiet er 
beregnet ut fra denne bredden. Leien er 
fastsatt til kr 2,00 pr m² som godtgjørelse for 
hele leieperioden på 45 år. 
Vi ser at grensen for den delen av arealplanen 
som ligger på Gnr 117 omfavner et betydelig 
større areal enn det som var forutsatt når 
leieavtalen ble inngått. Dette har sannsynlig vis 
oppstått i forbindelse med utarbeidelse av 
planen som ble godkjent i 2008. De som 
utformet denne grensesettingen har sikkert 
ikke har kjent til gjeldende avtale. 
Utmarkslaget forventer at den nye planen 
utformes i h.h. til inngått avtale 
 
Vi tillater oss også å foreslå endring av navne 
settingen på området: Den opprinnelige 
lysløypa som i hovedsak ligger på Gnr 117 bør 
benevnes med «Lysløype Klungsetmarka» og vi 
mener at det vil være hensiktsmessig å ha 
dette område som en egen reguleringsplan. 
Dette særlig fordi hjemmelen for denne løypa 
ligger i en avtale mellom grunneierne og 
Fauske kommune. 
 
Det området som i hovedsak ligger på Gnr 104 
og 105 Bør betegnes som «Erikstad 
Idrettsanlegg» og det bør utarbeides en egen 
reguleringsplan for dette området. Bruken av 
dette området må være hjemlet i en skriftlig 
avtale mellom grunneierne og Fauske Idrettslag 
Ski. Det må også være avtalt kompensasjon til 
grunneierne for ulempene eiendommene er 
blitt påført ved at arealet som i utgangspunktet 
er LNFR område blir omregulert til 
idrettsformål 
  
For øvrig har vi følgende merknader: 
 
1. Adkomst/adgang til berørte 
eiendommers skogteiger for skogsdrift må 
ivaretas, om nødvendig med «avkjøring» fra 
veg- eller løypetrasé. Plassering av 

Kommunal lysløype er 
regulert med 6 m 
bredde. Det er gjort 
beregninger av areal som 
viser at avsatt formål er 
innenfor eller mindre 
enn arealet i leieavtalen. 
Revidert reguleringsplan 
vil ikke endre/øke 
arealbruken til lysløypa. 
 
Angående navnsetting. 
planen er endring av 
reguleringsplan som 
dekker areal innenfor 
Erikstad og 
Klungsetmarka. Fauske 
idrettslag langrenn har 
følgende merknader 
angående navnevalg: 
 
Vi ser i skriv datert 
19.03.20 at det er ønske 
om at området ved 
skistua og rulleskiløype 
tar navnet Erikstad 
Idrettsanlegg. Dette 
synes idrettslaget er 
uheldig da vi allerede har 
et godt innarbeid og 
omdømme regionalt og 
nasjonalt i 
Klungsetmarka 
Skianlegg. I tillegg vil det  
medføre betydelige 
utgifter for et lite 
idrettslag med et 
navnebytte. Ber derfor 
om at navnet for 
fremtiden blir 
Klungsetmarka 
skianlegg. 
 
Fauske kommune 
vurderer i denne 
sammenhengen at 
skianlegget er en del av 
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«adkomspunkter» må gjøres i samråd med 
grunneiere og Klungset utmarkslag. 
2. Klungset utmarkslag forventer at 
hensyn til skogsdrift, allment friluftsliv og 
ferdsel ivaretas, og at disse aktivitetene ikke 
båndlegges ytterligere. 
3. I henhold til dagens 
reguleringsbestemmelser (som ble vedtatt i 
2008) har ikke grunneierne anledning til å 
bruke motorisert kjøretøy i/langs løypetraséen 
for adkomst til skogs-teigene og skogsdrift. 
Dette på tross av at det er åpenbart at dette 
ikke var hensikten eller forutsetningen da 
løypetraseen i sin tid ble etablert (det er laget 
avkjøring fra traseen og inn på enkelte 
eiendom- mer). Denne utelukkingen av 
grunneierne fra løypetraseen ble vedtatt i 2008 
på tross av innvendinger fra Klungset 
utmarkslag. Når reguleringsplanen og 
bestemmelsene nå skal endres krever Klungset 
utmarkslag at utestengingen av grunneierne fra 
løypetraseen og egen eiendom tas bort. Det 
vises i denne sammenheng til innspill gitt til 
Fauske kommune i anledning av offentlig etter- 
syn av reguleringsplanen 18.04.2008. 
 
Som grunneiere og bruker av Klungsetmarka 
forventer vi at våre merknader/innspill blir tatt 
til følge i planarbeidet. Hvis det er spørsmål 
angående dette brevet, eller behov for 
ytterligere dialog i forbindelse med det 
varslede planarbeidet ber vi om at dere 
kontakter Klungset utmarkslag. 

planen, men her er det 
også annen arealbruk. I 
og med at dette er en 
revisjon av gjeldene 
reguleringsplan er det 
ønskelig at det 
opprinnelige plannavnet 
opprettholdes. 
 
Adkomst til kommunal 
lysløype opprettholdes 
slik det er i dag. 
 
Det er i plankartet tegnet 
inn et eksisterende 
krysningspunkt for 
skogsdrift som i forrige 
plan ikke var tatt med.  
Det er lagt inn forslag til 
fremtidig traktorvei 
(TRA_F) delvis parallelt 
med løypetrase for at 
grunneiere skal få lettere 
tilgang til skogen. Denne 
veien er tegnet inn der 
det er minst stigning i 
terrenget. 
 
Uttalelse fra skogsjef: 
Den kommunale lysløypa 
som strekker seg fra 
tidligere startslette og i 
sydvestlig retning går 
gjennom områder med 
plantet granskog. Når 
avtalen mellom Fauske 
kommune og 
grunneierlaget utløper 
om 15 år er denne 
granskogen hogstmoden. 
Traktorveien for uttak av 
denne skog krysser 
lysløype og fortsetter inn 
i «bukta» på lysløypa. 
Med gjeldene 
reguleringsbestemmelse 
om forbud til 
tømmertransport i eller 
langsmed lysløype vil 
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store verdier i tømmer 
ikke la seg drive ut uten å 
etablere ny adkomst for 
skogsdrift. Det bør i 
reguleringsplan avsettes 
areal for adkomst til 
skogsdrift eller at 
bestemmelsene 
revideres slik at 
næringsdrivende 
aktivitet i skog kan 
benytte traseen. 
 
For den delen lysløypa 
som går syd og øst av 
Erikstadvannet er 
lysløype og traktorvei 
lagt i parallell. Denne 
løsning har skapt flere 
ubehagelige opplevelser 
for de som driver i 
skogen. Da lysløypen ble 
anlagt parallelt med 
traktorveien ble det ikke 
laget tilstrekkelig bredde 
for lysløypen. Det kan ha 
sin forklaring i bruk av 
bredere utstyr for 
preparering og ny «krav» 
til bredde med hensyn til 
oppkjørte spor i tillegg til 
skøytesone for skiløpere. 
Traktorveien er 
nødvendig adkomst og 
driftsvei for grunneiere 
til å kunne drive skogen i 
henhold til skogloven. 
Det anbefales at 
lysløypen utbedres i 
bredde på angjeldende 
strekning slik at 
skogsdrift kan gå 
uhindret av 
løypepreparering. 
Skiløpere kan også bli 
gjort bedre oppmerksom 
på skogsdriften med 
bedre og synligere 
skilting ved 
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krysningspunkter og ved 
parallelløp 
 
 
 
 

Sametinget 04.03.2020 Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og 
annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med 
automatisk freda, samiske kulturminner. 
Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 

Tatt til orientering. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

 

3.1. Overordnede planer 
Kommuneplanens arealdel, planid. 2015006, sier at reguleringsplanen for Klungsetmarka fritidspark 

fortsatt skal gjelde.  

  

Figur 1.  Kommuneplanens arealdel. 

 

  



Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

13 
 

3.2. Statlige og regionale planretningslinjer 
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 

funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 

med planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

3.3. Avvik mellom planforslag og gjeldende planer / planretningslinjer.   
Sett i forhold til gjeldende områderegulering, er det følgende avvik; 

- Deler av skiløypen med fast dekke (eksisterende rulleskiløype) får endret formål til skianlegg.  

- Planområdet er utvidet mot Løvgavlen der deler av eksisterende traktorvei delvis har blitt 

oppgradert/breddeutvidet. Veien er definert som privat med krav om sperre/bom mot 

Løvgavelveien.  

- Det er tegnet inn forslag til fremtidig traktorvei delvis parallelt med løypetrase for at 

grunneiere skal få lettere tilgang til skogen. 

- Det er avsatt areal til skilek/akebakke. Området er etablert fra tidligere. 

- Det er avsatt areal til aktivitetspark i nærhet av skistadion 

3.4. Beliggenhet 
Planområdet er på ca. 1271,8 daa og ligger ca. 3 km nord for Fauske sentrum mellom nordre del av 

Erikstad og Klungset. 
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Figur 2: Plassering av planområdet i forhold til Fauske sentrum. 

 

3.5. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området er i gjeldene reguleringsplan primært avsatt til skogbruk med tilhørende traktorveier, 

skiløypetrase, reindrift, adkomstvei og klubbhus for Fauske IL skigruppa. 

3.6. Stedets karakter 
Planområdet og tilstøtende arealer 

Området strekker seg fra Løvgavelveien og nordover mot Tortenlia. Primært bestående av  plantet 

skog, lauvskog skog og lysløype/skianlegg. Planområdet grenser til dolomittbruddet i Løvgavlen.  

Om Fauske 
Fauske er et knutepunkt for trafikk (vei og jernbane) mellom Nord-Sør og Øst-Vest i Nordland.  

Denne funksjonen er avspeilet i kommunevåpenet.  Som en følge av å være et viktig knutepunkt, er 

Fauske et viktig senter for handel og næringsvirksomhet i området.   
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3.7. Landskap 
Fauske ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms».  Dette er en vanlig 

landskapstype i Nordland.  For videre beskrivelse av landskapsregionen, viser vi til rapport fra NIJOS1.   

 

Figur 3. Landskapsregion 32.5.  Indre Salten. 

Fauske tettsted ligger i en sørhelling ned mot Saltenfjorden.  Dette gir generelt gode solforhold og 

utsiktsforhold i byen.  Framherskende vindretning er øst-sørøst.  Lokalklimaet må regnes som et 

innlandsklima.   

Mot nord og vest domineres landskapet av store myrområder.  Nær byen er disse myrområdene i 

stor grad oppdyrket og/eller disponert til utbyggingsformål. Det er ikke påvist spesielle 

landskapsverdier i området.    

3.8. Kulturminner og kulturell verdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. Planområdet inkluderer 

ikke bygninger som er verneverdige. 

3.9. Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet.   

3.10. Rekreasjonsverdi/Rekreasjonsbruk 
Stadionområdet (skistadion) og arsenalet er populære utfartssteder for allmenn ferdsel, både 

sommer og vinter.  

3.11. Landbruk og reindrift 
Store deler av området består av skog, nærmere bestemt plantet granskog. Det er ellers innslag av 

løvskog i den sørlige delen av planområdet. 

 
1 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.   NILJOS rapport 2/98.  Landskapsregioner i Norge.   
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Figur 4. Oversikt over treslag i planområdet. Mørk farge indikerer barskog. Lys grønn indikerer lauvskog. Ellers 

består området av blandingsskog. 

Gjennom planområdet går det en flyttlei for rein. Arealet for reindrift/flyttlei opprettholdes i tråd 

gjeldene reguleringsplan.  

 

Figur 5. Oversikt over flyttlei gjennom planområdet. Markert korridor er avsatt til reindrift i planforslaget. 
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3.12. Trafikkforhold 
Adkomst til skistadion gjennom avkjørsel fra Løvgavelveien langs Markaveien. Løvgavelveien har 

avkjøring fra E6. Sør for planområdet ligger Søbbesva industriområde. Det er definerte 

krysningspunkter over skiløypen med fast dekke (rulleskiløypa) for å hindre sammenstøt mellom 

turgåere og rulleskibrukere. 

3.13. Trafikkmengde 
ÅDT er et uttrykk for antall kjøretøy i gjennomsnitt over året pr døgn.  Antall kjøretøy telles pr år og 

deles likt på antall døgn i året. Fauske kommune har nylig hatt en trafikktelling ved kryss 

Løvgavelveien/E6 i forbindelse med endring av reguleringsplan for Søbbesva. ÅDT i starten på 

Løvgavelveien er 1751. Store deler av trafikken går inn til Søbbesva. 

3.14. Barns interesser 
Barns interesser er ivaretatt gjennom planløsningen. Det er tilrettelagt areal til parkanlegg 

(aktivtetspark) og skilek/akebakke i nærhet av skistadion. Det er etablert gang- og sykkelvei fram til 

Søbbesva. Videre er det grunnet lav trafikkmengde langs Løvgavelveien vurdert at det ikke er 

særskilt behov for å etablere fortau helt fram til skistadion.  

I planarbeidet har det vært fokus på å opprettholde allmenn ferdsel i området med tilrettelagt 

tilgang til marka/friluftsområder. 

3.15. Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er ivaretatt i planforslaget.    

3.16. Grunnforhold 
NGUs løsmassekart viser at tiltaksområde er registrert som forvitringsmateriale, tynn morene, tynn 

humus-/torvdekke, torv og myr, tynn hav- og strandavsetning, tykk havavsetning og marin 

strandavsetning. Det er ingen kjente forekomster av kvikkleire eller indikasjoner på dette innenfor 

planområdet. 



Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

18 
 

  

 

Figur 6. NGUs løsmassekart. Kilde: ngu.no wms-tjenester. 

 

3.17. Støyforhold 
Planområdet er ikke direkte støyutsatt.  Støybildet består hovedsakelig av trafikkstøy fra lokal 

biltrafikk samt aktivitet fra dolomittbrudd. 

3.18. Forurensning 
Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen eller andre typer forurensning i planområdet.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 Området foreslås disponert på en slik måte: 

 

Figur 7.  Planforslag. Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.    

 

4.1. Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 

• Annen tjenesteyting (klubbhus) 

• Skianlegg, eierform offentlig 

• Kombinert bebyggelse og anleggsformål (krysningspunkt for skiløype og traktorvei) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5) 

• Kjørevei, eierform offentlig (o_SKV) 

• Vei, eierform privat (T/V) 
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• Parkering, eierform offentlig (P1) 

• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  
 
Grønnstruktur 

• Friområde, eierform offentlig (skilek/akebakke) 

• Park 

• Kombinert grønnstrukturformål (skiløype/turvei) 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

• Landbruksformål 

• Reindrift 
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

• Faresone – høyspenningsanlegg 

• Faresone – annen fare: sikkerhetssone dolomittbrudd 

• Sikringssone – nedslagsfelt drikkevann 

• Sikringssone – frisikt 
 
 

4.2. Trafikkløsning og kjøreatkomst 
Adkomst fra E6 (Follaveien) ved kryss Løvgavelveien, videre inn til Markaveien og opp til 

parkeringsplass ved skistadion. 

4.3. Landbruksfaglige vurderinger 
 

Skogsjefen har vurdert at det bør avsettes areal for adkomst til skogsdrift for å nå skogsarealene som 

ligger nord for den kommunal lysløypa. Dvs. arealene fra tidligere startslette og videre i sørvestlig 

retning, som vist i figur 8. 

Det er videre bemerket at den delen lysløypa som går syd og øst for Erikstadvannet er lysløype og 

traktorvei lagt i parallell. Denne løsning har skapt flere ubehagelige opplevelser for de som driver i 

skogen. Da lysløypen ble anlagt parallelt med traktorveien ble det ikke laget tilstrekkelig bredde for 

lysløypen. Det kan ha sin forklaring i bruk av bredere utstyr for preparering og ny «krav» til bredde 

med hensyn til oppkjørte spor i tillegg til skøytesone for skiløpere. Traktorveien er nødvendig 

adkomst og driftsvei for grunneiere til å kunne drive skogen i henhold til skogloven. Det anbefales at 

lysløypen utbedres i bredde på angjeldende strekning slik at skogsdrift kan gå uhindret av 

løypepreparering. Skiløpere kan også bli gjort bedre oppmerksom på skogsdriften med bedre og 

synligere skilting ved krysningspunkter og ved parallelløp.  
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Figur 8.  

For å nå denne skogen er det i revidert plankart lagt inn forslag til fremtidig traktorvei (TRA_F) som 

kobles til eksisterende traktorvei lengst sørvest i planområdet og går parallelt langs skiløypa til den 

møter eksisterende traktorvei som vist i figur 9. 
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Figur 9. Utsnitt fra plankart med inntegnet fremtidig traktorvei (TRA_F). 

4.4. Kulturminner 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet.  

4.5. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Hele planområdet er vurdert iht. 
gjeldende regelverk; NVE 
kvikkleireveileder og 
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retningslinjer. Det vurderes at 
opparbeiding av vei og fortau 
kan ha konsekvens for 
grunnforholdene. Det er gitt 
opplysninger fra avdeling VVA i 
kommunen at det ikke skal 
graves ned mer enn 0,5 meter i 
bakken for å etablere vei og 
fortau. Dette utgjør lite for 
områdets stabilitet. For 
sikkerhets skyld stiller 
kommunen krav i 
planbestemmelser om at 
grunnforhold skal vurderes av 
fagkyndig person før det gis 
tillatelse til tiltak i området. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 NVE aktsomhetskart for flom 
viser mulig oversvømmelse fra 
Benkevatnet i retning sørøst 
gjennom stadionområde og 
eksisterende klubbhus. Det er 
etablert grøfter/kanaler nord for 
skistadion som mest sannsynlig 
vil lede vannet i sørvestlig 
retning vekk fra området. Det er 
ingen bygninger med varig 
opphold innenfor planområdet. 

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke relevant i forhold til 
formål for området. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  



Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark 

Plan-ID: 1841-2020003  | Fauske kommune  

 

24 
 

• Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x Evt. snøproduksjon vil være 
avhengig av tilgang på vann. 

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

 Ikke relevant i forhold til 
formålet. 

• Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 
av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Ja 

• Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x Alternativ adkomst via privat vei 
T/V. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  
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4.6. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ut over det som framkommer i denne planbeskrivelsen.   
 

5. Konsekvensutredning 
Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark – endring er ikke konsekvensutredningspliktig.  

Med bakgrunn i at løypenettet ikke blir utvidet er det vurdert ut fra kriteriene i forskrift om 

konsekvensutredning § 10 at det ikke er noen tiltak i planforslaget som utløser krav om 

konsekvensutredning. 

 

6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av dette planforslaget vil i hovedsak innebære en utvidelse mot Løvgavlen i 

nordlig retning der deler av eksisterende traktorvei er tenkt oppgradert/breddeutvidet. Veien er 

definert som privat med sperre/bom mot Løvgavelveien. Rulleskiløypen vil få endret formål til 

skianlegg. 

 

6.1. Overordnede planer 
Det vises til punkt. 3.1. 

6.2. Stedets karakter 
Se punkt 3.6. 

6.3. Landskap  
Landskapsformene i området vil være uendret.    

• Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser)  Ukjent 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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6.4. Natur- og kulturverdier 
Det er ingen kjente natur eller kulturminner innenfor planområdet. Det er tatt inn i bestemmelser at 

dersom det oppdages kulturminner ved arbeid i marken, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. 

Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å 

skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 

KML § 3 og 6. 

Sett i forhold til kravene i Naturmangfoldlovens kap II (§§4-14) vurderes disse ivaretatt gjennom 

overordnet plan. Artsdatabanken.no og naturbase.no har vært sjekket i planprosessen for å sikre at 

oppdaterte data er tatt i betraktning. Det vurderes at tiltaket ikke vil berøre utvalgte naturtyper eller 

truede arter. 

6.5. Rekreasjonsbruk og uteområder 
Planendringen ivaretar områdets rekreasjonsverdi. Dette er i samsvar med kommuneplanens satsing 

på folkehelse i Fauske kommune.   

6.6. Trafikkforhold 
Hovedmønsteret i trafikkbildet holdes i hovedsak uendret.   

6.7. Barns interesser 
Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er lagt fram som 

eget rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».    

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å:  

• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven.  

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling.  

• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser.   

RPR stiller krav til den kommunale planleggingsprosessen.  Kommunen skal:  

• Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og 

bygningsloven.   

• Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet.  

• Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres der barn og unge er berørt. 

• Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 

fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.   

 

I denne revisjon av reguleringsplanen er det utover idrettsanlegget avsatt areal til parkanlegg 

(aktivtetspark) og skilek/akebakke i umiddelbar nærhet til skistadion, noe som ivaretar barn og 

unges interesser. 
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6.8. Energibehov 
Dekkes gjennom eksisterende infrastruktur.    

6.9. Teknisk infrastruktur 
Ivaretas gjennom overordnet plan og samarbeid med netteier. 

6.10. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltak som følger av denne planen, samt drift av lysløypeanlegg vil ha være et økonomisk ansvar for 

Fauske kommune. 

  



 

FAUNA FK, Fauske kommune 17. januar 2009 A/S Salten Kartdata 
 

Bestemmelser i tilknytning til 

OMRÅDEREGULERING FOR KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK 
i Fauske kommune 

 
 

§1 
GENERELT 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: 

 
1. Bebyggelse og anlegg: annen tjenesteyting (klubbhus/garasje), skianlegg 
2. Landbruksområder: Landbruksformål, reindrift, traktorvei. 
3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjørevei (Markaveien/Løvgavelveien), privat 

vei, parkeringsplass, annen veigrunn - grøntareal. 
4. Grønnstruktur: Friområde, park, kombinert grønnstrukturformål (skiløypestrasé/turvei). 
5. Hensynsoner: Kraftledning, sikkerhetssone dolomittbrudd, frisiktsone, nedslagsfelt 

drikkevann. 
6. Kombinerte formål: Annet kombinert formål (skiløype/traktorvei). 

 
 

§2 
 
Planen er en oppdatering av «Klungsetmarka fritidspark - endring » med planid 
2007011. 

 
 
§3 Bebyggelse og anlegg 
 
 
3.1 Område for klubbhus/garasje, A1. 
 
Innenfor området kan det oppføres klubbhus og garasje i en etasje for bruk i forbindelse med 
skiaktiviteter/skianlegg. Bygninger skal oppføres med fasader i tre. 
Mønehøyde maks 6 m. Omriss av planlagt bygg er kun retningsgivende. 

Takvinkel skal ikke være mindre enn 22,5 grader og ikke større enn 30 grader. 

Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 25 %. 

 

3.2 Skianlegg, BSA. 

Område for BSA1 er avsatt til rulleskiløype med reguleringsbredde på totalt 6 m. BSA2 og 

BSA3 avsettes som areal til skistadion. Det er ikke lov å ekskludere personer med nedsatt 

funksjonsevne eller andre brukere av nærturområdene. 



 

 

§4 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 
 

4.1 Område til landbruk, L 
 

Område avmerket for landbruk, kan drives og nyttes i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 
spesiallovgivning (skogbruksloven, reindriftsloven, friluftsloven m.fl.). 

 
4.2 Område til reindrift/flyttlei, R. 

 
Fritidsparkens aktivitet skal ikke hindre landbrukets vanlige bruk av området eller 
reindriftas behov for å flytte rein gjennom området. Ved flytting av reinsdyr skal annen 
virksomhet vike. Det skal inngås avtale mellom søker/tiltakshaver og landbruksnæringa 
og avtale mellom søker/tiltakshaver og reinbeitedistriktet. Formålet med avtalene er å 
sikre at primærnæringenes interesser kan ivaretas på best mulig måte. Avtalene skal 
beskrive hvilke avbøtende tiltak som bør iverksettes i perioder med skogsdrift og 
eventuell annen landbruksvirksomhet i området og ved flytting av rein gjennom området, 
samt varslingsrutiner ved oppstart og avslutning. Traktorveier eller skiløyper skal ikke 
endres til hinder for reindrifta. 

 
4.3 Område til traktorveier, TRA/TRA_F 

 
Traktorveier som er vist i kart kan benyttes av terrenggående skogsmaskiner o. 1., iht. 
bestemmelsene i "Lov om motorferdsel i utmark" av 10. juni 1977. Reguleringsbredde er 5 m. 
TRA_F viser forslag til fremtidig traktorvei som kan etableres for å få tilgang på skog nord 
for lysløypen i sørvestlige del av planområdet. 
 
 

 

§5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
5.1 Område til kjørevei, o_SKV. 

 
I tillegg til den viste reguleringsbredde for veien o_SKV2 kan det tas i bruk areal til nødvendig 
skjæring/fylling. Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Veiskjæringer og fyllinger skal tildekkes for naturlig revegetering. Det tillates enten grusdekke 
eller fast dekke på veien. 

 
Veien skal som et minimum bygges i samsvar med veiklasse 3 (helårs landbruksvei) etter Mat- 
og landbruksdepartementets normaler for landbruksveier. 

 
Der vei o_SKV2 krysser traktorvei TRA mot Al, må det på østsiden av traktorveien settes opp 
veibom som i stor grad holdes låst for å unngå å åpne det private traktorveisystemet og 
lysløypen for uvedkommende motorisert ferdsel.  
 
5.2 Vei, SV3 
 
Intern vei for dolomittbruddet. Veien kan med unntak benyttes som avlastningsvei ved store 
arrangement, f.eks NM. Bruken som avlastningsvei skal da avtales særskilt med eiere av 
bruddet. 
 
 



 

5.3 Område til privat vei, T/V. 
 

Del av eksisterende traktorvei. Veien kan oppgraderes/breddeutvides i henhold til plankartet. 
Det skal etableres sperre/bom mot Løvgavelveien. Veien er beregnet til grunneiere i 
forbindelse med skogsdrift og kan med unntak benyttes som avlastningsvei ved store 
arrangement, f.eks NM. Bruken som avlastningsvei skal avtales særskilt med eiere av bruddet 
i Løvgavlen, samt at grunneiere skal på forhånd varsles, inkludert Duokta reinbeitedistrikt. 
 
 
5.4 Område til parkeringsplass, P1. 

 
Offentlig parkeringsplass. Parkeringsplassene betjener brukere av idrettsanlegget og 
nærturområdene/lysløypeanlegg. Minimum 3 plasser skal legges til rette for 
bevegelseshemmede. 

 
Det tillates enten grusdekke eller fast dekke på parkeringsplassen. 



 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
 

6.1. Område til skilek/akebakke (friområde) 

Området kan benyttes som skilekanlegg og akebakke. Det kan gjøres mindre 
terrentilpasninger innenfor området, f.eks. oppretting av kuleformasjoner. 

6.2 Område for park 

Området kan benyttes som aktivitetspark. 
 

6.3. Område til lysløype, SKI1-SKI2, kombinert skiløypetrasé og turvei 
 
I lysløypen er det forbudt å ferdes med motorkjøretøyer, herunder skogsmaskiner. Unntatt er 
løypeprepareringsmaskiner. Kryssing av løypetraséen er tillatt i forbindelse med drift av 
eiendommene. Ved varslet skirenn skal kryssing unngås. 
 
I lysløypen er det forbudt med bruk av hest annet enn ved kryssing av lysløypen. 
 
Område for SKI1 har reguleringsbredde 6 m, foruten ved gammelt startområde. 
Enkeltesteder kan den ved behov gjøres bredere. Område for SKI2, rett sør for 
Erikstadvatnet, har en reguleringsbredde på 4 m over en strekning på 90 m. 
 
 
 
 
§7 HENSYNSONER 
 
7.1 Høyspenningsanlegg. 
 
Restriksjoner vil følge av elektrisitetslovgivningen. 

 
7.2 Område for annen særskilt fare, sikkerhetssone dolomittbrudd. 
Område for særskilt fare er sikkerhetssonen rundt dolomittbruddet i Løvgavlen. Varsel i 
forbindelse med sprenging skal gjennomføres som pålagt i reguleringsbestemmelsene for 
dolomittbrudd i Løvgavlen av 27.02.1990. 

 
7.3 Frisiktsoner 

Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med 
høyde over 0,5 meter. 
 
 

7.4 Nedslagfelt for drikkevann. 
Ut over det som ligger i plankartet fremgår forbud og rettigheter innenfor nedslagsfeltet til 
Beintennvannet, Benkjevannet og Erikstadvannet av klausuleringsbestemmelser av 27.03.2006. 
 
Alle fysiske inngrep i terrenget i nedslagfeltet til Klungset vannverk må på forhånd avklares med 
vannverkseier. Både i og utenfor nedslagsfeltet må vannuttak på overflaten eller ved boring i 
fjell, avklares med vannverkseier med hensyn til plassering og teknologi. 
 



 

§ 8 ANDRE KOMBINERTE FORMÅL 
 

8.1 Område for kombinerte formål, skiløypetrasé/traktorvei, S/T1-S/T2. 
 

Områder med kombinert formål S/Tl, viser krysningspunkt for skiløype og traktorvei. Ved varslet 
skirenn skal det tas hensyn til preparert løype, minimum samme dag, og kryssing unngås. 

 
Område for kombinert formål S/T2, viser løype opp fra Arsenalet. Løypen er i utgangspunktet skiløype, 
men kan også brukes som skogsvei etter samråd med kommunen. 

 
 
§ 9 DIVERSEBESTEMMELSER 
 

9.1 Utbygging 
 
Før grave- og byggearbeider startes, skal det gjennomføres geoteknisk undersøkelse av trasé for 
adkomstvei, området for parkeringsplass og byggeområde, med hensyn til stabiliteten av massene. 

 
9.2 Dispensasjoner 

 
Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av 
kommunens planutvalg innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og 
forskrifter og vedtekter fastsatt i medhold av denne. 
 
9.3 Terrenginngrep 

 
Det skal unngås å gjøre større terrenginngrep enn nødvendig. Eksisterende vegetasjon skal 
søkes bevart og inngrepsarealer som skal tilbakeføres skal revegeteres med bruk av stedegen 
vegetasjon. 
 
9.4 Universell utforming. 
For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldende 
teknisk forskrift. 
 
9.5 Kulturminner 
 
Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal 
arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. Lov om kulturminner 
§ 8, 2. ledd. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
9.6 Skilting 
 
Der skiløype og traktorvei går i parallell/overlapper hverandre skal det  
vises ekstra hensyn til drift i forbindelse med eiendommene. Disse områdene skal ha godt 
synlig merking/skilting for å gjøre brukere oppmerksomme på evt. fare ved skogsdrift. 
 
9.7 Annet 
 
Eksisterende løypeanlegg ferdigstilles i samråd med og slik som avtalt med grunneierne før det tillates 
oppstart av andre tiltak innenfor området som omfattes av denne reguleringsplanen. 
  

oooooooooooooooo 
 
Planbestemmelsene utarbeidet den 06.03.2008 av 
A/S Salten Kartdata på vegne av Fauna FK og Fauske kommune 



 

Revidert: SKD, 16.04.2008, pkt. 8.2 og 10.1. 
Revidert: Fauske kommune, 17.01.2009, pkt. 5.1, 5.2 og 6.1. 
Oppdatert i henhold til vedtak i Planutvalget, sak 046/15, dato 28.04.15. 
Revidert: Fauske kommune, 14.01.2021. 
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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. 
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ny deltaker. 
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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

Utredning Salten kontrollutvalgservice  KO 21.10.2020  Styrets  anbefaling Side  12



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
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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.
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 21/2558     
 Arkiv sakID.: 21/445 Saksbehandler: Per Håkon Hanssen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
019/21 Kommunestyre 25.02.2021 
035/21 Kommunestyre 11.03.2021 

 
 
Ompostering midler til prosjekt 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
2 millioner kr fra prosjekt «EPS3009 Ny ventilasjon Vestmyra Rød» omfordeles til «EPS3005 
Ombygging gamle Erikstad skole til barnehage». 
 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 019/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
18.02.2021 vedlegg 5 budsjett 2021 1467379 
 
Sammendrag: 
Ref kommunestyresak 106/20 dato 11.12.2020 Vedlegg 5 – Oversikt investeringsprosjekt og -
finansiering 
 
Saksopplysninger: 
 
Ombygging gamle Erikstad skole til barnehage  
 
Prosjektet med flytting av barnehageavdeling fra Vestmyra Hvit til Erikstad barnehage, er i samsvar med 
etableringen av prinsippene for kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) som blant annet innebærer at 
alle beslutninger skal vurderes opp mot virkningen på netto driftsresultat (NDR). Samlokalisering av de 
to barnehagene, samt salg av Vestmyra hvit  
 gir positivt bidrag til netto driftsresultat (NDR). 
 
Vestmyra hvit barnehage er planlagt avviklet som barnehage, og barnehageavdelinger flyttes til Erikstad 
når de resterende lokalene i gamle Erikstad skole er ombygd til barnehage. Vestmyra Hvit barnehage er 
vedtatt solgt, og bygget kan omreguleres til bolig.  
Det har både vært en god involveringsprosess, og anbudsmateriale har vært ute på konkurranse. 
Fremdriftsplan har en knapp ferdigstillelsesdato, og det er viktig å kunne komme i gang snarest mulig. 
Forventet ferdigstillelse er juli 2021.  
 



Prosjektet med etablering av nytt ventilasjonsanlegg i Vestmyra rød er sluttført og prosjektet er levert 
med 2 mnok mindre kostnader enn opprinnelig budsjettert. Kommunedirektøren foreslår at disse 
midlene benyttes for å få gjennomført ombygging ved gamle Erikstad skole til barnehage. Da prosjektet 
Erikstad skole kom i gang og det ble gjennomført detaljprosjektering og nye kostnads estimat, ser man 
at estimatet for usikkerhet og byggeledelse utgjør 2 mnok. I forbindelse med gjennomføring av 
prosjekter er det viktig å ha tilstrekkelig budsjettert med midler til usikkerhet og byggeledelse. Man har 
nå muligheten for å få dette inn i prosjektet Erikstad ved å gjøre en omfordeling av 2 mnok som er 
budsjettert, men ikke benyttet på Vestmyra, til å sikre en god og forsvarlig gjennomføring og 
ferdigstillelse av prosjektet med ombygging av Erikstad gamle skole til barnehage. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Konkurranse for utførelse totalentreprise NS 8407 er gjennomført og Fauske kommune mottok 2 tilbud. 
Etter gjennomgang av tilbudene og gjennomførte forhandlingsmøter, ser kommunedirektøren et behov 
for tilleggsfinansiering på 2 millioner kroner inkl. mva. Opprinnelig var det budsjettert med 8,4 mnok 
basert på estimater med gjennomsnittlige kostnader for et slikt prosjekt. Det er først etter gjennomførte 
anbudsrunder man ser hva slike prosjekter faktisk koster. I denne saken var det opprinnelige estimatet 
for lavt til også å omfatte tilstrekkelig budsjett for usikkerhet og byggeledelse. Det er nå mulig å 
korrigere dette uten å øke investeringsbudsjettet totalt, men ved å gjennomføre en omfordeling av 
innsparte midler fra annet prosjekt. 
 
Det foreslås derfor å ompostere 2 mnok fra prosjekt: «EPS 3009 Ny ventilasjon Vestmyra Rød». 
Prosjektet «EPS3005 Ombygging gamle Erikstad skole til barnehage» som etter dette vil ha et budsjett 
på 10,4 mnok inkl mva 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Sak nr.   Dato 
015/21 Kommunestyre 25.02.2021 
036/21 Kommunestyre 11.03.2021 

 
 
Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 106/20 - Årsbudsjett 
2021 - Økonomiplan 2021 - 2024 
 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 11.12.2020 i sak 106/20. 
 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 015/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
05.01.2021 Krav om lovlighetskontroll K-sak 106/20 1463167 

17.11.2020 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 - Fauske kommune - 
kommunedirektørens forslag 10112020 

1459012 

16.12.2020 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 1458883 

04.12.2020 Betalingsregulativ 2021 - Versjon 3 1460946 
 
Sammendrag: 
Det vises til vedlagte krav om lovlighetskontroll og kommunestyresak 106/20. 
 
Etter kommuneloven § 27-1 heter det: 

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

 
Kravet om lovllighetskontroll ble fremmet innen fristen. 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Krav om lovlighetskontroll jmf. Kommunelovens §27 

Arbeiderpartiet, Rødt og SV vil med dette krever at det gjennomføres lovlighetskontroll av 

kommunestyrets vedtak i sak 106/20 Årsbudsjett 2021 – økonomiplan 2021 – 2024. 

Fauske kommunestyre behandlet budsjettet i sitt møte 11. desember 2020 og det er fire konkrete 

tiltak i det vedtatte budsjettet partiene mener ikke har blitt til på lovlig måte og vedtaket må derfor 

oppheves.  

 

1 Betalingsregulativ 2021 

Kommunestyret i Fauske har alltid, slik som både Bodø og Sørfold kommuner, behandlet 

betalingsregulativet som egen sak i forkant av budsjettet. Dette har vært en ryddig måte å gjøre det 

på hvor saksutredningen har utredet og drøftet endringer og konsekvenser på en oversiktlig og 

ryddig måtte. Dette har gitt både politikere, innbyggere og andre en god oversikt over 

konsekvensene ved å vedta endringer i betalingsregulativet.  

I budsjettet for 2021 ble betalingsregulativet «gjemt bort» som et vedlegg til budsjettet, uten at 

vesentlige og dramatiske endringer for våre innbyggere har blitt gjort kjent, synliggjort eller 

konsekvensutredet. 

Dette gjelder spesielt punkt 20 (diverse betalingssatser pleie og omsorg) og 23 (betalingssatser for 

SFO) i betalingsregulativet og tiltak i budsjett hva gjelder pleie og omsorg felles.  

Betalingsregulativet har heller ikke vært behandlet i hovedutvalgene, slik praksis har vært. 

 

Punkt 20 diverse betalingssatser i pleie og omsorg 

Hjemmetjenester 

Her har kommunestyret vedtatt å øke egenbetalingen for noen av de aller svakeste gruppene vi har i 

samfunnet med opp til 312 %.  Dette kan være minstepensjonister og andre mennesker med 

funksjonell nedsettelse og som er avhengig av hjelp i hjemmet for å leve verdige liv.  

For en minstepensjonist med en inntekt på kr. 203 000,- (2 G) økes timesatsen fra kr. 155,- til kr. 

484,-, altså en tredobling. Ved å øke månedsabonnementet fra kr. 1240,- til kr. 2904,- pr. måned, 

utgjør bare dette en økt utgift for flere lavtlønte på inntil kr. 20 000,- pr år, da kommunestyret har 

vedtatt å øke utgiftstaket på denne tjenesten til kr. 34 848,- pr. år.  

Det kan nevnes at i Oslo kommune koster samme tjeneste kr. 76,- pr. time og har et utgiftstak på kr. 

7 600,- pr. år. Dette viser at denne tjenesten er i overkant av 450 % dyrere i Fauske kommune, enn 

den er i hovedstaden vår. 

 

Punkt 23 Betalingssatser for SFO 

Her øker kommunestyret betalingssatsen for full plass i SFO fra kr. 2 298,- til kroner 3 900,- fra 

01.01.2021 til 01.01.2022. Dette gjøres uten utredning og uten at innbyggene som er avhengig av 

tjenesten får mulighet til å uttale seg. 



2 Tiltak reduksjon drift 5.3.1 helse og omsorg – pleie og omsorg felles 

I tabell på side 24 og 106 i budsjettdokumentet reduseres og fjernes rentekompensasjon 

omsorgsboliger med kr. 532 500,- i 2021 og kr. 1 065 000,- fra 01.01.2022 uten at dette tiltaket 

hverken er beskrevet med et ord eller konsekvensutredet i budsjettet. Konsekvensen er en økning i 

husleie på omsorgsboliger med opp mot kr. 1 800,- pr. mnd. Dette utgjør opp mot kr. 21 600,- i økt 

husleie pr. år. Dette rammer igjen svake grupper i samfunnet som er avhengig av denne boformen 

og som er avhengig av hjelp i hjemmet som beskrevet ovenfor.  

En økning i husleie i tillegg til en tredobling av egenbetalingen for hjemmetjenester vil for mange 

utgjøre en økning i levekostnader på opp mot kr. 40 000,- pr. år. Dette er dramatisk og vedtakene er 

gjort uten at konsekvensene er belyst med ett eneste ord. 

De tre partiene viser til kommunelovens § 13-1 blant annet står: «kommunedirektøren skal påse at 

saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og 

rettslig grunnlag for å treffe vedtak».  

 

I kommunestyrets reglement § 3 står det: 

«§ 3 Forberedelse av saker til kommunestyret.   

Rådmannen skal påse at de sakene som legges frem for kommunestyret er forsvarlig utredet, og at 

de vedtak som treffes blir iverksatt, j.fr. kommuneloven  § 23 nr. 2.   Rådmannen plikter å fremlegge 

innstilling i alle sakene som fremmes for kommunestyret dersom ikke annet er bestemt.  

Før en sak tas opp i kommunestyret skal den ha vært oppe til behandling enten i formannskapet, et 

hovedutvalg eller kontrollutvalget.  

 Selv om ordfører ikke har formelt ansvar for å forberede saker til kommunestyret, har han/hun i 

egenskap av møteleder en viss plikt på seg til  å påse at sakene som legges frem for kommunestyret 

er tilfredsstillende  utredet. Loven er ikke til hinder for at ordfører selv kan forberede/ utrede saker  

for kommunestyret. I så fall er ordfører selv ansvarlig for at saken er forsvarlig utredet.» 

Det er helt på det rene at overnevnte konsekvenser av vedtak uten utredning og 

konsekvensvurderinger får store økonomiske konsekvenser for flere grupper i vår kommune. Det 

verste er at de hverken vet, eller er gitt muligheten til å ha en mening om dette før vedtak ble fattet. 

Fauske Arbeiderparti, Rødt og SV kan ikke akseptere og tar avstand fra en slik saksbehandling, 

spesielt fordi konsekvensene for mange av våre innbyggere er alt for store og det er urimelig at det 

er de eldste av våre innbyggere som må betale «regningen».   

På denne bakgrunn ber Arbeiderpartiet, Rødt og SV at Fylkesmannen foretar lovlighetskontroll på 

disse punkter og oppheve vedtaket. 

 

Fauske 01.01.2021 

 

Geir Olsen  Nils-Christian Steinbakk  Per Gunnar Skotåm  Ole Orvin 

Arbeiderpartiet  Arbeiderpartiet   Rødt    SV 
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1. Innledning 

 

Fauske kommune er i en kritisk økonomisk situasjon med sterk ubalanse mellom disponible inntekter og 

driftsutgifter. Driftsnivået er for høyt og har vært det over mange år. Fauske kommune har drevet med 

underskudd og har nå et akkumulert underskudd på anslagsvis 120 mill. kr etter 2020.  

Det budsjettet som legges frem nå viser heller ikke et positivt driftsresultat. Kommunedirektøren legger 

frem et budsjett i ubalanse. Det mangler fortsatt dekning for utgifter på 68,9 mill. kr i budsjettet for 

2021. 

Fauske kommune er nå innmeldt i ROBEK for 4. gang, som følge av at man har slitt med for høyt 

driftsnivå over mange år. Fauske kommune er den første kommunen i Norge som ble innmeldt i 

ROBEK for fjerde gang, og kommunen har vært i registeret halvparten av tiden registeret har eksistert. 

En gjennomgang av historikken i ROBEK viser at Fauske var av de kommunene som ble innmeldt 

allerede da registeret ble opprettet tilbake i 2001. Riktignok kom kommunen ut året etterpå i 2002, men i 

2003 ble kommunen innmeldt på nytt, og denne gangen varte oppholdet i ROBEK fram til 2010. I 2015 

ble Fauske på nytt innmeldt før utmelding i 2016. Når kommunen nå er innmeldt i ROBEK igjen i 2020, 

så tilsier den økonomiske situasjonen at oppholdet i ROBEK igjen vil bli langvarig. 

At en kommune er i ROBEK indikerer at kommunen har brutt budsjettbalansekravet. Historikken viser 

at det i Fauske kommune over lang ikke har vært fattet økonomisk bærekraftige beslutninger. At den 

økonomiske ubalansen vedvarer i over 20 år, indikerer at det er noe alvorlig feil med de økonomiske 

beslutningene. Dersom Fauske kommune i fremtiden skal få en kommuneøkonomi i balanse, så må man 

endre holdningen til økonomi; man kan ikke bruke penger man ikke har og man kan ikke bruke penger 

på bekostning av kommende generasjoner. Sagt på en annen måte så må vi endre kulturen for hvordan 

beslutninger fattes.  

Dersom Fauske kommune skal komme ut av ROBEK så må politikerne samle seg om en felles strategi 

som går utover langtidsplanperioden. Denne strategien må følges uavhengig av politisk skifte, for 

Fauske kommune har ikke råd til å skifte strategi hvert fjerde år. Politikerne i Fauske kommune må stå 

sammen om Fauske kommune skal få kontroll på økonomien. Å få kontroll på økonomien er det eneste 

alternativet for å fortsette å være en selvstendig kommune. 

Etter avlagt regnskap for 2019 så har Fauske kommune et akkumulert merforbruk på ca. 75 mill. kr. For 

2020 er det prognostisert et merforbruk på mellom 30 og 50 mill. kr, noe som betyr at etter 2020 så er 

det samlede underskuddet opp mot 125 mill. kr. Dette er dramatiske tall for en kommune på Fauskes 

størrelse, og det er denne situasjonen kommunedirektøren har advart mot når viktigheten av å komme i 

gang med omstilling så tidlig som mulig har blitt fremhevet. Det opparbeidede underskuddet gir uttrykk 

for en omstilling som har blitt utsatt altfor lenge. Man har visst om ubalansen mellom inntekter og 

utgifter, og at denne ubalansen ville bli ytterligere forsterket av de store investeringsprosjektene, men 

nødvendig omstilling har likevel ikke blitt gjennomført. For å få kontroll på situasjonen så må det 



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021–2024 // Side 6 
 

kraftige tiltak til, og veien ut av ROBEK går gjennom å levere positive netto driftsresultat over år. Dette 

er også grunnlaget for teorien om kommunal økonomisk bærekraft (KØB) 

Kommunestyret vedtok i budsjett 2020 finansielle måltall som skal bidra til kommunal økonomisk 

bærekraft (KØB) og kommunedirektøren foreslår å videreføre disse i 2021 og i resten av 

langtidsplanperioden. KØB viser sammenhengen mellom de faktorene som inngår i kommunal 

økonomisk bærekraft: 

 Netto driftsresultat som bør være minst 2 %  

 Frie fond (sparepenger) bør være minimum 5 % av omsetningen 

 Gjeldsgrad bør være 75 % eller lavere 

 

Figur 1 – Illustrasjon av KØB-modellen «Kommunal økonomisk bærekraft» 

 

 

Det er åpenbart at Fauske kommune har økonomiske utfordringer langs alle disse aksene. I de nærmeste 

årene er det bare netto driftsresultat vi kan gjøre noe med. Et positivt netto driftsresultat, er også 

nødvendig for å etablere frie fond, og bedre likviditeten til kommunen. Gjeldsgraden er tidsmessig en 

lang utfordring, og det vil minst være et 10–15-årsperspektiv før man kan begynne å nærme seg en 

anbefalt gjeldsgrad. Fokuset i alt Fauske kommune gjør de kommende årene, må derfor være på hvordan 

netto driftsresultat kan bli best mulig. Alle beslutninger som fattes må ses opp mot KØB-modellen, og 
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beslutninger som ikke har en positiv innvirkning på netto driftsresultat (NDR) i KØB, må ikke 

gjennomføres.  

Ettersom ubalansen i driftsbudsjettet er så stor, så er det ikke gjort på ett budsjettår å rette opp 

ubalansen. Kommunedirektøren vil bruke denne langtidsplanperioden for å ta ned driften så mye at det 

man blir i stand til å levere positive netto driftsresultat, og derigjennom komme i posisjon til dekke inn 

det akkumulerte merforbruket i neste langtidsplanperiode. Med det store akkumulerte merforbruket så 

må netto driftsresultat være på 5 % om Fauske kommune skal være ute av ROBEK om 10 år.  

Positive netto driftsresultat skapes gjennom økte inntekter eller reduserte utgifter. For å redusere 

utgiftene må kommunen endre tjenesteleveransen, vi må levere tjenester på et annet nivå enn tidligere og 

vi må slutte å levere noen tjenester. I denne sammenheng er det viktig å huske det grunnleggende 

premisset bak KØB; at hver generasjon skal betale for sine egne utgifter uten at man urettmessig betaler 

for eller tar fra andre. Det er kommunedirektørens anbefaling at det bærende prinsipp i Fauske kommune 

i fremtiden skal være at det er den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster. Ved 

prisfastsettelsen er det selvkost som skal legges til grunn. Prinsippet om selvkost ivaretar 

generasjonsprinsippet.  

Det er de lovpålagte tjenestene som må ha prioritet for hva kommunen skal tilby av tjenester. Det er i 

tråd med det mest grunnleggende premisset for KØB, nemlig at tjenestetilbudet skal være innenfor visse 

minimumsstandarder (lover og regler) og det skal kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer 

kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Dersom et ikke-lovpålagt 

tilbud ønskes opprettholdt, så skal kommunen bidra med å stille lokaler til disposisjon for at 

frivilligheten kan drive tjenesten videre. Kommunedirektøren foreslår i dette budsjettet bl.a. å holde 

bassengene åpne kun for skolesvømming. Dersom det fortsatt skal være offentlig bad i Fauske, så må det 

tilbudet ivaretas av lag og foreninger. Kommunen vil stille bassengene til rådighet og ivareta renhold og 

teknisk bassengdrift, mens frivilligheten må bidra med badevakter.  

For å komme ut av ROBEK er det etter kommunedirektørens syn viktig å ha et realistisk budsjett, 

dersom det skal være et styringsverktøy. Vi må ha en felles forståelse av nå-situasjonen for å kunne 

fortsette arbeidet med omstillingen. I valget mellom å legge frem et realistisk budsjett og et budsjett i 

balanse, har kommunedirektøren valgt å legge frem et realistisk budsjett. Budsjett 2021 legges frem med 

et betydelig merforbruk. Kommunedirektøren mener det er dette budsjettet som gir uttrykk for den reelle 

driftssituasjonen i Fauske kommune. Kommunedirektøren vil imidlertid foreslå å regulere budsjettet i 

løpet av 2021 etter hvert som resultatene fra omstillingsprosjektet foreligger. Målet for 

kommunedirektøren er derfor å redusere kommunens driftsnivå i løpet av 2021, i tillegg til det som 

allerede ligger inne i budsjettet som tiltak. Det er derfor listet opp mange områder der utredninger 

umiddelbart vil bli startet for å kunne realisere gevinster så raskt det lar seg gjøre i 2021. 

I en omstilling av det omfang som Fauske kommune skal stå i over mange år fremover, er det ytterst 

viktig å ha styrings- og omstillingskraft. Midler til lederutvikling og kompetanseheving må derfor 

prioriteres om kommunen skal lykkes i dette arbeidet. Det er ledelsen og de ansatte som skal omstille og 

drifte kommunen videre med knappere budsjetter, og da må de settes i stand til å gjøre det.  
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Det må kuttes i tjenestetilbudet i Fauske kommune. Fauske kommune er en kraftkommune som har hatt

disponible inntekter langt utover det en «vanlig» kommune har. Alle disse kraftinntektene er fortløpende

benyttet til å produsere tjenesterpå et høyt nivå, men det kan ikke fortsette de kommende årene. Nå må

tjenestenivået reduseres til det nivået som innbyggere i kommuner uten kraftinntekter må forholde seg

til. Det blir lavere enn det innbyggernei Fauske kommune har vært vant til, men det vil fremdeles være

gode tjenesterog tilsvarende det innbyggere i andre kommuner får.

Innmelding i ROBEK i 2020

Fauske har over lang tid styrtinn i økonomisk uføre, og situasjonen ble prekær med store negative netto

driftsresultat i 2017, 2018 og 2019. I kombinasjon med budsjettsprekk og økende gjeld etter 2016, er

kommunens økonomi sårbar for ytterligere budsjettsprekk og renteøkninger. I 2019-budsjettet ble det

fattet beslutning om større strukturelle grep både innenfor skolesektoren og pleie-og omsorgstjenesten.

Utfordringen er at disse endringene kommer flere år for sent, slik at kommunen etter 2019 allerede har

opparbeidet seg et samlet underskuddpå ca. 75 mill. kr. Legger man til prognosen etter 2. tertial 2020 så

kan det være snakk om et akkumulert merforbrukopp mot 120 mill. kr.

Konsekvensen av økonomisk ubalanse over tid er at Fauske kommune ble innmeldt i register for

betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)22. januar 2020. Hjemmelen for innmelding var at Fauske

kommunes budsjettvedtak for 2020 viste at akkumulert merforbruk på27,4 mill. kr fra 2018 ikke hadde

inndekking. Kommunestyret vedtok å bruke mer enn to år på å dekke inn merforbruket fra 2018 og

oppfylte således kriteriet i kommuneloven § 28-1com innmelding i ROBEK. Dette skjedde i en tid der

antallet kommuner i ROBEK errekordlavt, både i Nordland og i Norge.

1.1.1 Politisk ansvar
I 2010 gjennomførte Econ Pöyry en analyse av årsaker til at kommuner i Vesterålen var oppført i

ROBEK. Analysen konkluderte blant annet med at den svake kommuneøkonomien ikke eret resultat av

plutselige og uforutsette hendelser, men skyldes en utvikling som har pågått nokså jevnt over mange år.

Situasjonen en ROBEK-kommune er i, burde derfor ikke komme som noen overraskelse på de

involverte. Spørsmålet som da melder seg, er hvorfor utviklingen bare i liten grad har blitt møtt med

mottiltak i form av planmessige og balanserende tilpasninger av kommunenes virksomhet? I følge Econ

Pöyry er forklaringen rimeligvis sammensatt, men poengterer at: «Vegring på politisk nivå i

kommunene fremstår likevel som en avgjørende faktor.» Det kan finnes flere forklaringer på denne

politiske vegringen:

Situasjonen oppfattes som andres ansvar: Problemene oppfattes å skyldes forhold utenfor

kommunenes kontroll, så som endringer i inntektssystemet, bortfall av statlige arbeidsplasser,

økning i statlig fastsatte rettighetsbaserte tjenester, sentralisering som samfunnstrend osv.

En følelse av maktesløshet: Når årsaken til problemene og grunnlaget for store deler av den

kommunale økonomien oppfattes ”å komme utenfra”, kan det oppstå en følelse av maktesløshet.
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Man oppfatter å ikke ha kontroll over de virkemidlene som er nødvendige for å påvirke 

utviklingen. En slik holdning kan ha blitt forsterket av at norske kommuner en rekke ganger 

tidligere har blitt reddet av ulike former for øremerkede midler, endringer i det statlige 

virkemiddelapparatet og lignende. 

 Kostnader besluttes ikke, de oppstår: Flere og flere kommunale tjenester blir rettighetsbaserte 

etter statlig beslutning. Kommunene kan derfor oppfatte at de har liten kontroll med slike 

kostnader.  

 Parti- og fraksjonspolitikk får dominere: Fremfor at formannskap og kommunestyre samler 

seg om nødvendige, men tøffe tiltak, fremmes parti- og fraksjonsinteresser, selv når de åpenbart 

ikke vil kunne samle flertall.  

 Ingen vil være Svarteper: Når det ikke lar seg gjøre å samle brede flertall, blir belastningen 

svært stor for den fraksjonen som går foran ved å lansere og sørge for flertall til upopulære 

tiltak. 

 Budsjettriks og monopolpenger: Det kan fremstå som viktigere å få vedtatt et budsjett enn å få 

vedtatt et godt og realistisk, men mer krevende budsjett. Urealistiske budsjetter uten reserver 

gjør budsjettsprekk svært sannsynlig.  

 Svak budsjettdisiplin: Dersom budsjettene allerede i utgangspunktet oppfattes som 

urealistiske, blir terskelen for ikke å overholde dem lav. Slike budsjetter er heller ikke egnet som 

redskap for planlegging og styring.  

 Svært liten vekt på langsiktig planlegging og styring: Når ettårsplaner (budsjetter) ikke 

håndheves, fremstår mer langsiktig planlegging som formålsløs.  

 Svakt informasjonsgrunnlag legger til rette for ostehøvelkutt i budsjettene: Når man ikke 

oppfatter å ha kontroll, blir heller ikke god styringsinformasjon, for eksempel om standard og 

kvalitet på kommunale tjenester viktig. Uten slik informasjon er det vanskelig å gjøre bevisste 

og prioriterte valg når budsjetter må reduseres, og det enkleste og minst kontroversielle er å 

kutte jevnt. Dette vil kunne forsterke en svak realisme i budsjettene, og ytterligere redusere 

budsjettdisiplinen. 

 

Fauske er nå innmeldt i ROBEK for fjerde gang. Det hadde aldri skjedd tidligere i ROBEKs 20 år lange 

historie at en kommune har blitt innmeldt så mange ganger. Å bli innmeldt i ROBEK fire ganger 

indikerer at det ikke har vært tradisjon i Fauske kommune for å fatte økonomisk bærekraftige 

beslutninger. I så måte kan man si at politisk vegring mer eller mindre gjort seg gjeldende i Fauske i 

over 20 år. Det kan ikke fortsette slik om Fauske kommune skal få bestå som egen kommune også i 

fremtiden. Driftsnivået må reduseres umiddelbart, og det er ikke rom for å «kjøpe seg tid» for å utsette 

de vanskelige beslutningene. Det er kommunedirektørens klare mening at politikerne har fått gode og 

lesbare analyser av alle de viktige områdene politikerne trenger å vite noe om. Det er ingen grunn til at 

politikerne skal be om mer informasjon om situasjonen, politikerne har fått alt som trenges. Nå er tiden 

kommet for å handle, for å ta de krevende beslutningene som er nødvendige for å bringe Fauske 

kommunes økonomi til et nivå som er bærekraftig over tid. Det er kommunestyret som nå må sette 

standarden for hvordan en ansvarlig politiker i Fauske kommune skal opptre de neste årene. Fauske 

kommune ville tjent stort på et godt samarbeid mellom posisjon og opposisjon i denne vanskelige tiden.  
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I dette budsjettet har administrasjonen foreslåttkonkrete innsparingstiltak med til sammen 26 mill. kr. I

tillegg til det foreslår vi i kapittel 1.3.1.1. områder som utredes nærmere for ytterligere innsparinger. Det

er et politisk ansvar å prioritere de tiltakene som er nødvendig for å skape en bærekraftig økonomi.

Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) i Fauske
kommune og sammenlignbare kommuner

Fauske kommune er en kommunemed store inntekter,betydelig høyere enn majoriteten av norske

kommuner. Ut fra kriteriene i inntektssystemet for kommunene så er heller ikke Fauske en kommune

som er dyr ådrifte. Fauske kommune er vurdert å være nærmest på snittet, bl.a. fordi det er korte

avstander fra ytterkanten av kommunen til sentrum.

Riksrevisjonen sier at en kommune må se gjeldsnivå, netto driftsresultat (NDR) og disposisjonsfond i

sammenheng når de vurderer økonomisk bærekraft (KØB). Riksrevisjonenpåpeker at et gjeldsnivå på

over 75 prosent av brutto driftsinntekter er høyt, mens et netto driftsresultat på under 2 prosent av

inntektene, og et disposisjonsfond på under 5 prosent av inntektene er for lavt.

Et gjeldsnivå på over 75 prosent av brutto driftsinntekter kan altså sies å være høyt. Etter 2020 har

Fauske kommune en netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på 160 prosent. Fauskeeren av de

kommunene i Norge med høyest gjeldsnivåper innbygger.

For noen kommuner kan et gjeldsnivå på over 75 prosent av inntektene være bærekraftig ifølge

Riksrevisjonen. Hvorvidt en kommunes gjeld er bærekraftig, beror ikke bare på gjeldsnivå, men også på

andre økonomiske indikatorer som sier noe om hvor robust kommuneøkonomien er og hvor stort det

økonomiske handlingsrommet er. To sentrale indikatorer som beskriver det økonomiske

handlingsrommet til kommunene og kommunenes evne til å betjene gjelden, er netto driftsresultat og

disposisjonsfond.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk

balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd, dvs. driftsinntekter minus

driftsutgifter, etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til

avsetninger til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat kan dermed

sies å være et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. Ifølge TBU bør gjennomsnittlig

nettodriftsresultat for kommunesektoren som helhet og over tid utgjøre to prosent av inntektene. Hva

som vil være anbefalt nivå for den enkelte kommune vil avhenge blant annet av gjeldsnivået.

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes tilå dekke utgifter i både drifts-og

investeringsregnskapet. Størrelsen på disposisjonsfondet er et utrykk for hvor stor økonomisk

buffer kommunen har for sin løpende drift, og er den delen av reservene som best gir uttrykk for

den økonomiske handlefriheten. Det finnes ingen klar norm for disposisjonsfondets størrelse, men i en

rapport om økonomiske nøkkeltall anbefaler Telemarksforsking at disposisjonsfondet utgjør mellom fem

og ti prosent av kommunens inntekter.
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Kommuner som har et høyt netto driftsresultat og mye reserver i fond, vil i større grad være i stand til å 

tåle et høyt gjeldsnivå enn kommuner med et lavt driftsresultat og lite reserver i fond. Ser vi dette i 

relasjon til Fauske kommune, så er realiteten at Fauske har et meget høyt gjeldsnivå, kombinert med 

negativt netto driftsresultat og disposisjonsfond på null prosent. På denne bakgrunn kan det 

konkluderes entydig med at Fauske kommune ikke har økonomisk bærekraft i dag.  

De største låneopptakene er gjort de seneste årene, med 40 års løpetid. Det betyr at skal Fauske 

kommune få en bærekraftig økonomi, så må driftsresultatet økes betydelig. Med den gjeldsgraden vi har, 

som gjør oss så sårbar overfor renteøkninger, så må netto driftsresultat være betydelig høyere enn 2 

prosent, slik at det blir mulig for kommunen å bygge opp disposisjonsfond igjen.  

I et samarbeid mellom Nord Universitet, Handelshøgskolen (HHN) og Rana kommune har det blitt 

gjennomført et forskningsprosjekt med tittelen "Kommunal Økonomisk Bærekraft (KØB)" i perioden 

2016–2020. Resultatet av forskningsprosjektet "KØB" er blant annet en forskningsrapport, en KØB-

modell og en KØB-indeks som tar for seg og illustrerer den økonomiske bærekraften i en kommune. 

KØB-modellen, eller trekantmodellen, baserer seg på netto driftsresultat (NDR), disposisjonsfond og 

gjeldsgrad.   

Forskingsrapporten konkluderte med at det er et sett med premisser som må ligge til grunn for at KØB 

skal bli et godt verktøy. Det mest grunnleggende premisset for KØB er at tjenestetilbudet skal være 

innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) og det skal kunne opprettholdes over tid uten at 

man reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Enkelt 

forklart så skal hver generasjon betale for sine egne utgifter, uten at man urettmessig betaler for 

eller tar fra andre generasjoner.  

Videre er det viktig at KØB har en bred forankring blant alle som er berørt eller har en interesse i Fauske 

kommune, dette inkluderer politikere, administrasjon, ansatte og innbyggere. Denne forankringen skal 

resultere i et tydelig KØB-perspektiv fra administrasjonens side, ansvarlig økonomisk politikk fra 

politikerne, fokus på overholdelse av budsjett fra de ansatte og forståelse fra innbyggerne for avgjørelser 

tatt med KØB som verktøy. Det er viktig at KØB oppleves som nyttig og meningsfullt for alle parter. 

Det må prioriteres å innarbeide en tydelig KØB-mentalitet igjennom hele kommunen, hvor KØB blir 

satt i system og aktivt brukt slik at KØB-tenking blir en vane, det vi vil omtale som god KØB-skikk i 

Fauske kommune. For å kunne skape den rette KØB-mentaliteten er det viktig at det er et godt 

samarbeid mellom politikerne og administrasjonen.  

Kommunestyret vedtar budsjettet, som er fundamentet i KØB-sammenheng, mens administrasjonen 

forbereder, analyserer og sammenfatter budsjettet og regnskapstallene. Et siste punkt for at KØB skal 

kunne ha potensiale til å bli et godt verktøy innen økonomistyring i kommunen, er at KØB må relateres 

til langsiktig økonomisk planlegging. Politikere må ta høyde for ressurssituasjonen til kommunen, 

demografisk utvikling, byggmessig tilstand av kommunens eiendomsportefølje, kapasitetssituasjonen for 

de ulike samhandlingsområdene og en rekke andre faktorer når de utvikler en langsiktig økonomisk 

plan. Det er sannsynlig at en analyse basert på de nevnte faktorene vil resultere i flere ulike 

investeringsbehov innen kommunens samhandlingsområder. Basert på kommunens økonomiske 

situasjon og investeringsramme, blir det da svært viktig at kommunen klarer å prioritere investeringene 

slik at de er bærekraftige over tid. Da er det viktig å huske det grunnleggende premisset bak KØB; 
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at hver generasjon skal betale for sine egne utgifter uten at man urettmessig betaler for eller tar 

fra andre. 

 

Figur 2 – Illustrasjon av KØB-modellen «Kommunal økonomisk bærekraft» 

 

 

KØB-modellen illustrerer det økonomiske handlingsrommet som er åpent for en kommune. De tre 

parameterne tar for seg tre ulike aspekter av en kommuneøkonomi. NDR tar for seg den omgående 

situasjonen. Som oftest gjelder dette for et finansielt år. Andel disposisjonsfond av brutto driftsinntekter 

sier noe om hvor godt rustet kommunen er til å håndtere uforutsette hendelser som enten fører til en 

reduksjon i inntekter eller økning i utgifter. Denne parameteren har et lengre perspektiv, ofte 3–6 år. 

Den siste parameteren er netto gjeldsgrad. Netto gjeldsgrad ses ofte i et generasjonsperspektiv, 30–40 år. 

Måltallene som blir brukt i modellen er 2 % NDR, 8 % disposisjonsfond og 75 % gjeldsgrad.   
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Figur 3– KØB-modell av Fauske kommune© Magne Arild Damsgård

Som vi ser ut ifra figur 3 så er handlingsrommet i Fauske kommune ikke-eksisterende. Det kan av

figuren se ut som om Fauske kommune har disposisjonsfond. Det stemmer ikke. Detteer et bundet fond

tilknyttet Fauna KF som må gåtil spesifikke formål(næringsformål), samt Fauske kommunes andel av

fond hos to IKS (IRIS og Salten Brann). Når man trekker ut disse bundnefondene så vil linjen som viser

disposisjonsfond være en strak linje ned fra netto driftsresultat. Med et ikke-eksisterende handlingsrom

er Fauske kommune ekstremt sårbare for uforutsette hendelser. Enhver hendelsemed økonomisk

konsekvens gir utslag i forverret NDR.

I forbindelse med budsjett 2019 ble det utarbeidet KOSTRA-analyse av KS Konsulent hvor Fauske

kommune ble sammenlignet med tre andre kommuner som er sammenlignbar på bakgrunn av størrelse,

inntekter og utgiftsbehov. De tre kommunene var Eidsberg, Oppdal og Vadsø.
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Figur 4– KØB-modell av Eidsberg, Oppdal og Vadsø kommune, samt KØB-modell av KOSTRA-gruppe
8 © Magne Arild Damsgård

Når vi sammenligner KØB-modellen mellom kommunene kan man klart se at Fauske kommune er den

kommunene med utvilsomt minsthandlingsrom.
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Figur 5– KØB-modell av nabokommuner, Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Sørfold
© Magne Arild Damsgård

Fauske kommune har også et vesentlig dårligere handlingsrom sammenlignet med de nærmeste

nabokommunenetil Fauske kommune. Dersom det skjer en uforutsett hendelse å vil NDR krype enda

lenger ned. Det sammeskjer dersom politikerne vedtar å bevilge mer penger til nye tjenester eller styrke

de tjenestene vi har.

Det andre verktøyet som kom ut av samarbeidet mellom HHN og Rana kommune var en KØB-indeks.

Denne indeksen bruker samme parameterne som KØB-modellen. Målet er å ligge med en indeksskår på

over 100%,da er kommunen økonomisk bærekraftig.
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Figur 6 – KØB-indeks. Fauske, Eidsberg, Oppdal, Vadsø og KOSTRA-gruppe 8  

 

 

I figuren ovenfor er Fauske kommune illustrert med den røde linjen. Tallene for 2020 viser at Fauske 

kommune er under 17 % bærekraftig. Hvis utviklingen fortsetter og bærekraften går mot 0 %, så er 

kommunens grunnlag for selvstendig drift borte. 

Kommunedirektøren mener det er viktig at alle saker med økonomisk konsekvens blir utredet med fokus 

rettet mot effekten på NDR, disposisjonsfond og gjeld med et utvidet tidsperspektiv, eksempelvis 

inneværende år, fem år, ti år og tjue år fram i tid. En slik prosess gir beslutningstaker muligheten til å ta 

med livsløpskonsekvensen av valgene som blir tatt i tråd med god KØB-skikk.   

I KØB-indeksen ovenfor ser vi en knekk i kurven etter 2016. Fra 2016 begynner kommunen å betale 

renter og avdrag på de nye lånene, uten at det gjennomføres omstilling av driften slik det opprinnelig var 

planlagt. I årene 2016–2020 faller bærekraften i Fauske fra 70 % til 17 %. I figuren ser vi at 

konsekvensen av å utsette omstillingen blir stor for kommunen i årene som kommer.  

I KOSTRA-analysen som ble utarbeidet ifb. budsjettet for 2019, så er den finansielle situasjonen i 

Fauske kommune beskrevet på følgende måte:  

«Oppsummert kan man si at den finansielle situasjonen er kritisk. Gjelda er skyhøy, disposisjonsfondene 

er (nesten) tomme og driftsresultatene er meget svake de siste årene (i en periode som betegnes som 

meget god for kommuneøkonomien). Om ikke Fauske tar umiddelbare (kraftige) grep, så vil man i løpet 

av kort tid havne (som en av etter hvert ganske få kommuner) på ROBEK-lista. Med Fauske sitt gode 

økonomiske utgangspunkt ville det være svært forunderlig om så skulle skje.» 

22 måneder etter at sitatet ovenfor ble skrevet, ble Fauske kommune innmeldt i ROBEK.  
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Figur 7– KØB-modell av Fauske kommune© Magne Arild Damsgård

Fauskes økonomiske handlingsrom er illustrert med den blå trekanteni figur 7, mens målet i KØB er

den røde trekanten. Forbedringspotensialet er dermed stort.

1.2.1 Finansielle måltall for Fauske kommune
Fauske kommune har svært høy gjeld, og samtidig behov for å gjøre ytterligere investeringer i helsebygg

for å møte det økte tjenestebehovet i en stadig eldre befolkning. Den situasjonen Fauske er i tilsier at

netto driftsresultat bør være høyere enn minimumsanbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Et

netto driftsresultat på 2 % vurderes derfor å ikke være tilstrekkelig for å få nødvendig handlingsrom i

kommuneøkonomien. Kommunedirektøren foreslår at målet på netto driftsresultatet i Fauske kommune

bør være 5 %.

Riksrevisjonen anbefaler en gjeldsgrad på maksimalt 75 % i forhold til brutto driftsinntekter, mens

Fauske kommune etter 2020har en gjeldsgrad på over 160 %. En stor andel av denne gjelden er ny, og

vil ikke bli nedbetalt før om 35–40 år. På kort sikt vil det derfor ikke være mulig å komme i nærheten av

det anbefalte nivået på 75 %. Målet for gjeldsgraden må i første omgangvære at den ikke skal økes. For

å være i stand til det, må investeringene være på et minimum. Investeringer må vurderes opp mot andre

alternativer, f.eks. offentlig-privat samarbeid (OPS). Alle investeringer må vurderes nøye opp mot

hvilken konsekvens det vil gi for kommunens gjeldsgrad og øvrig økonomi i et KØB-perspektiv.

Investeringer bør som følge av dette i det alt vesentlige finansieres med salg av eiendeler.

Inntil Fauske kommune har dekket inn det akkumulerte merforbruket fra 2017på kr 2 mill. kr, 2018 på

27 mill. kr, 2019 på 46 mill. kr og 2020 på anslagvis 45 mill. kr, til sammen 120mill. kr, så kan det ikke
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avsettes til disposisjonsfond. Inntil videre foreslåsdet at måltallet for disposisjonsfond settes lik

anbefalingen fra Telemarksforsking om at disposisjonsfondet minimum bør utgjør 5 % av kommunens

inntekter. På lang sikt bør det være et mål at fondet er opp mot 10 % med bakgrunn i at gjelden er

særdeles høy.

Omstillingsbehov i Fauske kommune

Fauske kommunes inntekter er for lave til å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Hvis Fauske kommune

skal unngå store underskudd i regnskapene også i årene som kommer, er det etter kommunedirektørens

oppfatning helt nødvendig med ytterligere kutt i aktivitetsnivået. Gjennom endret skolestruktur har

driftsnivået blitt redusert i 2019og 2020. Beklageligvis har man ikke fått realisert samme gevinst

innenfor pleie-og omsorgssektoren ettersom omstillingen har tatt lenger tid enn forutsatt i budsjettet. I

2020 har korona-pandemienbidratt til å forsinke omstillingen enda mer. I budsjettet for 2020 er det

realisertytterligere omstilling innenfor skole og eiendom, og det foreslås tiltak til en verdi av 26 mill. kr

i 2021. På tross av dette oppleves saldering av budsjettet for 2021 som krevende. Økningen i

rammetilskudd og skatt er ubetydelig mens fallet i kraftinntekter forventes å bli dramatisk med en

reduksjon på mellom 20 og 25 mill. kr. I tillegg til ordinær lønns-og prisvekst så øker utgiftene til renter

og avdrag, mens inntekter fra integreringstilskudd reduseres. I 2021 forventes det en betydelig

inntektssvikt i Fauske, og de foreslåtte tiltakene er langt fra nok til å dekke opp for dette og de økte

utgiftene som forventes i 2021. Fauske kommunehar ikke noen fondsmidler å regulere denne typen

svingninger i inntektmot. Situasjonen vi har erfart i 2020 og som vi ser forverres enda mer i 2021,

understreker alvoret og viktigheten av at Fauske kommune kommer i gang med en gjennomgripende

omstilling som skal resultere i et varig redusert driftsnivå basert på god KØB-skikk.

Et alternativ til å redusere utgiftene er å øke inntektene. Kraftinntektene kan kanskje forventes å øke noe

i årene som kommer. En eventuell økt inntekt fra kraft bør ikke benyttes til å opprettholde et

aktivitetsnivå som er for høyt, men derimot benyttes til å dekke opp for økende renter, allerede

akkumulert underskudd, bygge bufferfond og investere for en fremtidsrettet eldreomsorg.

På kort sikt er det hovedsakelig eiendomsskatteinntektene og brukerbetalinger som kan kontrolleres av

kommunen selv. Andre former for inntektsøkning tar lenger tid, og kan dermed ikke være en bærebjelke

på kort sikt i omstillingen av Fauske kommune. Det er derfor kommunedirektørens anbefaling at

hovedfokus i omstillingsarbeidet er på utgiftssiden.

Det er tre utgiftsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon:

1. Effektivitet/produktivitet –altså gjøre ting smartere, fortere, med andre hjelpemidler osv.

Effektivitet er grad av måloppnåelse i forhold til ressursinnsatsen, mens produktiviteten i

tjenesten økes ved å levere samme tilbud med lavere ressursinnsats. God produktivitet er en

forutsetning for å være effektiv.
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2. Struktur – struktur er utgiftsdrivende, det må det ikke herske tvil om. Flere enheter å drifte gir 

økte driftsutgifter. Færre enheter samler ressursene og har i seg større muligheter til en bedre 

utnyttelsesgrad (økt effektivitet/produktivitet).  

3. Nivå/terskel – hva skal være tilgangen på tjenester, hva skal de koste og hvor mye skal tilbys. 

Kan f.eks. skille mellom lovpålagt kontra ikke-lovpålagt tjeneste osv.  

 

Å spare penger i kommunal sektor gjøres hovedsakelig ved å endre på disse tre parameterne, og det 

gjelder også omstillingen av Fauske kommune.  

Det er kommunedirektørens vurdering at det er mulig å effektivisere driften av Fauske kommune, og det 

er noe organisasjonen jobber med kontinuerlig. For å gjøre innsparinger i den størrelsesorden som er 

nødvendig for å få en bærekraftig økonomi i Fauske kommune, så vil det være uunngåelig å ikke gjøre 

strukturelle endringer.  

Strukturelle endringer kan realisere potensialet for effektivisering/produktivitetsøkning fullt ut. Ved å 

endre på strukturene vil det være mulig å levere like gode og sågar bedre kvalitative tjenester til Fauskes 

befolkning, med lavere ressursinnsats. I skole er det f.eks. ingen automatisk sammenheng mellom 

ressursinnsats per elev og skoleresultater. Dersom effektiviseringen kun skal skje innenfor dagens 

struktur, så vil det i stor grad bety at vi må redusere antall ansatte, og at de samme oppgavene må utføres 

av færre ansatte. De ansatte må jobbe fortere. Tilbakemeldingene fra fagforeningene er at de ansatte 

allerede i dag opplever å være presset på tid og ressurser.  

Det omstillingsbehovet som kommunedirektøren ser er så stort at det vil være urealistisk å få til i løpet 

av 2021. Det vurderes derfor å være utfordrende å gå i balanse i 2021, men vi vil kontinuerlig jobbe med 

å redusere driftsutgiftene slik at NDR blir best mulig. Kommunedirektøren legger frem et realistisk 

budsjett for 2021, som skal reduseres til et nytt, lavere nivå utover i langtidsplanperioden. Senest ved 

utløpet av langtidsplanperioden i 2024 skal driften være i balanse og bidra til et positivt netto 

driftsresultat for kommunen. I 2025 må NDR være på 2 %, og i 2026 må NDR være økt til 5 %. I neste 

langtidsplanperiode 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle underskuddet 

som er beregnet til 240 mill. kr. Det vil ta i underkant av 6 år før det gamle underskuddet er nedbetalt. 

Etter 2031 kan NDR benyttes til å bygge opp disposisjonsfond. Ved utgangen av 2033 vil nivået på 

NDR og disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB. NDR kan de neste årene bidra til 

ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan 

gjelden reduseres med 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen.  

Sum driftsutgifter vil ved utløpet av langtidsplanperioden 2021–2024 være på 800 mill. kr, som er 126 

mill. kr lavere enn nivået i 2021. NDR på 40 mill. kr skal benyttes til å redusere de gamle 

underskuddene.  
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I figuren nedenfor er omstillingsbehovet og veien ut av ROBEK illustrert.  

 

Figur 8 – Veikart til økonomisk bærekraft  

 

 

Den blå linjen i figur 8 viser utviklingen i kommunedirektørens forslag og veien fram til økonomisk 

bærekraft.  

Den røde linjen viser at hvis omstillingen utsettes, så vil omstillingsbehovet også øke, og utfordringen 

for kommunen blir enda større. Jo lenger de vanskelige avgjørelsene utsettes, jo vanskeligere blir det å 

få kontroll på økonomien. Kraften i de tiltakene som iverksettes i 2021 og 2022, vil være svært 

avgjørende for hvor lang tid Fauske kommune må være i ROBEK. Kommer vi skjevt ut fra starten av, så 

vil det bli desto vanskeligere å oppnå økonomisk bærekraft.  

 

1.3.1 Omstillingsprosjekt 
Det skal gjennomføres en omstillingsprosess som innebærer en gjennomgang av hele tjenesteleveransen 

til kommunen. Fauske kommune har fått skjønnsmidler fra Fylkesmannen til å gjennomføre et 2-årig 

omstillingsprosjekt. Prosjektleder er ansatt og vil tiltre en 2-årig prosjektstilling 1. januar 2021. 

Kontroller ble ansatt i august 2020. Ytterligere ekstern kompetanse må påregnes innleid ved 

gjennomføring av prosjektet.  

For å lykkes i omstillingsarbeidet er det viktig at politikerne involverer innbyggerne. Innbyggerne må 

gis mulighet til å forstå hvor alvorlig situasjonen faktisk er. Politikerne må invitere innbyggerne til å 

drøfte nivået på tjenester, struktur på tjenester og hvilke tjenester det er behov for. Kanskje til og med 

om tjenester skal leveres av andre aktører enn kommunen. Folkemøter vil være en velegnet arena for 

dette arbeidet. I dette arbeidet vil politikerne få den støtten de trenger fra administrasjonen for å legge 

frem analyser og faktagrunnlag for innbyggerdialogen.  
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1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet 

Budsjett 2021 legges frem med et betydelig merforbruk. Kommunedirektøren mener det er dette 

budsjettet som gir uttrykk for den reelle driftssituasjonen i Fauske kommune. For å komme ut av 

ROBEK er det etter kommunedirektørens syn viktig å ha et realistisk budsjett, dersom det skal være et 

reelt styringsverktøy som legger grunnlaget for god budsjettdisiplin. Kommunedirektøren vil imidlertid 

regulere budsjettet i løpet av 2021 etter hvert som resultatene fra omstillingsprosjektet foreligger. Målet 

for kommunedirektøren er derfor å redusere kommunens driftsnivå i løpet av 2021, i tillegg til det som 

allerede ligger inne i budsjettet som tiltak.  

I budsjettarbeidet for 2021 er det identifisert en rekke områder som må utredes for å kunne oppnå 

besparelser i kommende budsjettår og langtidsplanperioden. Utredninger vil starte umiddelbart for å 

kunne realisere gevinster så raskt det lar seg gjøre i 2021. 

Kommunedirektøren har følgende forslag til utredninger i omstillingsprosjektet:  

 Ikke lovpålagte tjenester bør i størst mulig grad drives etter selvkostprinsippet 

 Konkurranseutsetting av driftstjenester 

 Utrede reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter fra neste valgperiode 

 Automatisering av tjenester (byggesak, gravemelding, etc.) 

 Samhandling politikk, innbyggere og administrasjon 

 Administrativ struktur 

 Arbeidsprosesskartlegging av ulike tjenesteområder 

 Bilhold 

 Forsikringer 

 Seniorpolitiske tiltak 

 Nedsalg av utleieboliger 

 Avlastningsplasser  

 Vurdere fortsatt vertskommunesamarbeid for PPT 

 Fortsatt vurdering av kostnadsstrukturen i grunnskole 

 Vurdere nivået på kommunehelsetjenesten 

 Gjennomgang av kostnader pleie- og omsorgssektoren, herunder institusjon 

 Gjennomgang av kostnader sosialhjelpstjenesten 

 Vurdere terskler for tildeling av tjenester i Fauske kommune 

 Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø kommune om felles tildelingskontor for helse- og 

omsorgstjenester 

 Utrede omsorgsboliger i Fauske sentrum i egen regi eller OPS 

 Deltakelse i regionale samarbeid, f.eks. regionrådssamarbeid, Nordlandsmuseet, 

kultursamarbeid, felles ansvar, samisk bokbuss e.l. 

 Dimensjonering av integrering og bosetting av flyktninger  

 Dimensjonering Familiens hus, herunder barnevern  

 Interkommunale samarbeid med nabokommuner, større grad av digitalisering 
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Fremtidig strategi for utvikling av nye næringsarealer, herunder lokalisering, behov og

prisfastsettelse

Organisering av næringsutviklingsarbeidet

Flytting av tjenester i leide lokaliteter til eide bygg

Utvikling av næringsvirksomhetder det er høy sannsynlighet for tilflytting av innbyggere

Realisering av verdier fra kommunale aksjeposter

Etablere en modell av «Nye Fauske kommune»for å benchmarke mot mulighetsområdet

Omstillingsprosjektetvil ved oppstart prioritere hvilken rekkefølge de ulike prosjektene skal

gjennomføres i.

Tiltak 2021

Nedenfor følger tabeller som oppsummerer kommunedirektørens forslag til tiltak i budsjett 2021.

Fauske kommune har over år hatt et betydelig merforbruk i driften. Det betyr at kommunens budsjett

ikke er stort nok til å dekke alle de utgiftene som følger med det driftsnivået vi faktisk leverer tjenester

på. Nårkommunedirektørenspesifiserer tiltakene i budsjettet, så måkommunedirektørenta

utgangspunkt i det utgiftsnivået vi har budsjettmessig dekning for. Det betyr at tiltakene ikke kan ta

utgangspunkt i det vi faktisk bruker på en tjeneste som leveres med merforbruk i løpet av året. I tjenester

der kommunen har et merforbruk er altså den reelle besparelsen for kommunen større enn det som er

angitt som nedtrekk i budsjettet. Dette vil bl.a. gjelde innenfor institusjon og hjemmetjeneste der det

over århar vært et betydelig merforbruk. For 2021 har kommunedirektøren bedt samhandlingsområdene

om å budsjettere på en slik måte at budsjettet for 2021 reflekterer hva det koster å drifte de ulike

enhetene og ansvarsområdene i kommunen. Med å budsjettere slik skaper man en grunnlinje for driften

og tiltakene vil dermed få effekt fra første krone. Den samlede effekten av alle tiltak vil ikke kunne

redusere merforbruket for kommunen nok til at kommunen vil kunne levere et saldert budsjett.

Tiltakene nedenfor er innarbeidet i budsjettet som etter dette har et negativt netto driftsresultat på 68,9

mill. kr. Budsjettet er dermed fortsatt i ubalanse, og det må gjennomføres ytterligere tiltak for å redusere

underskuddet, se kapittel 1.3.1.1 for oversikt over områder for ytterligere utredning av

kostnadsreduserende tiltak. Kommunedirektøren har til hensikt å ta økonomiplanen opp til ny

behandling i 2021. Kommunedirektøren foreslår at budsjett 2021 og langtidsplan 2021–2024 utgjør

Fauske kommunes tiltaksplan for å komme ut av ROBEK.
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Tabell 1 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Oppvekst og kultur (i kr) 

  



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021–2024 // Side 24 
 

Tabell 2 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Helse og omsorg (i kr) 

 

 

Tabell 3 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling (i kr) 

 

 

Tabell 4 – Tiltaksoversikt politisk virksomhet (i kr) 
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Tabell 5 – Tiltaksoversikt fellesområde og sum tiltak Fauske kommune (i kr) 
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2. Sammenheng med kommunens øvrige
planverk

Utgangspunktet for kommunedirektørens arbeid med budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024har

blant annet vært følgende:

Kommuneplanen, strategisk del for 2012–2025
Økonomiplanen for 2020–2023
Kommunestyrets budsjettvedtak 2020, med endringer/nye vedtak gjort i løpet av 2020
Innmelding i ROBEK i 22. januar 2020
Årsregnskapet 2019
Kommuneøkonomiproposisjonen
Revidert nasjonalbudsjett
Forslag til statsbudsjett for 2021
Budsjettkonferanse 25. august og 22. oktober 2020
Budsjettprosessen 2021 i enhetene
Økonomimelding 1/2020og 2/2020
Ny kommunelov med økonomibestemmelser
Kommuneplanens
Forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel

Kommunens planverk prioriteres og konkretiseres i den kommunale planstrategien, som utarbeides ved

hvert nye kommunestyre. Her tas strategiske valg på overordnetnivå, og skal fungere som et verktøy for

å styre samfunnsutviklingen i kommunen. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en

samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og

nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den

skal ta utgangspunkt i føringer i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra

statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplanerfor bestemte

områder, temaer eller virksomhetsområder.

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede plandokumentet som skal ligge til grunn både for

arealdelen og for virksomhetsplanene i kommunen. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir

hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Gjennomføringen av

handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel er i stor grad avhengig av de økonomiske

rammebetingelsene.

Økonomiplanen er kommunens plan for virksomheten de neste fire årene. I ny kommunelov er det et

nytt krav til økonomiplanen om å vise hvordan langsiktige fordringer, mål og strategier i kommunale og

regionale planer skal følges opp i økonomiplanperioden. Bakgrunnen for den bestemmelsen er at god

planlegging og styring krever en rød tråd mellom de overordnede langsiktige planene, slik som
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kommuneplanen, og planene på mellomlangsikt, slik som økonomiplanen. Både kommuneplanens 

handlingsdel og økonomiplanen handler om å gjennomføre langsiktige mål og prioriteringer i 

planperioden, de har med andre ord samme formål. Det nye kravet til økonomiplanen i kommuneloven 

innebærer at økonomiplanen, etter kommuneloven, og kommuneplanens handlingsdel, etter plan- og 

bygningsloven, nå har samme funksjon, nemlig å vise hvordan man skal følge opp kommuneplanen de 

neste fire årene. Når det gjelder utarbeidelse av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen, så 

har kommunen nå tre alternative måter gjøre dette på. Disse alternativene er:  

 Utarbeide både en økonomiplan og en handlingsdel 

 Utarbeide en handlingsdel hvor økonomiplanen integreres  

 Utarbeide en økonomiplan som samtidig skal fungere som kommuneplanens handlingsdel 

Det siste punktet er nytt etter den nye kommuneloven. Årsaken til at man åpner opp for at 

økonomiplanen kan fungere som kommuneplanens handlingsdel, er nettopp at lovgiver ser at disse to 

planene, etter hvert sitt lovverk, har samme funksjon. På denne måten kan kommunene forenkle 

planarbeidet. Dersom man velger at økonomiplanen skal fungere som handlingsdelen etter plan- og 

bygningsloven, så må økonomiplanen tilfredsstille de krav som plan- og bygningsloven gir, og så må 

selvsagt økonomiplanen utformes i tråd med kommuneloven. Når det gjelder krav til ettersyn, så blir nå 

kravet til ettersyn i plan- og bygningsloven harmonisert med kommuneloven, slik at ettersynet for både 

kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen blir 14 dager.  

Når handlingsdelen kobles sammen med økonomiplanen, blir det generelt lettere å forstå sammenhengen 

mellom samfunnsplanen og økonomiplanen. For å utvikle et godt og velfungerende plansystem, anses 

det som en god løsning å slå sammen disse planene, og det bør gis en beskrivelse av hvordan føringene i 

samfunnsdelen skal følges opp. 

Fauske kommune er nå i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel, og planprogrammet for 

planen er lansert sammen med forslag til kommunal planstrategi 2020–2023. Gjennom forarbeidet ble 

det viktig å gjøre vurderinger på hvordan planarbeidet for fremtiden best kan forenkles. I forslag til 

kommunal planstrategi 2020–2023 foreslås det at kommuneplanens handlingsdel slås sammen med 

økonomiplan og årsbudsjett. Kommuneplanens handlingsdel skal i henhold til plan- og bygningslovens 

§ 11-1 rulleres årlig. Endelig avgjørelse og vedtak av kommunal planstrategi gjøres i kommunestyret 11. 

desember 2020. 
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3. Kommunens rammebetingelser

Befolkningsutvikling

Befolkningstallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved inngangen til 2020var det 9739

innbyggere i Fauske kommune. Dette er 21 færrepersoner enn i 2019. For de ti siste årene kan vi se en

klar trend til at andelen barn og unge faller sammenlignet med gruppen 67 år eller eldre, jf. figur 2.

Tabell 6– Befolkningsutvikling 2010–2020

Tabell 7– Endringer i befolkning 2010–2020

Figur 9– Befolkning 2010–2020for aldersgruppene 0–15 år og 67 år eller eldre
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3.1.1 Prognose folketall
SSBs befolkningsprognose har ulike alternativer i forhold til fruktbarhet, levealder, innenlands flytting

og netto innvandring. Det vil være betydelige geografiske forskjeller i befolkningsveksten fremover, da

det har vært en sentralisering av befolkning over lang tid. Det skyldes det innenlandske flyttemønsteret,

hvor strømmen først og fremst går til storbyområdene.

Figurene nedenfor tar utgangspunkt i «MMMM-alternativet» i de nye befolkningsframskrivingene til

SSB fra august 2020. 2020 er lik null i figurene.

Som figur 10viser forventes det en reduksjon i folketallet den neste 10-årsperioden. Fra 2015 har

aldersgruppen 67 åreller eldrevært større enn aldersgruppen 0–15 år, og denne trenden forsterkes

ytterligere i de kommende årene, jf. figur 11.

Figur 10– Utviklingen i folketall per 1.1.
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Figur 11– Utvikling folketall 0–5 år, 6–16 år og 67 år + i Fauske kommune.

Figur12– Utvikling folketall 67–79 år, 80–89 år og 90 år + i Fauske kommune

Befolkningsutviklingen bør gjenspeiles i utviklingen av tjenestetilbudet til de ulike gruppene i

kommunen. Det er to befolkningsgrupper som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. Disse

er befolkningsgruppene 0–15 år (barn og unge) og 67 år og eldre (eldreomsorg). Som vi ser av figurene
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så er befolkningsgruppen 0–15 år fallende i perioden frem mot 2030, mens befolkningsgruppen over 67

år er økende i hele perioden. I den kommende 10-årsperioden er det spesielt aldersgruppen 80–89 år som

skal øke kraftig, jf. figur 12. Når Fauske kommune i årene som kommer forventes å få flere eldre

innbyggere sammenlignet med barn og unge, innebærer det at tjenestebehovet til denne gruppen vil øke.

Det vil være helt avgjørende for en bærekraftig økonomi i kommunen at endringer i tjenestetilbudet

gjennomføres med god og langsiktig planlegging.

3.1.2 Fremtidig endring i utgiftsbehov
Figuren nedenfor viser forventet endring i utgiftsbehov i kommunen med de befolkningsframskrivinger

som er lagt til grunn i SSBs «MMMM-alternativ. Endring i utgiftsbehov er et resultat av

befolkningsendringen fra ett år til det neste. Figuren viser prosentvis forventet endring i utgiftsbehov for

Fauske kommune, både samlet og innenfor tjenestene pleie og omsorg, grunnskole og barnehage.

Som figuren viser vil det være en reduksjon i behovet for tjenester innenfor skole og barnehage frem

mot 2030, mens behovet innenforpleie og omsorg øker betydelig. Økningen innenforpleie og omsorg er

større enn reduksjonen innenfor de to andre tjenesteområdene i figuren, og det betyr at kommunens

utgiftsbehov vil øke i 10-årsperioden. Ut fra befolkningsfremskrivingen så blir det viktig at de

beslutningene som fattes de kommende årene, støtter opp under en forskyving av ressurser fra barn og

unge over mot eldre, da disse tjenestenevil oppleve vekst i antall brukere frem til 2030. Det er derfor

pleie og omsorg som vilha størst behov for å øke antall stillinger, og samlet sett betyr detteat det

fremover må overføres årsverk fra barnehage og skole til helse og omsorg.

Figur 13– Endret utgiftsbehov demografi i Fauske kommune 2020–2030
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Folkehelse og samfunnsutvikling

Folkehelsehandler om befolkningen som helhet, ut fra tanken om at enliten endring hos de mange har

større effekt enn en stor endring hos de få. Folks helse er nært knyttet til hvordan vi organiserer og

innretter samfunnet, noe som gjør at planlegging til et viktig virkemiddel i folkehelsepolitikken.

Folkehelsearbeid er helheten i samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsai

befolkningen. Dette må bygge på at alle samfunnssektorer og forvaltningsnivå (politisk, administrativ,

faglig) tar ansvar for å fremme folkehelse. Folkehelsearbeid og utvikling av sunne lokalsamfunn er to

sider av samme sak.

Gjennom folkehelseloven og plan-og bygningsloven plikter kommunen å jobbe systematisk når det

kommer til folkehelsearbeid, med fokus på helse i alt vi gjør. Folkehelsearbeid skalvære

sektorovergripende, og kommunen skal alltid vurderefolkehelseperspektivene ved politiske og

administrativetiltak. I evalueringen som PwC har foretatt i alle Nordlandskommunene, fremkommer det

at kommunedirektøren er nøkkelen til å lykkes med forankring av folkehelsearbeidet, både

administrativt og politisk, og at et samarbeid mellom kommunedirektørog folkehelserådgiver er

vesentlig når det gjelder det systematiske folkehelsearbeidet.

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial

bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som setter menneskelige behov i

sentrum, gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle, legger til rette for deltakelse og samarbeid.

I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for 2019–2023 legger regjeringen

vekt på at kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial

rettferdighet og god folkehelse. Gjennom planprosessene kan kommunen legge til rette for en sosialt

bærekraftig samfunnsutvikling.

Figur 14– Planlegging er et viktig virkemiddel for å ivareta alle de tre dimensjonene av
bærekraftmålene (Folkehelseinstituttet)
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Et godt oversiktsdokument som gir den nødvendige kunnskapen om påvirkningsfaktorer, er et viktig 

utgangspunkt for planstrategien og planarbeidet i kommunen. Dersom kommunen ikke er bevisst på 

relevante påvirkningsfaktorer og hvordan disse fordeles i befolkningen, kan kommunen komme til å 

videreføre uheldige miljø- og samfunnsmessige forhold og dermed svekke den sosiale bærekraften. 

Helse påvirkes av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning, bo- og 

nærmiljø. Planlegging i et helhetlig og langsiktig perspektiv gir kommunen mulighet til å omfordele 

påvirkningsfaktorer, med mål om å bidra til bedre folkehelse. 

Kommuneplanens samfunnsdel er et særlig viktig verktøy for å prioritere og samordne hva kommunen 

skal satse på, og hvor. Hvis planleggingen skal virke, må kommunen følge opp med målrettede tiltak. 

Det gjøres oppmerksom på at kommunens folkehelseperspektiv må sikres gjennom styrende planverk, 

for så å implementeres ute i den enkelte enhet. Kommunen har ingen egen folkehelseplan, så planlagt 

aktivitet må fremkomme i kommuneplanens samfunnsdel så vel som i handlingsdel og økonomidel. 

 

Figur 15 – Forhold som påvirker folkehelsen (Hentet fra www.fmst.no) 

 

 

 

 

3.2.1 Rammer for kommunens folkehelsearbeid 
Fauske kommune har gjennom en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune (NFK) mottatt et 

årlig beløp på kr 195 000,–. Avtaletilskuddet er et stimuleringstilskudd for å styrke det kommunale 

folkehelsearbeidet og samarbeidet med fylkeskommunen. Midlene har vært fordelt på ulike 

folkehelsetiltak, eksempelvis folkehelseuka, og på lønn (folkehelserådgiver). Grunnet trangere 

økonomiske kår i NFK vil denne støtten bli kraftig redusert i 2021. Vi er forespeilet å motta rundt kr 

60 000,–. Dette innebærer at fremtidige tiltak i hovedsak må dekkes av samhandlingsområdene direkte.  
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Kommunene er ikke forespeilet økning i offentlige økonomiske rammer, så noe av løsningen ligger i å

forbedre innbyggernes helse og funksjonsnivå –for å redusere fremtidige pleie-og omsorgsytelser. For

å få til et godt folkehelsearbeid videre fremover, blir det derfor viktig å jobbe mer strategisk og

helhetlig. Dette både for å få ned årlige og langsiktige utgifter. Gjennom økt systematisk arbeid vil

kommunen kunne bli mer treffsikker i tiltakene, og vil på sikt kunne hente ut en større samfunnsgevinst.

For å lykkes med dette er det nødvendig å etablere en kommunikasjons-og samarbeidsstruktur som er

tilpasset et tversgående/sektorovergripende folkehelsearbeid.

Økonomibestemmelsene i ny kommunelov

I den nye kommuneloven § 14-1 er det lovfestet en generalbestemmelse som slår fast at kommunene

skal forvalte sinøkonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Ny kommunelov

markerer kommunestyrets ansvar for at kommunen har en god og langsiktig økonomiforvaltning.

I ny kommunelov er det en rekke endringer i forhold til tidligere. Disse endringene er bl.a.:

Krav om vedtakelse av økonomireglement.

Krav om plikt til å fastsette finansielle måltall.

Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og økonomiplanen kan

inngå i, eller utgjøre, kommunens handlingsplan etter plan og bygningsloven.

Samlet (konsolidert) konsernregnskap for kommunen som juridisk enhet.

Lovfestethovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende inntekter.

Lovfestetat det ikke er adgang til å ta opp lån for å finansiere tilskudd til andre rettssubjekters

investeringer –med visse unntak.

Merforbruk må dekkes inn umiddelbart så langt det finnes tilgjengelige midler (egenkapital eller

overskudd).

Nye regler for beregning av minimumsavdrag på lånsom vil kunne bety en plikt til å øke

låneavdragene.

Fange opp kommuner med økonomisk ubalanse på et tidligere tidspunkt gjennom justering av

ROBEK-ordningen.

Lovfeste en aktivitetsplikt for kommuner i ROBEK som skal bidra til at økonomien bringes

tilbake i balanse.

Ny frist for regnskapsavleggelse 22. februar.

Årsbudsjettets og økonomiplanens innhold
Kravene til innhold i årsbudsjett og økonomiplan er i stor grad videreført i ny kommunelov. De må

begge balanseres, og inntekter og utgifter må budsjetteres realistisk. Dokumentene må vise

kommunestyrets prioriteringer, mål og premisser. Det er også et krav at utviklingen i kommunens

økonomi må fremgå av disse to styringsdokumentene. Et nytt krav til årsbudsjettet og økonomiplanen er

at det skal utarbeides en oversikt over hvordan gjeld og langsiktige forpliktelser utvikler seg i
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økonomiplanperioden ut fra det investeringsprogrammet som vedtas. Da er det ikke tilstrekkelig å bare 

vise utviklingen i renter og avdrag, oversikten må også vise hvordan den totale gjelden utvikler seg i 

perioden. Oppstilling av dokumentene reguleres i forskrift.  

 

Oppfølging av budsjett og regnskap 

Kommunedirektøren må fortsatt rapportere om utviklingen i forhold til budsjettet i løpet av budsjettåret, 

og foreslå budsjettendringer om det er vesentlige avvik. På samme måte har kommunestyret fortsatt plikt 

til å endre budsjettet underveis i budsjettåret hvis det er nødvendig for å ivareta kravet om realisme og 

balanse i budsjettet.  

For å sikre at en kommune tilpasser driften sin til de tilgjengelige midlene, er det plikter knyttet til 

inndekning av merforbruk. Ny kommunelov bygger på at man skal starte å dekke inn merforbruk på et 

så tidlig tidspunkt som mulig. Hvis årsregnskapet avlegges med merforbruk, skal kommunedirektøren 

foreslå endringer i inneværende års budsjett, som må behandles av kommunestyret innen 30. juni. Dette 

er samme frist som man har til å vedta årsregnskapet, og på denne måten så kobles oppfølgingen av årets 

budsjett til vedtaket om årsregnskapet for foregående år. Tanken er at kommunestyret på denne måten 

skal få bedre grunnlag for å vurdere hvor mye av merforbruket som kan dekkes innenfor inneværende 

års budsjett. Kommunestyret kan fremdeles bestemme hvor mye av et slikt merforbruk som skal dekkes 

i inneværende års budsjett og hva som fremføres til påfølgende år. Hvis årsregnskapet vedtas med 

merforbruk, er det presisert i ny kommunelov at kommunestyret i vedtaket skal angi hvordan 

merforbruket skal dekkes inn. Vedtaket må minimum inneholde et beløp og tidspunkt for inndekning, 

men det vil ikke være krav til å foreslå noen konkrete tiltak i denne saken, det kan man ta i senere 

budsjettsaker.  

 

ROBEK  

I ny kommunelov skal det fortsatt budsjetteres med balanse, og merforbruk i regnskapet skal fortsatt 

dekkes inn. Tidsfristene for inndekning er videreført ved at det utenfor ROBEK er krav om inndekning 

innen 2 år, mens kommuner innenfor ROBEK har flere år på seg. Inndekning utover fire år må 

godkjennes av departementet. Iht. ny kommunelov kan ikke inndekning lenger utsettes hvis kommunen 

har midler på disposisjonsfond. Midler på disposisjonsfond skal brukes til å dekke inn merforbruk det 

året merforbruket oppsto.  

Grunnlagene for innmelding i ROBEK er utvidet. En kommune vil iht. ny kommunelov bli innmeldt i 

ROBEK dersom:  

 Budsjett og økonomiplan er vedtatt med merforbruk 

 Regnskapet, budsjettet eller økonomiplanen viser inndekning over flere enn to år 

 Regnskapet viser et akkumulert merforbruk over 3 % av brutto driftsinntekter, etter fratrekk av 

ev. disposisjonsfond 

 Vedtak om budsjett, økonomiplan eller regnskap fattes etter fristene kommuneloven gir 
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Ny kommunelov gir departementet adgang til å la være å melde en kommune inn i ROBEK, hvis det

åpenbart ikke er behov for kontroll. Utmelding av ROBEK er også regulert i kommuneloven.

I ROBEK skal det fortsatt gjennomføres en lovlighetskontroll av budsjettet der man skal se om

budsjettet er i balanse, og om inntekter og utgifter er realistiske. Låneopptak skal godkjennes, ved at det

godkjennes en samlet øvre låneramme, og ikke ett og ett lån. Departementet får også en ny hjemmel til å

fastsette vilkår for bruk av denne lånerammen, men denne hjemmelen skal kun benyttes dersom det er

helt nødvendig av hensyn til kommunens økonomi. Kommuner som meldes inn i ROBEK får en plikt til

å vedta en tiltaksplan som skal vise hva som må til for å gjenvinne økonomisk balanse. Denne planen

må inneholde budsjettiltak, samt tiltak for å få bedre styring og kontroll på økonomien. Det er

aktivitetsplikt og tidsfrister knyttet til tiltaksplanen.

Finansielle måltall
Ny kommunelov stiller krav omat det skal vedtas og tas i bruk finansielle måltall som nytt

styringsverktøy i kommunene. De finansielle måltallene skal være de lokale målene for hvordan

økonomien skal utvikles, og de skal gi handlingsregler for økonomisk planlegging. Det er

kommunestyret selv som skal vedta de finansielle måltallene. De finansielle måltallene skal vise hva

som må til for at kommunen skal få en forsvarlig økonomiutvikling over tid. Måltallene må tilpasses den

enkelte kommune, og loven gir ingen regler for hvilke måltallsom skal velges og nivået for disse, det er

opp til kommunen selv å bestemme. De måltallene som kommunestyret vedtar må være realistiske ut i

fra den økonomiske situasjonen kommunen er i, hvis ikke vil det være vanskelig å ha dem som et reelt

styringsverktøy. Måltallene skal være retningsgivende for budsjettarbeidetog man må se hen til dem og

bruke dem, men det er ikke slik at de er bindende for det enkelte årsbudsjettet. Kommunestyret kan

derfor vedta et årsbudsjett som bryter med de vedtatte måltallene,men målet må være at årsbudsjettene

over tid er i tråd med måltallene. I årsberetningen skal det redegjøres for kommunens økonomiske

utvikling, og den redegjørelsen skal skje opp mot de finansielle måltallene.

Kommunedirektøren foreslo i budsjettet for 2020at Fauske kommune benytter de finansielle måltallene

somknytter seg til KØB-modellen. KØB er en forkortelse for kommunal økonomisk bærekraft, og

KØB-modellen definerermål for hva driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond bør være for at det

økonomiske handlingsrommet i en kommune skal sikres over tid. Kommunedirektøren mener at de

finansielle måltallene som knytter seg til KØB-modellenbør benyttes også i 2021.

Statsbudsjettet 2021

Regjeringenforeslår i statsbudsjettet for 2021 en vekst på tomilliarder kroner i kommunesektoren sine

frie inntekter i 2021. Veksten er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen. Av detteer 1,6

mrd. krvekst i frie inntekter for kommunene, mens fylkeskommunenefår en vekst på 0,4 mrd. kr. Av

disse er det foreslått å overføre 644 millioner kroner mer i frie inntekter til Nordland.
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Regjeringen vil inkludere flere slik at alle får muligheten til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Derfor er 

100 millioner kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med satsing på barn og 

unges psykiske helse. 

Regjeringen vil skape en grønnere fremtid ved å legge til rette for at næringslivet kan skape flere grønne 

jobber. Derfor er 100 millioner kroner av veksten i de frie inntektene til fylkeskommunene begrunnet 

med satsing på lav- og nullutslippsløsninger for ferger. 

Regjeringen foreslår også at kommunesektoren får et særskilt tillegg på 1,9 mrd. kr som kompensasjon 

for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020. Dette kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. 

 

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 2,7 prosent for 

2021. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 2,2 %. 

 

Tabell 8 – Kommunal deflator 2020 og 2021 

 

 

Innsparingen som følge av lavere kommunal deflator i 2020 er nå anslått til 8,2 mrd. kr, ned fra 9,1 mrd. 

kr i RNB. 

 

Kommuneøkonomien under koronakrisen og statsbudsjettet 2021 
Smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge 

med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. kr som en 

engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og 

unge med nedsatt funksjonsevne. 

Regjeringen vil også legge frem et tillegg til 2021-budsjettet i november med foreløpige anslag for 

merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende bevilgningsforslag. 

Våren 2021 vil den endelige skatteinngangen og lønns- og prisveksten i 2020 være kjent. 

Arbeidsgruppen som kartlegger de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av korona-krisen, 

vil legge frem endelig rapport innen 1. april. På bakgrunn av dette vil regjeringen komme tilbake i 

revidert nasjonalbudsjett 2021 med en analyse av de samlede økonomiske konsekvensene av pandemien 

for kommunesektoren. 

Anslag SB 

2020

Anslag RNB 

2020

Anslag 2020 

i SB for 2021

Anslag SB 

2021

Deflator 3,1 % 2,6 % 1,6 % 2,7 %

Herav lønnsvekst 3,6 % 3,0 % 1,7 % 2,2 %

Statsbudskettet (SB)

Revidert nas jonalbuds jett (RNB)
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Kommuneøkonomien under koronakrisen og endringer i 2020 
Regjeringen og Stortinget har iverksatt omfattende økonomiske tiltak rettet mot kommunesektoren i 

løpet av våren. Dette utgjør i alt 19,6 mrd. kr. Samlet sett er det vedtatt økte bevilgninger til 

kommunesektoren på 17,4 mrd. kr. I tillegg har kommunesektoren fått reduserte utgifter som følge av at 

arbeidsgiveravgiften midlertidig ble redusert i to måneder. Dette utgjør 2,2 mrd. kr. 

Nye forslag i proposisjon av 21. september på 2,5 mrd. kr: 

 Kompensasjon til fylkeskommunene for tapte billettinntekter i kollektivtransport: 1,5 mrd. kr 

 Skjønnsmidler til kommuner til oppfølging av TISK: 500 mill. kr 

 Støtte til lokalt næringsliv mv.: 300 mill. kr 

 Testing ved grenseoverganger: 200 mill. kr 

Kommunene har også fordel av lavere anslått lønns- og prisvekst i 2020. Sammenliknet med anslaget i 

saldert budsjett 2020, utgjør reduserte utgifter som følge av lavere lønns- og prisvekst 8,2 mrd. kr. Det 

endelige svaret på hvor mye kommunesektoren sparer på lavere lønns- og prisvekst, får vi ikke før 

regnskapstallene for 2020 foreligger våren 2021. Summen av vedtatte bevilgninger og tiltak, nye forslag 

og lavere kostnadsvekst utgjør 30,3 mrd. kr. 

I nysalderingen av statsbudsjettet 2020 vil regjeringen komme tilbake med en ny vurdering av 

kommunesektorens merutgifter og mindreinntekter som følge av virusutbruddet. Regjeringen legger 

fram nysalderingen for Stortinget i andre halvdel av november. 

 

Skjønnstilskuddet 2021 

Total skjønnsramme for kommunene er 1,025 mrd. kr. Basisrammen er på 850 mill. kr. Reservepotten i 

departementet er på 150 mill. kr. Dette inkluderer kompensasjon for kommuner som har mistet 

veksttilskudd i forbindelse med sammenslåing (12,8 mill. kr) og 30 mill. kr til ressurskrevende tjenester. 

Potten til prosjektskjønn er 25 mill. kr.  

 

Bærekraftige kommuner og fylkeskommuner 

Gjennom virusutbruddet har oppmerksomheten vært rettet mot utfordringene her og nå. Men det 

langsiktige bildet er det samme som tidligere. Befolkningen eldes samtidig som det økonomiske 

handlingsrommet blir mindre, og befolkningens forventninger til gode tjenester øker. 

Norge er grunnleggende sett godt rustet til å møte fremtiden, men dette er et regnestykke som bare går 

opp hvis ressursene brukes mer effektivt. Innovasjon vil bli avgjørende. Det vil ikke bare gi oss mer 

igjen for hver krone, det vil også gi oss tjenester som er bedre tilpasset den enkeltes behov. 

Digitaliseringen har tatt syvmilssteg det siste halve året. Den utviklingen må fortsette. De globale 

utfordringene kan vi bare løse sammen. FNs bærekraftsmål gjelder for alle land, og alle har ansvar for å 

bidra til at de nås. Norske kommuner kan virke små i et slikt perspektiv, men faktum er at 2/3 av 
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delmålene for bærekraft bare kan nås gjennom lokal innsats og lokale prioriteringer. 

Kommunesektorenes innsats er altså avgjørende for at vi skal lykkes i å realisere en bærekraftig 

samfunnsutvikling. 

 

Ressurskrevende tjenester 

Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 2004. 
Da var utbetalingene på 1,5 milliarder kroner, mens det i budsjettet for 2021 bevilges over 11 milliarder 
kroner.  

Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. Det foreslås en innstramming ved å øke 

innslagspunktet med 46 000 kr utover lønnsveksten. Dette er en innstramming tilsvarende 300 mill. kr 

og vil påvirke kommunenes budsjetter allerede for 2020. Innstrammingen vil i utgangspunktet ikke 

påvirke tjenestetilbudet til mottakerne, da de vil ha rettigheter etter blant annet helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

Det er enkelte kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange opp 

kommuner med spesielt høye utgifter per innbygger, økes skjønnsrammen med 30 mill. kr. Midlene skal 

rettes mot kommuner med under 3 000 innbyggere som har en særskilt stor økonomisk byrde på grunn 

av ressurskrevende tjenester. Det vil også bli tatt hensyn til andre forhold, som kommuneøkonomien. 

Midlene vil bli fordelt fra departementet, da dette gjelder et fåtall kommuner. 

 

Innlemming av tilskuddet til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet på 1.–10.-trinn  

Som varslet i Prop. 1 S (2018–2019) ble midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.–

10. trinn på innlemmet i rammetilskuddet i 2020. Midlene ble fordelt særskilt i 2020 for å ivareta både 

kommuner med et relativt og med et absolutt behov for lærerårsverk. Fra 2021 vil halvparten av midlene 

bli fordelt særskilt, mens halvparten blir fordelt etter ny delkostnadsnøkkel for grunnskole. Fra 2022 

fordeles midlene i sin helhet etter ny delkostnadsnøkkel for grunnskole.   

 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn  

Regjeringen foreslår å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO også på 3. 

og 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Bevilgningen utgjør 25 mill. kr. Dette innebærer at foreldrebetaling 

for et heltidstilbud i SFO på 3.–4. trinn maksimalt skal utgjøre 6 pst. av den samlede person- og 

kapitalinntekten i husholdningen.  
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Nye læreplaner i skolen 
Fra høsten 2020 starter innføringen av de nye læreplanene i grunnopplæringen. Regjeringen foreslår å 

bevilge 180 mill. kr til læremidler i forbindelse med fagfornyelsen i 2021. 

 

Barnevern 

Mange barn som får hjelp fra barnevernet, har helsemessige utfordringer. Regjeringen ønsker derfor å gi 

30 mill. kr mer til helsetilbudet for barn i barnevernet. Midlene er fordelt mellom Barne- og 

familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Styrkinga innebærer bl.a. bedre og tidlig 

kartlegging av barn som flyttes ut av hjemmet. Det skal også utarbeides nye rutiner for arbeidet til helse- 

og barneverntjenestene på feltet, der gode rutiner har manglet. Dette vil styrke deres kunnskap om 

hverandre og føre til et bedre samarbeid om barn og unge som har behov for hjelp fra begge tjenestene. 

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringa også at retten til ettervern utvides fra 23 til 25 år, fra 1. 

januar 2021. Det er bevilget 24 mill. kroner for å få dette til. Unge som har opplevd omsorgssvikt har 

høy risiko for å havne utenfor utdanning og arbeidsliv. Ettervern kan bidra til at flere fullfører 

videregående skole og hindre langvarig utenforskap. Forskning viser at de som mottar ettervern, klarer 

seg bedre senere i livet enn de som ikke mottar dette. 

 

Frivilligsentraler 

Når regjeringen i statsbudsjettet foreslår at tilskuddet til frivilligsentraler blir et øremerket tilskudd fra 

2021, betyr det at bevilgning til frivilligsentraler fra neste år ikke lenger er en del av rammetilskuddet, 

men kommer i tillegg som et øremerket tilskudd.  

 

Eiendomsskatt 

Den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. 

Dette er i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp om revidert nasjonalbudsjett for 2020. 

Kompensasjon for bortfall av «maskinskatten» reduseres fra 500 mill. kroner til 300 mill. kroner. Fauske 

kommune får ikke slik kompensasjon. 

Det foreslås fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg, slik at næringen stilles på lik linje med 

jordbruks- og skogbruksnæringen, som har hatt et fritak for eiendomsskatt for anlegg i næringen i mange  

 

Kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter 

Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2021 innført en kontantstrømskatt for nye 

vannkraftprosjekter, som svar på kravet fra et samlet vannkraftmiljø om endringer i 

grunnrenteskatten. Med regjeringens forslag kan kraftforetakene utgiftsføre investeringskostnadene 

umiddelbart, mens det i dagens grunnrenteskatt gis gradvis fradrag for investeringskostnader 
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gjennom avskrivninger og friinntekt over en periode på inntil 67 år. Forslaget vil ha virkning for

investeringer i nye kraftverk, ved opprustning og ved utvidelse av eksisterende verk.

Rentenivået

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i

sentralbanken. Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og

utviklingen i norsk økonomi. Styringsrenten virker på inflasjonen (ofte med tidsetterslep) gjennom

etterspørselskanalen til konsum og investeringer, gjennom valutakursen til importert prisvekst, og

forventningskanalen til lønnsveksten. Norges Bank benytter styringsrenten til å gi rentesignal til

aktørene i pengemarkedet. Det operative målet for pengepolitikken er en inflasjonsvekst som over tid er

nær 2,0 prosent.

I rentemøte januar 2020 besluttet komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank å

holde renten uendret på 1,50% fra 2019 etter en vurdering av utsiktene og risikobildet. Som følger av de

økonomiske konsekvensene av koronapandemien har Norges Bank, etter rentemøtet januar 2020,

redusert styringsrenten flere ganger gjennom 2020. I rentemøtet i mai ble styringsrenten satt til null med

grunnlag i at norsk økonomi opplevde et brått fall i aktivitet som følge av koronapandemien. I

septembers rentemøte konkluderte Norges Bank med at styringsrente vil mest sannsynlig ligge på

dagens nivå en god stunde fremover og holdt dermed renten uendret på null prosent.

3.5.1 Nibor-påslag
Norges Bank gir følgende beskrivelse av pengemarkedsrenten Nibor:

«Nibor skal uttrykke prisen på et usikret lån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske
penge-og valutamarkedet. I sine kvoteringer tar bankene i Nibor-panelet utgangspunkt i hva et usikret
lån mellom banker koster i amerikanske dollar, justert for kostnaden ved å konvertere lånet til norske
kroner i valutaswapmarkedet. Konstruksjonen av Nibor som en valutaswaprente gjør at internasjonale
forhold kan få stor betydning for den norske pengemarkedsrenten»

Påslaget på NIBOR-renten, også kalt pengemarkedspåslaget, med tre måneders løpetid (3 mnd. NIBOR)
har fulgt Norges Bank utvikling av styringsrenten. Etter uroen i markedet i mars som følger av utbruddet
av koronapandemien steg pengemarkedspåslaget betraktelig, men påslaget har nå falt til nær tidenes
lavest nivå. De siste månedene har påslaget stabilisert seg på rundt 0,30 prosentpoeng. Når man tar
høyde for at styringsrenten ligger på null prosentpoeng og påslaget i pengemarkedsrenten er ca. 30
basispunkter er dagens NIBOR-fixing rate ca. 0,30 %.

NIBOR-påslaget svinger mye grunnet dens sensitivitet til både norske og internasjonale forhold. I tredje
kvartal 2020 har NIBOR-påslaget i gjennomsnitt ligget på 0,30 prosentpoeng. Norges Bank forventer,
selv med NIBOR-påslagets sensitivitet ovenfor en rekke faktorer, at «påslaget vil holde seg nær dette
nivået også framover.»
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Figur 16 – NIBOR-påslag, 1 januar 2014–31. desember 2023.  

 

 

Figuren viser NIBOR-påslag for perioden 1 januar 2014–31. desember 2023, med fem dagers glidende 
gjennomsnitt. Siste observasjon er 18. september 2020. Anslag for 3. kvartal 2020–4. kvartal 2023. 
Påslag i norsk pengemarkedsrente er differansen mellom tre-måneders pengemarkedsrente og forventet 
styringsrente. 

 

3.5.2 Kredittpåslaget 
Bankenes påslag på 3 måneder Nibor, kredittpåslaget, avhenger i stor grad av løpetid på lånet. 

Prisvariasjoner er vanskelig å forutse, men korte lån er generelt mer ustabile i prisene. 

Ved bruk at Nibor-tilknytning på langsiktige lån skilles det mellom såkalt flytende margin, der 

marginpåslaget i teorien kan endres for hver periode, og fastmargin i ett eller flere år. Fastmargin i flere 

år vil normalt ligge noe høyere enn flytende margin. For tiden er flytende margin i Kommunalbanken på 

60 rentepunkter som påslag på Nibor.  

Det er vanskelig å mene noe om utviklingen i framtidige lånemarginer fordi det er mange faktorer som 

spiller inn. Kommunalbanken anslår følgende lånerenter på lange lån. 

 

Tabell 9 – Anslag fra Norges Bank og Kommunalbanken for lånerente for lange lån (i grønt).   
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Pensjonsutgifter

Fauske kommune er tilknyttet to pensjonsavtaler; Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens

pensjonskasse (SPK). I KLP er det tre ulike ordninger; fellesordning (hovedtyngden av ansatte),

sykepleierordning og folkevalgtordning. SPK dekker pensjon for lærere.

Nye regler for offentlig tjenestepensjon ble innført fra 01.01.2020, som et ledd i tilpasning til

pensjonsreformen. Reformenmedfører ulike regler for opptjening basert på fødselsår til den ansatte. I

pensjonsreformen ble levealdersjustering innført og siden vi lever lenger enn før må pensjonen deles på

flere år.

Midler avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser skal oppreguleres gjennom reguleringspremien. I 2020

er endringene i offentlig tjenestepensjon innført for personer født 1963 og senere. Det medfører at

lønnsoppgjøret vil være av mindre betydning for reguleringspremien enn det har vært tidligere. Den

enkeltes alderspensjonsrettigheter vil løftes i takt med veksten i Folketrygdens grunnbeløp (G), og ikke i

takt med egen lønnsutvikling som tidligere. Veksten i G blir dermed viktigste element i fastsettelsen av

reguleringspremien fra og med 2020. Vekten i reguleringspremien i 2020 ble vesentlig lavere enn KLP

anslo i prognosen som er lagt til grunn for 2020. For 2021 legger KLP til grunn atreguleringspremien

vil øke i forhold til 2020.

Kommuner og fylkeskommune har ikke reguleringsansvar for pensjonistene i SPK. Prognosene fra KLP

og SPK som legges til grunn i budsjett2021 er basert på pensjonsgrunnlag pr april 2020. Endelig

prognose for 2021 presenteres først utpå nyåret 2021.

Pensjonskostnader er en vesentlig post i dekommunenes budsjetter. Kommunene får som hovedregel

ikke kompensert de reelle utgiftene gjennom statsbudsjettet, men må i stedet forholde seg til et system

med premieavvik som fører til at regnskapsresultatene «pyntes», mens likviditeten svekkes tilsvarende

inntektsført premieavvik.

Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene og en

beregnet pensjonskostnad fastsatt ut fra kriterier fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet. Hvis

betalt pensjonspremie overstiger pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik, som inntektsføres i

sin helhet det året det oppstår. Det akkumulerte premieavviket skal imidlertid kostnadsføres med like

deler over 7 år (amortisering/avskrivingstid).
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Tabell 10 – Utvikling i akkumulert premieavvik KLP 2017–2021 

 
* Foreløpig tall 2020 ** Prognose 2021 

 

Figur 17 – Netto balanseført premieavvik 2017–2021 

 

 

Nedenfor vises tilsvarende utvikling for netto balanseført premieavvik SPK. 

 

Tabell 11 – Utvikling i akkumulert premieavvik SPK 2017–2021 

  
* Foreløpig tall 2020 ** Prognose 2021 

2017 2018 2019 2020* 2021**

Innbetalt ti l  KLP 49 737 352      57 012 195      65 316 956      53 688 110      70 288 315      

Premieavvik -5 664 189       -11 983 033     -19 228 373     -10 757 361     -27 220 086     

Amortisering 7 687 644        8 057 367        9 711 870        12 356 235      14 010 107      

Netto avvik 2 023 455        -3 925 666       -9 516 503       1 598 874        -13 209 979     

Netto pens jonskostnad 41 089 699      41 355 274      43 389 892      40 105 330      40 291 804      

Netto balanseført premieavvik KLP 41 122 868      45 048 534      54 565 037      52 966 163      66 176 142      

2017 2018 2019 2020* 2021**

Innbetalt ti l  SPK 9 978 305        9 611 340        9 938 775        10 105 626      8 545 996        

Premieavvik 84 256             -719 416          461 424           2 646 607        1 035 233        

Amortisering 62 793             13 182             191 866           173 498           -183 767          

Netto avvik 147 049           -706 234          653 290           2 820 105        851 466           

Netto pens jonskostnad 9 609 090        10 044 955      9 199 064        7 222 389        7 275 610        

Netto balanseført premieavvik SPK 220 042           926 276           272 986           -2 547 119       -3 398 585       
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Figur 18 – Netto balanseført premieavvik SPK 2017–2021 
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KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og girstatistikk om ressursinnsatsenog måloppnåelse i

kommunerog fylkeskommuner. Regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester rapporteres til

staten ved Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det finnes tall for de ulike kommunale tjenester, og man kan

sammenlignekommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Fauske kommune tilhører fra 2019 KOSTRA-gruppe 8(EKG08) som kjennetegnes ved at det er

mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger og relativt middelsfrie disponible

inntekter. Følgende kommuner errepresentert i kommunegruppe 8i tilleggtil Fauske: Kongsvinger,

Vestre Toten, Bamble, Vennesla, Verdal, Ørland og Orkland. Det jobbes i Fauske med å høyne

kvaliteten i KOSTRA-rapporteringen gjennom bevisstgjøring av ledere ute på ansvar, avdelinger og

enheter mht. riktig bruk av tjeneste i økonomiforvaltningen.

Kommunedirektøren fikk i 2018 utarbeidet en KOSTRA-analyse basert på tall fra 2017 for å få vurdert

prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader i Fauske kommune sammenlignet med et utvalg andre

kommuner. Dette som et grunnlag for en dialog om likheter og forskjeller i dekningsgrader/tjenestenivå,

produktivitet, prioriteringer og brukerbetalinger. Rapporten ble presentert for politikerne i forbindelse

medbudsjett 2019, økonomiplan 2019–2022.

Fauske kommune står ovenfor en situasjon der man må omstille driften kraftig som følge av reduserte

kraftinntekter, reduksjon i rammetilskuddet, samt økte utgifter. Rapporten synliggjorde hvordan

ressursbruken var i Fauske i 2017 sett i forhold til et utvalg andre kommuner, landsgjennomsnittet og det

objektivt beregnede utgiftsbehovet. Rapporten går systematisk igjennom alle tjenesteområder i

kommunen og synliggjør hvordan ressursbruken var i Fauske, sett i lys av ressursbruken i tre utvalgte

kommuner, samt landsgjennomsnittet. Analysen fra 2017 viste at Fauske kommune har en svært presset

kommuneøkonomi og at kommunen på de fleste tjenesteområdene bruker (til dels vesentlig) mer enn det

man får tildelt gjennom det objektive utgiftsbehovet. Det var særlig skole som har en svært høy

ressursbruk. Men også pleie og omsorgstjenesten, helsetjenesten og sosialtjenesten har over tid hatt en

kostnadsutvikling som er vesentlig høyere enn kostnadsutviklingen for landet. Analysen ble lagt til

grunn for tiltakene som ble fremmet i forbindelse med budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022.

Nedenfor følger figurer og tallfor en del utvalgte tjenesteområder basert på rapporterte data for 2019.

Tall og figurer er hentet fra presentasjonersom er offentliggjort av Telemarksforskning(ikostra.no).

Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. SSB har lagt om KOSTRA-rapporteringen fra

2018. Figurenenedenfor viser derfor sammenlignbare tall for kun KOSTRA-gruppe 8 og Norge. Tallene

gir ingen forklaring på forskjellene, men viser prioriteringer og produktivitet gruppene imellom. Effekt

av tiltak som ble vedtatti forbindelse med budsjett 2020blir først tilgjengelig i KOSTRA-sammenheng

etter avleggelse av årsregnskap og rapportering2020.
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3.7.1 Netto driftsresultat per innbygger
Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk (fond),

og blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet.

Figuren viser at Fauske kommune de tre siste årene har svakest netto driftsresultat i forhold til

sammenligningstall for KG08og snittet for Norge.

Figur 19– Netto driftsresultat i kr per innbygger

3.7.2 Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger
Fauske har rapportert betydeligmer i administrative utgiftertidligere år enn det KOSTRA definerer som

administrasjon. Snittet for Norge viser envekst i administrative utgifteri perioden 2016til 2019. KG08

liggerlavere i administrative utgifter pr innbygger enn både Fauske og landssnittet, med en betydelig

nedgang fra 2018 til 2019.

Figur 20– Netto driftsutgifter til administrasjon i kr per innbygger
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3.7.3 Netto lånegjeld per innbygger
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån

og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån. Som figuren viser har Fauske kommune

betydelig høyere lånegjeld pr innbygger enn sammenligningsgruppene.

Figur 21 – Netto lånegjeld i kr per innbygger

3.7.4 Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1–5 år
I netto driftsutgifter barnehager inngår driftsutgifter til barnehage, styrket tilbud til førskolebarn og

barnehagelokaler og skyss. Trenden viser en økning for alle tre gruppene. Tallene viser også at det har

vært en betydelig vekst i barnehageutgifter i Fauske fra 2018 til 2019, og Fauske ligger i 2019 høyere

enn både KG08 og landssnittet.

Figur 22– Netto driftsutgifter innen barnehage i kr per innbygger 1–5 år
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3.7.5 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6–15 år
Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år, etter at tilskudd fra

staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. I driftsutgifter til grunnskolesektor inngår

driftsutgifter til grunnskolen, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss.

Tallene viser at Fauske kommune ide fire åreneliggerbetydelig høyere pr elev på utgiftertil grunnskole

enn sammenligningsgruppene.

Figur 23– Netto driftsutgifter til grunnskole i kr per innbygger 6-15 år

3.7.6 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Indikatoren viser andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning, sett i forhold til alle elever i

ordinær grunnskole Fauske kommune har en positiv utvikling fra 2018 til 2019. Fauske ligger godt

under snittet for landet og KG08 i 2019. Endringen fra 2018 til 2019 for Fauske er av en slik karakter at

tallene bør analyseres nærmere.

Figur 24– Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
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3.7.7 Netto driftsutgifter innen kommunehelse per innbygger
Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i kroner per innbygger. Tallene viser at

Fauske ligger betydelig over KG08 og landssnittet.

Figur 25– Netto driftsutgifter innen kommunehelse i kr per innbygger

3.7.8 Netto driftsutgifter pleie- og omsorgtjenesten per innbygger
Indikatoren viser netto driftsutgiftertil pleie og omsorg i kroner per innbygger. Tallene viser at Fauske

ligger betydelig over KG08 og landssnittet.

Figur 26– Netto driftsutgifter pleie og omsorg i kr per innbygger
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3.7.9 Korrigerte brutto driftsutgifter for institusjon, per kommunal

plass
Indikatoren viser brutto driftsutgifter pr kommunal institusjonsplass. Som figuren viser ligger Fauske

kommune betydelig over både KG08og landssnittet.

Figur 27– Korrigerte bruttodriftsutgifter i kr per kommunal plass institusjon

3.7.10 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20–66 år
Indikatoren viser andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, i prosent av antall innbyggere i samme

alderskategori. Fauske ligger som figuren viser langt over både KG08og landssnittet, men har en

reduksjon i andelen fra 2017.

Figur 28– Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 –Økonomiplan 2021–2024// Side 52

3.7.11 Netto driftsutgifter innen sosialtjenester per innbygger 20–66

år
Tallene viser at Fauske kommune bruker mer i sosialtjenester pr innbygger 20-66 år enn de to

sammenligningsgruppene.

Figur 29– Netto driftsutgifter innen sosialtjenester i kr per innbygger 20-66 år

3.7.12 Netto driftsutgifter barnevernstjenesten per innbygger 0–17 år
Fauske kommune ligger høyerei netto driftsutgifter for barnevernstjenesten fra 2016 til 2018

sammenlignet med KG8 og landssnittet, men er litt lavere enn gjennomsnittet i KG08 i 2019.

Figur 30– Netto driftsutgifter innen barnevern i kr per innbygger 0-17 år



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 –Økonomiplan 2021–2024// Side 53

3.7.13 Barn med barnevernstiltak
Indikatoren viser at Fauske kommune ligger høyt, sammenlignet med KG08 og landssnittet, for andel

barnevernstiltak i forhold til antall innbyggere 0–22 år.

Figur 31 – Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere0–22 år

3.7.14 Årsgebyr for vannforsyning
Figuren viser at Fauske har ligget lavt på vannavgift i 2016, men har passert snittet i KG08 fra 2017 til

2019. Fauskekommune har forskuttert investeringer i sektoren og har negativt fond (framført

underskudd) per 31.12.2019.

Figur 32–Årsgebyr for vannforsyning(ekskl. mva., gjelder rapporteringsåret+1)
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3.7.15 Årsgebyr for avløpstjenesten
Fauske har også svært lavt gebyr for avløp sammenlignet med de to andre gruppene. Dette gjelder hele

perioden, selv om gebyret i Fauske har vokst mer siste fire år enn KG08 og landssnittet. Innenfor avløp

forutsettes framført underskudd pr 31.12.2019 dekket inn i løpet av 2020/2021.

Figur 33–Årsgebyr for avløp(ekskl. mva., gjelder rapporteringsåret+1)

3.7.16 Årsgebyr for feiing
Tilsvarende vann, avløp og renovasjon har Fauske svært lave gebyr for feiing og tilsyn gjennom hele

perioden.

Figur 34–Årsgebyr for feiing og tilsyn (ekskl. mva., gjelder rapporteringsåret+1)
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3.7.17 Brutto driftsutgifter per km kommunal vei og gate
Dette nøkkeltallet viser at Fauske kommune bruker betydelig mindre til vedlikehold av veipr km,

sammenlignet med de andregruppene.

Figur 35– Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater i kr per km
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4. Fellesområder

Fellesinntekter

4.1.1 Rammetilskudd og skatt
Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskudd og skatt

er de klart største inntektene i kommunens budsjett, og utviklingen på disse postene er helt avgjørende

for tjenestetilbudet. Inntektssystemet for kommunene er beskrevet i Grønt hefte som følger Kommunal-

og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt forslag til statsbudsjett. For å gjøre en mer nøyaktig

beregning av rammetilskudd og skatt benytter rådmannen i tillegg en prognosemodell som administreres

av KS. Tabellen nedenfor viser utviklingen i rammetilskudd og skatt fra 2018 til 2021 basert på KS’

prognosemodell. Skatt i 2020og 2021 er anslag, og totalsummen er derfor avrundet disse årene.

Tabell 12– Rammetilskudd og skatt i 2018–2021

Frem til 2015 har KS’ prognosemodellgitt et godt bilde på de forventede skatteinntektene. I årene etter

har skatteinntektene blitt høyere enn det prognosemodellen har vist. I budsjettforslaget for 2020økte

rådmannen skatteinngangen med 4 mill. kr sammenlignet med prognosemodellen. Det ble presisert at

dette var et usikkert anslag, men det var basert på erfaringene fra de siste årene. Som følge av

koronavirusutbruddet forventes det dessverre skattesvikt, slik at forutsetningen som er lagt til grunn i

budsjett 2020ikke lenger er like realistisk. Ettersom samfunnet fremdeles er sterktpreget av effektene

fra koronapandeminen, så foreslår kommunedirektøren å legge prognosemodellen til grunn ved

budsjettering av rammetilskudd og skatt i 2021.

Prognosemodellen viser en reduksjoni rammetilskudd og skatt fra 2020 til 2021. Det betyr at f.eks.

lønnsøkningen som følger av hovedtariffavtalenmå dekkes av andre inntekter eller reduksjoner på

øvrige utgiftsposter. I tillegg er det varslet at noensærskilte tilskudd fra staten fra 2021 skal inngå som
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en del av rammen. Samlet medfører disse faktorene at kjøpekraften for Fauske kommune i 2021 er 

betydelig svekket sammenlignet med 2020.  

Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til 

innbyggerne sine. Det beregnes et utgiftsbehov for hver enkelt kommune i utgiftsutjevningen ved hjelp 

av behovsindeksen. Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene 

ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til 

kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i 

utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. 

Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den 

samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor 

kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i 

utgiftsutjevningen. 

Behovsindeksen til Fauske kommune har falt fra 2020 til 2021, og det betyr at det i 2021 skal koste 

99,33 % av landsgjennomsnittet å drive Fauske kommune, mot 99,36 % i 2020. Dette gir Fauske 

kommune et fratrekk i utgiftsutjevningen for 2021.  

 

4.1.2 Kraftinntekter 
Kraftinntektene utgjør en betydelig del av kommunens driftsinntekter, og inngår i sin helhet til å 

finansiere kommunens årlige drift.   

2020 har så langt vært et spesielt år i kraftmarkedet. Systemprisen i april endte på under 6 øre/kWh. 

Både i juni og juli nådde systemprisen et historisk bunnivå, med henholdsvis 3,38 øre/kWh i juni og 

2,51 øre/kWh i juli. Laveste pris hadde vi 6. juli med 0,97 øre/kWh, som også var første dagen Norge 

opplevde negativ timepris. Til sammenligning var systemprisen den siste uken før nyttår 35 øre/kWh.   

Årsaken til dette prisraset er i første rekke det ekstremt høye hydrologiske overskuddet som har bygd 

seg opp, altså at det er betydelig mer snø og vann i magasinene enn normalt. Det var svært mye snø i 

fjellet etter vinteren og vannkraftprodusentene måtte produsere alt de kunne for å gjøre plass til 

smeltevann, som vårløsningen fører med seg. På toppen av dette ble det en våt sommer og høst. Det vil 

ta tid før den hydrologiske situasjonen igjen er tilbake til normalen. I tillegg kommer forsterkende 

faktorer med mye vindkraft, lav gasspris, lavere forbruk på grunn av høyere temperaturer enn normalt, 

og til slutt effektene av korona-pandemien. 
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Tabell 13 – Oversikt ulike kraftinntekter 2012–2021 

 

 

De lave prisene i kraftmarkedet får direkte innvirkning på Fauske kommunes budsjett i 2021. I 2012 var 

de samlede kraftinntektene på 63,7 mill. kr. En budsjettert kraftinntekt på 26 mill. kr i 2021 gir en 

reduksjon i kraftinntektene på 37,7 mill. kr sammenlignet med toppåret 2012. 2021 viser en reduksjon 

på over 22 mill. kr i forhold til situasjonen i 2020, da samlede kraftinntekter var på 48 mill. kr. 

Kraftinntektene har blitt brukt til løpende drift i kommunen, og et inntektsbortfall på 37,7 mill. kr på ni 

år tilsier et betydelig årlig kutt i tjenestetilbudet dersom det ikke tilføres inntekter fra andre områder i 

stedet.  

 

Kvotekraft 
Fauske kommunes rettigheter til kvotekraft ble i 2008 leid ut til SKS Produksjon for en tiårsperiode. 

Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetaling på 60,3 mill. kr. I samråd med Fylkesmannen i 

Nordland ble denne inntekten ved avtalens inngåelse kun ført i balansen, og deretter inntektsført med 

1/10 i perioden 2010–2019. I 2020 brukte kommunen kvotekraften selv, og det overskytende 

kraftvolumet ble solgt i spotmarkedet.  

Kvotekraften kan i 2021 leies ut for nye ti til femten år, eller man kan velge årlig utleie. Prisutsiktene i 

markedet vil være avgjørende for hvilken løsning som velges. Et tredje alternativ er at kommunen 

benytter kvotekraften selv. Ved å benytte kraften i egen tjenesteproduksjon sparer kommunen skatt, da 

salg av kvotekraft til andre er en skattepliktig inntekt.  

I 2021 har kraftutvalget vedtatt at kommunen skal bruke kvotekraften selv, og at det overskytende 

kraftvolumet forvaltes av SKS.  

 

Konsesjonskraft 

Det er ikke inngått avtale om salg av konsesjonskraften for 2021. Kommunedirektørens forslag til 

budsjett for 2021 er saldert med en pris på 21,1 øre/kWh. Dette gir en netto budsjettert inntekt på 5,4 

mill. kr, som er betydelig lavere enn i 2020, da netto inntekt fra salg av konsesjonskraften var på 19,3 

mill. kr. Håpet er at prisen på konsesjonskraft i området som Fauske tilhører, skal stige utover i 

Kvotekraft
Konsesjons-

kraft
Utbytte

Eiendomsskatt 

vannkraftanlegg

Sum 

kraftinntekter

Differanse fra 

året før

Differanse fra 

2012

2021              2 200 000              5 400 000                             -                  18 400 000            26 000 000          -22 250 000          -37 700 000 

2020              5 550 000            19 300 000              5 000 000                18 400 000            48 250 000              2 700 000          -15 450 000 

2019 4 300 000             20 250 000           5 000 000             16 000 000               45 550 000           11 150 000           -18 150 000         

2018 4 300 000             8 800 000             4 800 000             16 500 000               34 400 000           -8 800 000           -29 300 000         

2017 4 300 000             12 500 000           6 700 000             19 700 000               43 200 000           1 900 000             -20 500 000         

2016 4 300 000             5 800 000             7 800 000             23 400 000               41 300 000           -4 900 000           -22 400 000         

2015 4 300 000             11 700 000           6 700 000             23 500 000               46 200 000           -5 200 000           -17 500 000         

2014 4 300 000             15 400 000           7 800 000             23 900 000               51 400 000           -2 800 000           -12 300 000         

2013 4 300 000             11 600 000           13 000 000           25 300 000               54 200 000           -9 500 000           -9 500 000           

2012 4 300 000             22 300 000           14 700 000           22 400 000               63 700 000           
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november. Ett øre høyere kraftpris gir ca. kr 800 000,– økt netto inntekt fra konsesjonskraften. 

Konsesjonskraften for 2021 må selges innen utgangen av november 2020. 

 

Utbytte 

Fauske kommune mottar utbytte fra Salten Kraftsamband AS (SKS) og Indre Salten Energi AS (ISE). 

Det er en klar sammenheng mellom prisene på kraft og inntjeningen til selskapene. Dette betyr igjen at 

lave kraftpriser kan føre til lavere utbytte for Fauske kommune. Fremtidig utbytte vil også være bestemt 

av SKS’ investeringsstrategi. Det samme gjelder utbytte fra ISE. 

For 2021 er det ikke budsjettert med utbytte fra kraftselskapene. Dette har sammenheng med den 

ekstremt lave kraftprisen i 2020.  

 

Eiendomsskatt på vannkraftanlegg 

Skatteetaten har opplyst at fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg for 2021 blir 

forsinket. Eiendomsskattegrunnlagene vil bli produsert samlet først 20. november 2020. Det innebærer 

at eiendomsskatteinntektene fra vannkraftanleggene ikke er kjent når kommunedirektørens forslag til 

budsjett for 2021 legges frem. Inntekten er i budsjett 2021 satt likt med regnskap 2020. Dette beløpet må 

mest sannsynlig endres når eiendomsskattegrunnlaget foreligger.  

LVK har tatt opp med Skatteetaten problemene knyttet til at kommunene får tilgang til opplysningene så 

sent på året. Etter at Skatteetaten i 2018 gikk over til en digital løsning for distribusjon av grunnlagene, 

har det vært en utfordring at kommunene ikke får varsel eller tilgang til eiendomsskattegrunnlagene like 

tidlig som før.  

Som det framgår av tabellen over, så er eiendomsskatt på vannkraftanlegg stipulert til 18,4 mill. kr for 

2021 inntil eiendomsskattegrunnlaget foreligger.  

 

4.1.3 Eiendomsskatt 
Fauske kommune skrev i 2020 ut eiendomsskatt på næring og energianlegg med 7 promille og boliger 

og fritidsboliger med 4 promille.  

 

Næringseiendom 

Fra eiendomsskatteåret 2019 ble verk og bruk-begrepet opphevet. Tidligere verk og bruk (med unntak 

av vannkraftanlegg, kraftnettet, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg med særskatt) skal fra 2019 anses 

som næringseiendom. 
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Vannkraft, vindkraft, kraftnett og petroleumsanlegg med særskatt  
Det er ingen endring i reglene for vannkraftanlegg, kraftnettet, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg 

med særskatt. Disse eiendommene vil utgjøre et eget utskrivingsalternativ i ny § 3 bokstav c. Kraftnettet, 

vindkraftanlegg og petroleumsanlegg verdsettes av den kommunale takstnemnda. Verdsettelse av 

vannkraftanlegg foretas av Skatteetaten (som oftest Sentralskattekontoret for storbedrifter). 

Produksjonslinjer skal fra 2019 inngå som del av kraftanlegget, forutsatt at linjen brukes til innmating og 

eies av kraftselskapet. I det videre omtales vannkraftanlegg og kraftnettet som energianlegg. 

 

Bolig og fritidsbolig 

Maksimalsatsen for eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger reduseres fra 5 til 4 promille i 2021. 

Ettersom Fauske kommune i dag benytter en utskrivingssats på 4 promille, så får denne lovendringen 

ingen praktisk betydning for kommunen. Det er likevel viktig å merke seg at inntektspotensialet fra 

eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig i hovedsak nå er utnyttet fullt ut inntil ny retaksering som er i 

2025. Eiendomsskatteinntekten kan nå kun økes ved å redusere eller fjerne bunnfradraget.  

Bunnfradraget ble redusert fra kr 100 000,- til kr 50 000,– per bruksenhet i 2020. Bunnfradraget kan 

ikke fjernes helt det året promillen økes, og promillen ble økt fra 3 til 4 i 2020.  

Ved å fjerne bunnfradraget helt så økes eiendomsskatteinntekten for kommunen med ca. 1,2 mill. kr. 

Økningen for den enkelte bruksenhet vil være kr 200,– i eiendomsskatt per år. Kommunedirektøren 

foreslår at bunnfradraget fjernes i 2021. 

  

Budsjett 2021 

For 2021 foreslås det en sats på 7 promille for energianlegg og næringseiendom. For boliger og 

fritidsboliger foreslås det i 2021 en sats på 4 promille, og at bunnfradrag per bruksenhet fjernes helt. 

Tabellen nedenfor viser utlignet/budsjettert skatt på de enkelte objekttyper i 2016–2021. 

 

Tabell 14 – Eiendomsskatt 2016–2021  

 

 

  

Objekt Promillesats Budsjett 2021 Regnskap 2020 Regnskap 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016

Boliger og fritidseiendom 4 ‰ 18 900 000     17 700 000         18 250 000         18 050 000         17 850 000         17 650 000         

Næring 7 ‰ 8 100 000        8 100 000           7 600 000           4 850 000           4 650 000            5 000 000            

Energianlegg 7 ‰ 18 400 000     18 400 000         16 050 000         

Kraftproduksjon 7 ‰ 16 470 000         19 658 000         23 400 000         

Verk og bruk øvrig 7 ‰ 3 950 000           3 942 000            1 700 000            

Sum 45 400 000     44 200 000         41 900 000         43 320 000         46 100 000         47 750 000         
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4.1.4 Andre inntekter/utgifter 

Momskompensasjon drift 

Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere 

de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes 

kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. 

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og 

tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som 

momsrefusjonen utgjør. 

 

Momskompensasjon investeringer 

All momskompensasjon fra investeringer skal nå inntektsføres direkte i investeringsregnskapet, og vil 

dermed automatisk medgå til finansiering av investeringene. 

 

Rentekompensasjon for investeringer 

Det er budsjettert med til sammen 2,2 mill. kr i rentekompensasjon for 2021 iht. prognose fra 

Husbanken. Kommunen mottar rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg, 

omsorgsboliger/sykehjem og kirkebygg, men det alt vesentlige kommunen mottar er knyttet til 

omsorgsboliger. 

Fram til og med 2020 har kommunen utbetalt ca. 50 % av mottatt rentekompensasjon for 

omsorgsboliger videre til borettslag for eldre (omsorgsboliger). Dette er iht. vedtak i kommunestyret i 

forbindelse med etablering av borettslagene/omsorgsboligene. 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. 

Ved etablering av borettslagene har det vært en forutsetning at omsorgsboligene skulle organiseres og 

drives som borettslag. Dette medfører at andelseierne (beboerne) gjennom sitt styre har full styring med 

både utgifter og inntekter, inkl. fastsetting av husleien. Hittil har kommunen vært engasjert i driften 

gjennom tildeling av andel kompensasjonstilskudd for å subsidiere husleien. I tillegg har kommunen rett 

til å oppnevne en representant i styrene. 

Ifølge Husbanken er kommunen ikke forpliktet til å utbetale andel av rentekompensasjonen til 

borettslagene for eldre. I den økonomiske situasjonen Fauske kommune befinner seg i foreslår 

kommunedirektøren at kommunen på sikt beholder hele tilskuddet til rentekompensasjon 

omsorgsboliger fra Husbanken. I 2021 foreslås subsidieringen av husleien i borettslagene videreført 

fram til 30.06.2021. Dette medfører at kommunen utbetaler ca. 25 % av mottatt tilskudd fra Husbanken 

til borettslagene. Fra 01.07.2021 stoppes den kommunale subsidieringen av husleien. I 

økonomiplanperioden vil prinsippet om at bruker betaler bli et gjennomgående prinsipp og subsidiering 

av husleie bør derfor ikke fortsette. Dette tiltaket vil gi en besparelse på 0,53 mill. kr i 2021 og 1,065 

mill. kr i 2022 og videre i økonomiplanperioden. 
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Ved etablering av borettslagene ble også Fauske eldresenter etablert og Brembo-huset og gamle Finneid 

skole ble pusset opp for å lokalisere aktiviteter for eldre. Finansiering av oppussingen skjedde gjennom 

tilskuddsmidler omsorgsboliger. Ved etableringen var det forutsatt at driften skulle skje i regi av de eldre 

selv organisert av eldrerådet. Kommunen ser absolutt verdien av at et slikt tilbud eksisterer og drives av 

brukerne selv. Det er imidlertid en oppgave som ikke kan kobles opp mot om kommunen subsidierer 

husleien eller ikke.  

 

Tilskudd ressurskrevende tjenester 

Statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester skal bidra til at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til 

mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. I budsjett 2021 er det lagt inn et 

forventet tilskudd på 5,8 mill. kr og ekstra skjønnstilskudd på 1 mill. kr slik som i 2020. 

 

Tilskudd private barnehager 

Barnehageloven § 14 fastslår at kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-

kommunale barnehager i kommunen. For 2020 er tilskuddet beregnet til 39,9 mill. kr, mens det er 

budsjettert med tilskudd på 38,5 mill. kr i 2021. Tilskuddet til private barnehager beregnes med grunnlag 

i kommunens utgifter til egen drift, slik at når driftsutgiftene til egne barnehager øker, øker også 

tilskuddet til de private barnehagene. Fordelingen mellom små og store barn i de private barnehagene 

har også betydning for tilskuddets størrelse, samt alder på bygget til den private barnehagen. Vi ser at 

andelen små barn har økt i de private barnehagene de siste årene. Økningen av antall små barn i private 

barnehager øker tilskuddet. 

 

Integreringstilskudd 

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering 

av flyktninger. Tilskuddet skal bidra til at flyktningene snarest mulig kan forsørge seg selv og ta del i 

samfunnet.  

Fauske kommune hadde vedtak om bosetting av 10 flyktninger i 2019 og 2020, og bosatte henholdsvis 8 

personer i 2019 og 7 personer frem til november i 2020. Det er fortsatt usikkerhet pga. korona om 

Fauske kommune vil bosette de 10 personene som vi har vedtak på i 2020. Når kommunen ikke bosetter 

i henhold til vedtak, fører det til fremtidig inntektsbortfall og divergens i forhold til budsjettert tilskudd. 

Når bosatte i kommunene har gjennomført obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap, har de 

større mulighet til å flytte mellom kommuner. Det fører til at Fauske kommune må betale tilbake 

beregnet tilskudd til ny kommune, dersom flyktninger flytter fra kommunen i en 5-årsperiode etter 

bosetting. På samme måte får Fauske også utbetalt ekstra tilskudd, dersom flyktninger flytter til 

kommunen i det samme tidsrommet. Fauske kommune har de siste årene bosatt færre flyktninger, og det 

påvirker hvor mye kommunen mottar i integreringstilskudd.   
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Kommunedirektøren foreslår at kommunen sier ja til å bosette 10 flyktninger også i 2021. 

Integreringstilskuddet år 1–.5 for 2021 er estimert til 9,67 mill. kr.  

 

Tabell 15 – Tidligere mottatt tilskudd år 1–5  

Årstall  År 1 År 2–5 

2019 Kr 1 330 000,-  Kr 18 316 500,-  

2018 Kr 4 840 000,- Kr 24 460 500,- 

2017 Kr 10 787 000,- Kr 24 021 000,- 

2016 Kr 9 084 000,- Kr 21 378 800,-  

 

 

Inntekter havbruksfondet 

Stortinget besluttet i 2015 at det skulle opprettes et havbruksfond. Havbruksfondet fordeler kommunal 

sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, 

ørret og regnbueørret. Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 

mill. kr. I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kr til 164 kommuner og ti fylkeskommuner. I 2019 ble det 

utbetalt ca. 450 mill. kr. Stortinget har vedtatt at kommunesektoren for kapasitetsjusteringen i 2020 

tildeles 2,25 mrd. kr i 2020 og 1 mrd. kr i 2021.  

Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går 

frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00. Fordelingen mellom kommuner og 

fylkeskommuner settes til henholdsvis 7/8 og 1/8 av Havbruksfondet. Lokalitets-MTB (maksimal tillatt 

biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som 

fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann inngår i fordelingsnøkkelen. 

En del av kommunenes andel, tilsvarende 1/8 av midlene som utbetales fra Havbruksfondet, kommer til 

fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre 

grense på 5 mill. kr til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle 

kommuner basert på andel av lokalitets-MTB. 

Regjeringen la i revidert nasjonalbudsjett 2020 frem en ny fordeling fra salg av nye laksekonsesjoner, og 

foreslo samtidig å innføre en produksjonsavgift fra 2021 på 40 øre per produsert kilo laks. En statlig 

grunnrenteskatt ble avlyst. Regjeringen foreslo at andelen av inntektene til kommunene fra fremtidige 

salgs- og auksjonsinntekter reduseres til 25 %, fra 80 %. 

I forliket på Stortinget ble det vedtatt en fast bevilgning til kommuner og fylkeskommuner på til 

sammen 3,25 mrd. kr for 2020 og 2021. I forliket ble det videre enighet om at fra 2022 økes kommunal 

sektors andel fra salg av kapasitet fra de opprinnelige foreslåtte 25 % til 40 %. I tillegg innføres en 

produksjonsavgift.  
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I 2020 har Fauske fått utbetalt kr 4 896 438,70 fra Havbruksfondet. I 2021 budsjetteres det med en

inntekt fra Havbruksfondet på 2 mill. kr. Dette er forholdvis samme andel av utbetalingen på 1 mrd. kr

som vi fikk av totalbeløpet i 2020 på 2,5 mrd. kr.

Gjeld, renter og avdrag

Tabellen nedenfor viser oversikt over kommunens lånegjeld pr 08.11.2020. Lånegjelda totalt utgjør da

1,4mrd. kr, inkludertlån til selvkostområder. Dette er langt over det kritiske nivå for Fauske kommunes

økonomiske bærekraft. Låneopptak til investeringer 2020 er ikke tatt opp per november 2020, og inngår

dermed ikke i tabellen under. Alle nye låneopptak, inkl. videreformidlingslån i Husbanken skal

godkjennes av Fylkesmannen før opptak.

Den høye lånegjelden, i kombinasjon med utsatt omstilling, er en vesentlig faktor til at Fauske kommune

har havnet i ROBEK. Lånegjelden Fauske kommune har påtatt seg vil gi storbelastning på økonomien.

Dersom renten øker i økonomiplanperioden vil driftsbelastningen øke tilsvarende.

Beregnede utgifter til renter og avdrag for 2021 utgjør ca. 80mill. kr, inkl. renter kassekreditt og

morarenter. Budsjetterte avdrag er beregnet iht. kommunelovens krav til minimumsavdrag. Det erikke

lenger mulig å vedta avdragsutsettelser.

Kommunedirektøren foreslår derfor et redusertlåneopptaki 2021 i forhold til langtidsplanen 2020–

2023. I langtidsplanen 2020–2024var det foreslått et låneopptak ekskl. vann og avløp i 2021 på 29,93

mill. kr. Kommunedirektøren foreslår for2021 et budsjett uten ordinært låneopptak.

Tabell 16– Oversikt gjeld
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Figur 36– Fordeling mellom fast og flytende rente

Likviditet

Fauske kommunes grunnlikviditet er meget svak. Låneopptak til store investeringsprosjekter fungerer

som likviditet i fasen mellom låneopptak og utbetalinger på investeringene. En så svak likviditet er et

symptompå en økonomi i sterk ubalanse. Inntilkommunenoppnåret positivt netto driftsresultat vil

likviditeten stadig forverres.

For å styrke likviditeten solgte Fauske kommuneseg helt ut avaktiv forvaltningi mai 2019. Dette har

styrket likviditeten med 33 mill. kr. Kassekreditten i 2020 har ligget meden øvre ramme på140mill. kr.

Dette har vært tilstrekkelig i 2020 pga. stortlåneopptak tilinvesteringer ijanuar 2020. Rammen for

kassekreditten må sannsynligvis økes i 2021.

Bundne og frie egenkapitalfond

Fond i kommunal sektor delesfrie fond og bundne fond. Frie fondsmidler kan benyttes fritt til drifts-

(disposisjonsfond) og investeringsformål (investeringsfond). De bundne fondene består av avsatte

midler som det er knyttet betingelser til bruken av. Eksempler her er Næringsfond og Hjemfallsfond på

driftssiden og innbetalte ekstraordinære avdrag på formidlingslån på investeringssiden (kan kun benyttes

til ekstraordinæreavdrag på lån). Fauske kommune har ingen disposisjonsfond pr 31.12.2019.
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Tabell17– Fondsoversikt ved siste årsskifte (regnskapstall i kr)

Selvkost

Selvkostområdet omfatter tjenester hvor kommunen ikke kan ta mer i betaling enn det koster å

produsere tjenestene. Dette gjelder for følgende tjenesteområder:

Vannproduksjon/-distribusjon

Avløp og slamtømming

Renovasjon

Plansaksbehandling

Bygge-og delesaksbehandling

Kart og oppmåling

Vann og avløp administreres sammen med vei i enhet VVA. Renovasjon administreres og leveres av Iris

Salten IKS. Øvrige administreres av planavdelingen.

I budsjett 2021 er vann og avløp budsjettert med netto inntekt. Dette fordi begge områder har framført

underskudd fra tidligere år, dvs. gebyrene har vært satt for lave slikat inntektene ikke har dekket

kostnadene. For avløp gjenstår framført underskudd på i underkant av 0,43 mill. kr som er planlagt

inndekt gjennom netto inntekt på avløpsområdet i budsjett 2021. For vann gjenstår framført underskudd

på 6,3 mill. kr og det er lagt til grunn at dette underskuddet dekkes inn over 2–3 år.



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 –Økonomiplan 2021–2024// Side 67

Interkommunalt samarbeid

Budsjettert tilskudd til interkommunalt samarbeid liggerpå flere ansvarsområder, både på fellesområder

og driftsområder. Tabellen nedenfor er en oppsummering.

Tabell 18– Tilskudd interkommunalt samarbeid (i kr)

Enkelte tall i kolonnen budsjett 2020 er justertda det er avdekket feil i budsjettdokumentet for 2020.

Oversikten viser interkommunalt samarbeid hvor Fauske kommune ikke har vertskommuneansvar.

Fauske kirkelige fellesråd

Kommunens økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i kirkeloven § 15. Forståelsen av

kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven § 15 bygger på den forutsetning at de kommunale

bevilgninger til kirken skal gi grunnlag for tilfredsstillende drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder,

og for utgiftsdekningen i kirkelige stillinger med tilhørende driftsposter. Budsjettrammen til disse formål

vil imidlertid være gjenstand for ordinære kommunale prioriteringer innenfor lovens rammer. Tabell 19

nedenfor viser utviklingen i Fauske kommunes budsjetterte tilskudd til kirken i perioden 2014–2021.



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021–2024 // Side 68 
 

I 2019 var 82,5 % av innbyggere i Fauske kommune medlem av den norske kirke. Tilbakemeldinger fra 

innbyggere og brukerne er gode, noe som indikerer at tjenesten fungerer etter forutsetningene. Fauske 

kirke feiret 150-årsjubileum i september 2019. 

Kirkegårdsanleggene er av en slik størrelse (170 000 m2) at grunnbemanningen ikke er i stand til å utføre 

de arbeidsoppgavene som påkreves gjennom vekst- og sommersesongen. Dette løses i dag med at 

fellesrådet tilføres ressurser fra enhet kultur og idrett i form av skoleungdommer, til klipp og trimming 

av grøntarealene i Sulitjelma og Valnesfjord. Skoleungdommer til anleggene i Fauske, finansieres over 

driften. Personell med varig tilrettelagt arbeid utfyller det resterende ressursbehov.  

Med bakgrunn i covid-19 og en langtidssykemelding har 2020 forløpt mindre kostnadskrevende enn 

forutsatt. Regnskapet hittil i 2020 gir en prognose som indikerer balanse eller et lite mindreforbruk. 

Fellesrådet er innforstått med at Fauske kommune er i en økonomisk krevende situasjon. Fellesrådet 

ønsker likevel å påpeke at tilskuddet ikke er økt med kommunal deflator i perioden 2018–2020, og ber 

om justering med deflator i 2021. Kirken ikke har fått investeringsmidler siden 2015, og behovet 

begynner nå å bli stort. Fellesrådet ber derfor om investeringsmidler på kr 1 045 000,– i 2021. 

Investeringsmidlene ønskes benyttet til arbeid med verneplan for kirkegårdene, varmepumper til Fauske 

kirke og Sulitjelma kirke, ny gressklipper til kirkegårdene, nytt gjerde mot RV80 i front av kirken på 

Fauske samt nye benker til kirkegårdene. 

Fauske kirkelige fellesråd har hatt en mer anstrengt økonomi i 2019 enn foregående år, ettersom 

budsjettet ikke ble økt med den kommunale deflatoren. Organisasjonen har etablert gode rutiner for drift 

og internkontroll, som igjen har ført til god ressursutnyttelse. 

 

Tabell 19 – Tilskudd Fauske kirkelige fellesråd 2014–2021 (i kr) 

 

 

Budsjett 2021 

Kommunedirektøren foreslår at det i budsjettet for 2021 ikke gis et påslag tilsvarende kommunal 

deflator på 2,7 %. Tilskuddet for 2021 blir dermed på kr 8 130 000,– slik som i 2018–2020. 

Kommunedirektøren foreslår ingen investeringsmidler for 2021.  

  

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Driftstilskudd 7 189 000       7 674 000       7 674 000       7 924 000       8 130 000       8 130 000            8 130 000       8 130 000       

Vekst % 3,0 % 6,7 % 0,0 % 3,3 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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5. Samhandlingsområder

Generelt for samhandlingsområdene

Kommunedirektøren vil presisere at driftsnivået i Fauske kommune må tilpasseskommunens inntekter.

Kommunen har et meget stort omstillingsbehov. Omstillingsbehovet gjelder også for å kunne kanalisere

ressurser til pleie-og omsorgssektoren fra de øvrige samhandlingsområdene.

Aktivitetsnivået ikommunenmå redusere. Dette må skjei tett samarbeid mellom politikk,

administrasjon,tillitsvalgte og verneombud. Dette vil kreve ytterligere effektivisering og føre til

nedbemanning i tjenestene. Ved nedbemanning gjelder kravet om saklig begrunnelse dersom man

vurderer oppsigelse. Det å risikere å miste jobben kan ha store konsekvenser for den dette gjelder.

Arbeidsmiljølovens kap. 15 regulerer disse forhold og detgjennomføres drøftelsermed både tillitsvalgte

og arbeidstakerne i prosessen med nedbemanning. Det er i Fauske kommune enighet om at blant annet

kompetanse og tjenesteansenitet skal være tellende ved nedbemanning. Nedbemanning er ikke

ensbetydende med oppsigelser. Fauske kommune vurderer også kontinuerlig om det finnes alternative

stillinger i virksomheten som arbeidstaker kan tre inn i, og informerer om alternative tiltak.

5.1.1 Rekruttering
Ett av fokusområdene for Fauske kommune vil være å sikre riktig kompetanse på riktig sted i

organisasjonen. I dette arbeidet er både rekruttering og utvikling av medarbeider viktige

satsningsområder. Årlig utarbeides derfor en oversikt over antatt rekrutteringsbehov for kommende fire

år. Denne er basert på dagens bemanningsnorm/stillinger og de ansattes alderssammensetning.

Nå er arbeidsmarkedet i stadig endring og det stilles store krav til omorganisering og effektivisering.

Utfordringen til alle landes kommuner er et økende behovet for arbeidskraft, særlig innen helse og

omsorg. Kommunen opplever god søkertilgang til de fleste stillinger, men det har vært en utfordring å

vinne kampen om sykepleierne. Fokusområdene vil fremover være å rekruttere og beholde nyansatte

med kompetanse i tillegg til å satse på ungdommen. Fauske kommune opptrer derfor på ulike arenaer for

å markedsføre kommunen. Videre tar Fauske kommune inn mange elever og studenter i deres

praksisperioder. Per november 2020 er det 15 lærlinger i utdanningsløp i kommunen.
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Figur 37 – Prognose årsverksbehov per sektor 

 

 
 

Som det går fram av figuren ovenfor, forventes årsverksbehovet i de ulike sektorene å utvikle seg svært 

ulikt. Dette fører også til at andelen årsverk hver av de seks sektorene utgjør av totalt antall årsverk, vil 

endre seg. Ved inngangen til 2018 utgjorde helse- og omsorgssektoren i overkant av 38 prosent av totalt 

antall årsverk. Frem mot 2028 forventes denne andelen å øke til litt over 44 prosent. 

Undervisningssektoren utgjorde ved inngangen til 2018 i overkant av 34 prosent av totalt antall årsverk. 

Denne andelen forventes redusert til ca. 31 prosent frem mot 2028. De andre sektorene forventes i 2028 

å utgjøre mellom 0,1 og 0,9 prosentpoeng mindre enn de gjør per i dag.  

 

5.1.2 Heltid 
Partssammensatt utvalg gjorde følgende vedtak den 20.09.2016: 

 Grunnbemanningen i pleie/omsorg økes gradvis over fire år til alle stillinger er minimum 80 % 

 

Arbeidsuka i Norge ble kuttet med 2,5 timer i 1987. I mange skiftyrker la en om grunnturnusen slik at 

det skulle gå opp med ny arbeidstid. I helse- og omsorgssektoren tok en i stedet bort en helg slik at 

ansatte gikk fra å jobbe annen hver helg til hver tredje. Dette var primært pga. en intensjonsavtale 

mellom KS og Norsk Sykepleierforbund og førte til mange små helgestillinger, og disse er vanskelig å 

tilsette i. Arbeidsmiljøloven åpner for at en kan jobbe annen hver søndag. Vi ber årlig KS drøfte andre 

arbeidstidsordninger med partene sentralt for å komme fram til en bedre ordning, både for arbeidsgiver 

og den enkelte ansatte når det gjelder stillingsstørrelse. 

For Fauske kommune er det totalt 391 ansatte i pleie og omsorg. Per oktober 2020 er gjennomsnittlig 

stillingsprosent 78,32 %. Det er en økning på 2,77 % fra 2019.   

I tabell 20 ser man at antall ansatte med små stillinger har gått ned fra 2019. Videre er antall ansatte 

redusert med 79 personer. Dette skyldes flere faktorer, blant annet økning i stillingsprosenter men også 

delvis at det er foretatt opprydding i kommunens lønns- og personalsystem, HRM. Videre har Fauske 

kommune en pågående omstillingsprosess innenfor tjenesteområdet. Dette har ført til at enkelte stillinger 



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021–2024 // Side 71 
 

holdes vakant for å redusere antall oppsigelser i tjenesten, noe som antas å innvirke på tallene. Det er 

rimelig å tro at en andel av disse stillingen er dekket gjennom midlertidige ansettelser. 

 

Tabell 20 – Fordeling stillingsprosent  

 

 

5.1.3 Kompetanseutvikling 
Kompetanseplanen for 2012–2020 er veiledende og retningsgivende for kommunens 

kompetanseutvikling. Denne er under rullering. Planen er et verktøy for å videreutvikle lokale 

kompetansestrategier. Den synliggjør de viktigste kompetanse-, innovasjons- og utviklingstiltakene 

kommunen må gripe fatt i. Enhetene utarbeider årlig sammen med kommunedirektør en oversikt over 

nødvendige kompetansetiltak. RKK Indre Salten tar dette med i sine prioriteringer for kommende år. 

Kommunedirektøren ser nødvendigheten av å utvikle og tilby kompetanseheving for ledere i 

kommunen. Dette blant annet for å sette ledere i stand til å kunne ivareta krevende 

omorganiseringsprosesser i Fauske kommune, og kunne ivareta de ansatte på en best mulig måte 

gjennom disse prosessene.  

For pleie og omsorg ser vi en kompetanseutfordring på sykepleiersiden grunnet større turnover. Dette er 

ikke uvanlig i et omorganiseringsperspektiv. Det er flere sykepleiere som har sluttet i tjenesten for å ta 

seg jobb andre steder. I tillegg er det krevende å rekruttere inn sykepleiere med relevant etter- og 

videreutdanning i Fauske kommune. Det bør derfor vurderes mulige stimuleringstiltak som for eksempel 

faglig utvikling og/eller støtte til etter- og videreutdanning etter to år for nyutdannede.  

Videre har skolene fortsatt kompetanseutfordringer knyttet spesielt til fagene matematikk, engelsk og 

norsk. Skoleåret 2020–21 mangler 9 av lærerne som underviser i norsk på 1.–7.trinn riktig antall 

studiepoeng i henhold til krav om undervisningskompetanse etter 2025. Det samme gjelder 18 lærere i 
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matematikk og 21 lærere i engelsk. I ungdomsskolen er tallene henholdsvis 9 i norsk, 11 i matematikk 

og 7 i engelsk. I øvrige fag på ungdomstrinnet må lærer ha minimum 30 studiepoeng for å kunne 

undervise etter 2025. Etter 2025 må kommuner som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning 

fatte vedtak der det er avvik, og synliggjøre hvordan de skal skaffe riktig kompetanse i fagene. Fauske 

kommune har lærere som er godt i gang med videreutdanning i relasjon til dette. Staten dekker 

vikarutgiftene for lærere på videreutdanning, og kommunen må dekke reise, opphold og bøker i 

forbindelse med studiene. De nye kompetansekrav må tas hensyn til ved rekruttering av nye lærere. 

 

5.1.4 Sykefravær 
Sykefraværet i Norge har hatt en jevnt nedadgående trend i årene etter 2009, og har holdt seg om lag 

uendret siden 2012 (Regjeringen, 2016). Ser vi derimot isolert på sykefraværsstatistikken for 

kommunesektoren i samme periode, viser den en annen utvikling. I kommunesektoren har sykefraværet 

økt fra 2009 og fram til 2018 (PAI/KS, udat.). Videre i perioden 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 var 

sykefraværet i kommunesektoren 9,83 % på landsbasis, for Fauske kommune var sykefraværet på 

13,18 % i samme periode. 

I 2020 er sykefraværet i Norge veldig avvikende fra tidligere år på grunn av korona. Statistikken for 

første kvartal 2020 viser en økning på drøyt 10 % sammenliknet med første kvartal 2019. I andre kvartal 

2020 har fraværet stabilisert seg og er på landsbasis tilbake til normalen som var før pandemiutbruddet.  

Året 2020 har også for Fauske kommune vært dominert av korona-pandemien. Vi kan se tydelig på 

statistikken at korttidsfraværet hadde en topp i mars og så har det ligger lavt gjennom våren og 

sommeren, før det kom en ny topp i september. Dette er naturlige svingninger som er et resultat av 

pandemien, og Fauske kommune har ikke høyere sykefravær enn sektoren på landsbasis. 

Langtidsfraværet har vi siste halvår 2020 stort sett hatt nedgang eller ligget likt i forhold til 2019, det 

hadde en jevn nedgang frem til august og så en oppgang igjen i september. Noe som også er en naturlig 

svingning i forhold til årstiden, men økningen var lavere i 2020 enn i 2019. 

 

Tabell 21 – Nøkkeltall sykefravær september 2019 og september 2020 

Nøkkeltall 

 Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt fravær 

2019   2,5 %     7,1 %   9,7 % 

2020 2,4 %    7,6 %  10,1 % 

Endring - 0,1 % + 0,5 % + 0,4 % 

 

Våren 2019 iverksatte Fauske kommune prosjektet Prima arbeidsklima som en del av et 

arbeidsmiljønettverk i regi av KLP. Bakgrunnen for prosjektet var å øke fokuset på arbeidsmiljøet. For å 

ha effekt vet vi at arbeidsmiljøarbeidet må være systematisk, kunnskapsbasert og rettet mot reelle behov 

og risikofaktorer på den enkelte arbeidsplass.  
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Prosjektleder og nærværsrådgiver sluttet imidlertid vinteren 2020 og stillingen som nærværsrådgiver ble

ikke besatt. Ny personalkonsulent ansatt fra august 2020 er ny prosjektleder, og er i høst i gang med

prosjektet. Dette har påvirket det systematiske sykefraværsarbeidet i Fauske kommune og har ført til

redusert mulighet for lederoppfølging på systematisk nærværsarbeid, og sykefraværet har økt med 0,4%

med sammenlignbar periode fra 2019 til 2020.

Figur 38– Utvikling sykefravær 9/2019 vs. 9/2020

På årsbasis har vi en økning i sykefraværet. Denne økningen var i årets første fire måneder, hvor vi i

2019 hadde 9,3 % sykefravær og i 2020 hadde 11,7%. Resten av året har vi hatt en vesentlig nedgang i

fraværet sammenliknet med 2019.

Det er kjent at sykefravær øker i organisasjoner som er i omstilling, og dette ser vi trolig konsekvensene

av i årets første måneder. I mars slo korona ut for fullt og alle opplevde en ytre trussel og fokus ble

derfor flyttet til hvordan vi sammen på best mulig måte kan løse problemene. Tilrettelegging for

hjemmekontor og stengte arbeidsplasser kan ha påvirket sykefraværsstatistikken. Sommeren er en

periode med normalt lavt sykefravær, og når vi da i tillegg har klart å holde sykefraværet lavt gjennom

skolestart og full åpning av alle tilbud, ser det positivt ut for siste halvår 2020. Økningen fra

sommermånedene til september må sees i sammenheng med restriksjonene som er innført i forbindelse

med covid-19. Dette gir tydelig utslag på at økningen er størst på korttidsfraværet fra 1,7% i august til

3,1 % i september.
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Figur 39 – Utvikling sykefravær 2019 vs. 2020  

 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

2020 2019



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 –Økonomiplan 2021–2024// Side 75

Oppvekst og kultur

Samhandlingsområdet oppvekst og kultur leverer tjenester til kommunens befolkning, med hovedvekt av

tjenestetilbudi aldersgruppen 0–18 (20) år. Tjenestetilbudet varierer fra all form for grunn-og

spesialundervisning i barnehage, grunnskole og voksenopplæring, til kulturskole, foreldrestøtte, tidlig

innsats, vaksinasjoner, helsekontroller, barnefysioterapi, forebyggende helsetjenester og bosetting av

flyktninger.

Alle enhetene skal i 2021 og videre i planperioden driftes iht. god KØB-skikk, der det skal være fokus

på netto driftsresultat i alle beslutninger med økonomisk konsekvens. Det er lagt vekt at budsjettene skal

være realistiske, og det krever streng budsjettdisiplin fra de resultatsansvarlige. Innenfor hvert

samhandlingsnivå er det foreslått tiltak som skal bidra til at kommunens totale netto driftsresultat

kommer i balanse. Alle samhandlingsområdene arbeider på hvert sitt område for å nå dette målet. Trinn

én i arbeidet er å bringe netto driftsresultat til null, deretter skal netto driftsresultat heves til 5 % av

inntektene for å betale ned tidligere års underskudd, se figur 8 vegkart til økonomisk bærekraft. Målet er

å er etablere kommunens handlekraft i tråd med KØB.

Samhandlingsområdet omorganiserte i 2019 fra fire til tre enheter, med tilsvarende reduksjon i antall

enhetsledere. I 2020 gikk enhetsleder for barne-og familieenheten over i annen jobb, uten at stillingen

ble lyst ut og erstattet. Som innsparingstiltak ble stillingen satt vakant, og arbeidsoppgavene ble fordelt

som følger; 50 % av skolefaglig rådgiver-stillingen ble omdisponert til å være enhetsleder for

barnehagene og kommunalsjef for oppvekst og kultur ivaretar de resterende 50 % av enhetsleder-

funksjonen for de tre avdelingene PPT, barnevernet og familiesenteret.

Driftsåret 2020 har i all hovedsak vært preget av koronaviruset som traff Norge i midten av mars. I løpet

av noen få uker ble all driften på samhandlingsområdet tilpasset den nye situasjon. Skolene ble stengt og

lærerne ga elektronisk undervisning hjemmefra, til elever som også var hjemme. Barnehagene stengte

ned, og bare barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner fikk møte i barnehagen. Idrettsanlegg,

svømmehaller, bibliotek, ungdomsklubberosv. måtte stenge eller redusere sin virksomhet. Personell ble,

på de områder hvor det var forsvarlig, omdisponert til andre oppgaver for å holde hjulene i gang i de

deler av kommunens tjenestetilbud som ble særs rammet av virusets inntreden i vår hverdag. Dette har

vært en særdeles krevende oppgave i alle ledd av organisasjonen, og det er brukt utallige arbeidstimer til

det fortløpende omstillings-og endringsarbeidet. Oppbygging av ansattes digitale kompetanse innenfor

alle områder av organisasjon, digital undervisning og digital samhandling med brukere og

samarbeidspartnere har foregått i et tempo ingen på forhand ville trodd var mulig. I dag er programmer

som Teams, Zoom, Stream og OneNote blitt en del av enhvers arbeidshverdag, og hjemmekontor ses på

som en normaltilstand.

Selv om samfunnet er åpnet mer opp etter sommeren, er det trender som tyder på at vi må leve med

viruset enda en stund, og at vi kan ende opp i en smittesituasjon hvor viigjen må stenge ned deler av

virksomheten. Det vil i så fall på nytt bli krevende, men kommunene er mye bedre forberedt på en

eventuell ny runde. Ikke minst har Norge som nasjon bevist at det lar seg gjennomføre uten at

tjenestetilbudet faller bort eller kollapser.
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Enhet skole har i 2020 gjennomført sitt første hele budsjett-/regnskapsår etter at to sentrumsskoler ble 

lagt ned høsten 2019, og vi kan måle helårseffekt for dette i regnskapet for kommunen. Elevtallet i 

kommunen er stadig noe synkende, og vi er for første gang under 1000 elever i grunnskolen. SSB anslår 

at tallet vil stabilisere seg en plass mellom ca. 950–990 elever i årene som kommer. I forbindelse med 

skolenedleggelser og andre tiltak vedtatt for skolene er det redusert både kostnader og personellressurser 

de siste årene. Ser vi til andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe som Fauske, viser tallene at vi 

fortsatt bruker noe mer ressurser enn sammenlignbare kommuner, for å levere de samme tjenestene. 

Med utgangspunkt i dette foreslår kommunedirektøren i sitt budsjettforslag for 2021 ytterligere 

reduksjon i antall årsverk ved skolene. 

Enhet barnehage har som nevnt i tidligere budsjettdokument vært gjennom en sammenslåing med enhet 

barn og familie. På Erikstad er det nå tre avdelinger i drift i nytt bygg, og prosessen med å tilrettelegge 

de ledige lokalene til å ta imot de resterende avdelingene fra Vestmyra hvit, er iverksatt. Prosessene har 

tatt lengre tid enn planlagt ut fra kapasitet på prosjektlederkompetanse og koronautbruddet. Lokalene er 

planlagt ferdigstilt til oppstart neste barnehageår, høsten 2021.  

I Valnesfjord jobbes det fortsatt med klargjøring av kjeller i barnehagen til ny avdeling, og foreløpig 

brukes den gjenværende delen av gammel-skolen til drift av en avdeling. Dette er en midlertidig løsning 

og det forventes ferdigstillelse i mai 2021. Da vil alle de vedtatte ombyggingene på barnehageområdet 

være fullført. 

GATA 20 ble avlyst på grunn av koronapandemien i Norge og verden for øvrig. Festivalen hadde da på 

relativt kort tid etablert et godt merkevarenavn for kommunen og området. Jobbingen med GATA 21 er 

allerede godt i gang, og vi håper festivalen igjen kan gjennomføres på normalt vis. Kommunen har i de 

tre årene fra 2018 til 2020 bidratt med midler fra næringsfondet for å lønne en stilling som festivalleder. 

Fra 2021 bør stiftelsen som er ansvarlig for festivalen være i stand til å drifte festivalen videre uten 

kommunens økonomiske bidrag, og det settes ikke av lønnsmidler via næringsfondet for 2021. Dette har 

kommunen signalisert tidligere, og det er i forståelse med festivalens ledelse. 

Enhet kultur/idrett har hatt redusert virksomhet gjennom året knyttet til kulturskole, bibliotek, kino, 

ungdomsklubb, offentlige bad og andre kommunale arrangement. Disse har vært stengt ned, eller har 

hatt redusert åpningstid mesteparten av 2020. Dette har ført til færre arrangement, tilstelninger, 

åpningsdager og sterkt reduserte inntekter i forhold til budsjettet. Hvor mye av dette som kompenseres 

av tilskuddsordningene fra staten er det usikkerhet rundt. 

Musikalen «Ulven» var blant prosjektene som stod klar for fremføring da samfunnet stengte ned i 

midten av mars, og det ble ikke mulig å fullføre denne før i oktober. Da ble den fremført i kinosalen 

over flere forestillinger som et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og ungdomsskolene i Fauske, 

og står som et av høstens høydepunkt. Det er også jobbet for å gjøre kinosalen bedre egnet til utleie til 

mindre kulturarrangementer og forestillinger, all den tid dette er det best egnede lokalet som kan fungere 

som et kulturhus. Det er gjort innkjøp av bedre lys og lydutstyr som gir oss mulighet til å leie ut til 

konserter og teaterforestillinger. Høsten 2020 er det booket til denne type arrangementer hver helg ut 

året, og det skapes mye ny aktivitet i lokalene ut over ren kinodrift. Samtidig gis lokalt kulturliv en arena 

for både å vise seg frem i noe mindre skala, og også generere inntekter til en hardt presset bransje. 
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Kommunens innkjøp er delfinansiert gjennom søknader på eksterne tilskudd, og økt utleie gir økte 

inntekter for kommunen ut over budsjetterte midler ut året, og videre de kommende år. 

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv skal rulleres i 2021 og det jobbes med realisering av en 

kommunal kulturplan. Enhet kultur og idrett har også ansvar for drift og vedlikehold av diverse 

idrettsanlegg i kommunen og utleie av timer i disse, samt samarbeid med lag og foreninger som bruker- 

og interesseorganisasjoner. Det ligger til enheten ansvar for søknader om tippemidler og forskuttering av 

midler til anlegg. Stilling som idrettskonsulent har stått vakant de tre siste årene og det merkes etter 

hvert særlig på anleggssiden. Planlegging av vedlikehold og utbytting av slitt materiell ivaretas ikke på 

en måte som forebygger forfall, og vi ser det f.eks. på Fauske stadion og tilstanden på kunstgresset der. 

Kunstgressbanen på stadion (nedre bane) er et av de områdene med størst aktivitet av barn, unge og 

voksne gjennom hele sommerhalvåret, på tvers av ulike lag og foreninger i Fauske. Kunstgressdekket er 

i dag helt nedslitt og uegnet for videre bruk. En utskifting er tippemiddelberettiget, og kommunens andel 

er beregnet til ca. 1 mill. kr. Kommunedirektøren finner ikke å kunne prioritere investeringen i budsjettet 

for 2021. Det samme gjelder en beregnet investering på 1,2 mill. kr for å sette lysløypa i Hauan i drift 

med nytt lysanlegg. 

Lysverkgården ble i 2017 kjøpt til etablering av Familiens hus, og prosessen med ombygging og 

innflytting for de tre avdelingene barnevern, PPT og Fauske Familiesenter har pågått siden da. Prosessen 

har dessverre tatt lengre tid enn planlagt, men sluttføres i januar 2021.  

Kommunen bosetter fortsatt et lavt antall flyktninger sett i forhold til toppårene 2016 og 2017. For 

inneværende år skal det bosettes 10 flyktninger. Per dags dato er det bare bosatt 2, men det er varslet 4–

5 til på vei. Hvis det ikke bosettes 10 stk., vil det bety et uforutsett inntektstap for kommunen. 

Voksenopplæringen og flyktningkontoret ble slått sammen og samlokalisert i tidligere Hauan skole fra 

og med 01.01.2020 og kommunen tilpasser fortløpende ressursbruk i forhold til årets og tidligere års 

bosettingstall. 

Samhandlingsområdet har over flere år jobbet etter kommunestyrets vedtatte strategi om «fra leid til 

eid». Altså avslutte kontraktsforhold med private og re-lokalisere tjenestene i kommunalt eide bygg. I 

2021 fullføres jobben gjennom innflytting i Familiens hus, flytting av barnehageavdelinger og salg av 

hvitbarnehagen, samt fullførelse av barnehageavdeling i kjeller i Valnesfjord. Da frigjøres de 

gjenstående skolelokalene for salg sammen med Løkås-åsen. For samhandlingsområdet sin del vil det da 

bare gjenstå leieavtale knyttet til kulturskolens drift samt fortsatt noen langvarige leieavtaler til 

flyktningboliger. Kulturskolen ble i kommunestyresak 032/19 vedtatt bygd inn i et nytt kulturhus, og 

vedtaket tilsier at skolen fortsetter sin virksomhet i dagens leide lokaler i påvente av utfallet av denne 

prosessen. 

Gjennom prosessene med omlegging av skolestruktur og endring av barnehagestruktur er de største 

strukturendringer for samhandlingsområdet gjennomført. Mange av avdelingene i området har vært i 

løpende omorganiseringsprosesser de siste årene, noe som er krevende for både ledere, ansatte og 

brukere av tjenestene. I budsjettforslaget for 2021 stilles det ytterligere krav til effektivisering og 

reduksjon av drift. Med de store strukturendringene som allerede er gjennomført betyr det at mange av 

forslagene må knyttes opp mot ytterligere reduksjon i årsverk, og spesielt i forhold til ikke-lovpålagte 

tjenester og dimensjonering av tjenestenivå.  
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Med tanke på de reduksjoner i tjenestetilbud og støtte til ulike lag og foreninger kommunen står overfor 

i årene som kommer, er det gledelig at kommunen etter søknad ble valgt ut som 1 av 12 kommuner i 

Norge (200 søkere) i en pilot for «Fritidskortet». Fauske kommune mottok her 2,6 millioner kroner som 

skal gå til gratis fritidstilbud til barn og unger. Ordningen gir alle barn mellom 6 og 18 år bosatt i Fauske 

kommune 800 kr pr. halvår til bruk på organiserte fritidsaktiviteter som på forhand er godkjent av 

kommunen. Forsøksordningen varer fra august 2020 til august 2021. 

 

Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet 

De tiltakene som foreslås i budsjettet vil ha effekt i deler av 2021, alt ut fra hvilken dato de kan settes i 

verk. Kommunedirektøren skal også foreslå tiltak som vil ha et lengre perspektiv på iverksettelse, og 

som kan ha ytterligere effekt på driften i 2022 og videre i økonomiplanperioden. For 

samhandlingsområdet oppvekst og kultur foreslår kommunedirektøren at omstillingsprosjektet også 

innebærer utredning av følgende områder: 

 PPT: Skal Fauske kommune være vertskommune for Saltdal, Beiarn, Sørfold og Steigen, eller 

drifte kun en kommunal tjeneste. Vertskommuneavtalen kan sies opp av med ett års 

oppsigelsestid. 

 Deltakelse i regionale samarbeid: Skal kommunen fortsatt være deltaker i samarbeid av typen 

regionrådssamarbeid, Nordlandsmuseet, kultursamarbeid, felles ansvar, samisk bokbuss e.l. 

 Dimensjonering av integrering og bosetting av flyktninger: Ved å bosette færre antall 

flyktninger vil en etter hvert redusere aktivitet knyttet til voksenopplæring og flyktningkontor 

tilsvarende (5-årseffekt). Tiltaket vil også medføre reduserte inntekter ved bortfall av 

flyktningetilskudd, men kunne ha langsiktig positiv effekt på flere av kommunens 

tjenesteområder (helsetjenester, lege, NAV osv.) 

 Dimensjonering Familiens hus: Etter sammenslåing av PPT, barnevernet og familiesenteret i 

januar 2021 bør det ses på hvilke tjenester som skal leveres og hvilken ressurseffektivisering 

som kan oppnås. Utredningen bør ta sikte på å gi et svar på dimensjonering fra 1. januar 2022.  

 Selvkostprinsipp: Ikke lovpålagte tjenester bør i størst mulig grad drives etter 

selvkostprinsippet som tilsier at de som bruker tjenesten betaler kostnaden for tjenesten. 

Omstillingsprosjektet utreder hvilke tjenester i oppvekst og kultur som bør drives etter 

prinsippet og iverksetter nødvendige endringer fra 01.01.22. 

 

Utfordringer og tiltak for den enkelte enhet beskrives nærmere i det videre dokumentet.  
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Budsjett 2021 
 

Tabell 22 – Budsjett 2021–2024 for Felles oppvekst og kultur (i kr) 

 

Området består av poster som er sektorovergripende. 

 

5.2.1 Tiltak 
 

Tabell 23 – Tiltak per enhet for samhandlingsområde Oppvekst og kultur (i kr) 

 

 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Felles oppvekst kultur Inntekt -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 0 -2 278

Utgift 1 139 991 1 139 991 1 139 991 1 139 991 1 111 864 1 180 060

Netto 1 138 791 1 138 791 1 138 791 1 138 791 1 111 864 1 177 782

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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5.2.2 Skole

Ansvarsområde
Opplæringeni skole skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og fremtiden
og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Skolens samfunnsmandat legger vekt på at
opplæringen skal gi alle barn og unge kunnskaper, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å
mestre sitt eget liv og delta i arbeids-og samfunnslivet. Opplæringen skal fremme utvikling av elevenes
kunnskaper og ferdigheter, samtidig som det tas hensyn til deres ulike forutsetninger og behov. Alle
elever skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og talenter. Tilpasset opplæring innenfor
fellesskapet skal være grunnleggende. I tillegg til kunnskaper, ferdigheter og kompetanser skal skolen
bidra til at elevene utvikler holdninger og verdier.

Grunnskolesektoren i Fauske består av 4 grunnskoler fordelt på tre 1.–10. skoler og én 1.–4. skole.
Elevtallet i kommunen har gått gradvis ned de siste årene, og fremskrevet prognose fra SSB viser at
elevtallet vil bli ytterligere redusert i årene som kommer.

Tabell 24– Elevtall Fauske kommune 2016–2021

Tabell 25– SSBs elevtallsutvikling de neste 10 år

I tråd med vedtatte strategiplan arbeides det systematisk med å utvikle innholdet i skolene i Fauske.
Gjennom nettverk på tvers av skolene, avsatt utviklingstid ved den enkelte skole og utvikling av
kollektive prosesser innenfor de 3 fokusområdene i strategiplanen, er det overordnede målet å forbedre
elevenes læringsutbytte, og sikre et godt, trygt og inkluderende skolemiljø. Det er fastsatt tre sektormål
for grunnopplæringen (Stortingsmelding 21) og disse må også sees i sammenheng med vedtatte
strategiplan.

Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.
Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse.
Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.
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Skolene er opptatt av gode overganger mellom barnehage, skole og videregående. Gode overganger 
handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov, ser og utvikler 
elevens potensial. Læringspotensialet hos den enkelte skal ivaretas, støttes og utvikles gjennom hele 
løpet. Det jobbes kontinuerlig på den enkelte skole med å utvikle hjem-skole-samarbeidet til beste for 
elevene, i tillegg til at Fauske kommune har et aktivt KFU. Skole-hjem-samarbeid er en sentral del av 
det å jobbe godt med elevene, og en positiv og støttende skolekultur vil føre til at både elever og foreldre 
opplever at de blir respektert og tatt på alvor i skolen.  

Ifølge opplæringsloven § 13-1 skal kommunen ha skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen 
over skolenivået. Kommunen v/ kommunestyret er ansvarlig for at bestemmelsene i opplæringsloven 
med forskriftsverk etterleves i hele kommunens organisasjon, herunder på den enkelte skole og overfor 
den enkelte elev, jf. oppll. § 13-10 første ledd og kommuneloven § 6. Bakgrunn for krav til skolefaglig 
kompetanse i kommuneadministrasjonen er å sette kommunen i stand til å løse sine plikter etter 
opplæringslovgivningen på en forsvarlig måte, og herunder sikre at elevene får det opplæringstilbudet 
som de har krav på. Krav til skolefaglig kompetanse er også knyttet til kommunestyrets krav til et 
forsvarlig system, som blant annet innebærer at kommunen skal ha et system for å avdekke lovbrudd og 
å sette i verk adekvate tiltak ved lovbrudd i samsvar med regelverket. Et forsvarlig system etter oppll. § 
13-10 vil vanskelig kunne realiseres og følges opp og vedlikeholdes uten riktig og tilstrekkelig 
skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen. 

 

Utfordringer i 2020 og fremover 

Det er flere utfordringer knyttet til skolesektoren i årene som kommer, der de mest gjennomgripende 
utfordringene er beskrevet under.  

Elevtallsutvikling – demografi og ressursbruk 

Fra skoleåret 2007/08 er elevtallet redusert fra 1353 elever til dagens 979 elever. Fremskrevet prognose 
fra SSB viser at det kan forventes ytterligere nedgang i årene som kommer ut fra middels nasjonal vekst. 
Skolens drift må tilpasses elevtallet og kommunens økonomiske situasjon. 

Det er gjort strukturelle grep gjennom endring av skolestrukturen og reduksjon i ressursbruk i skolen. 
GSI (grunnskolenes informasjonssystem) viser en nedgang i ressursbruk fra 174,57 årsverk per 
01.10.2018 til 147,5 årsverk per 01.10.2020.  

Rammeoverføring fra staten knyttet til aldersgruppen 6–15 år er ment å dekke kommunens utgifter 
koblet til lovpålagte tjenester for denne aldersgruppen. Den største utgiften er knyttet til skole og SFO, i 
tillegg kommer barnevern, skolehelsetjeneste mv. Ressursbruken per elev i Fauskeskolen ligger fortsatt 
noe over gjennomsnittet sammenlignet med landet for øvrig og KOSTRA-gruppe 8. På samme tid ser 
man at endring av struktur har ført kommunen nærmere nivået sammenlignet med Nordland fylke. 
Kommunens økonomiske situasjon tilsier at man likevel må redusere ressursbruken per elev ytterligere 
for å optimalisere driften av skole, og nærme seg gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe 8 og landet. En 
optimalisering av driften innebærer nedgang i antall årsverk knyttet til skole. 

Ved fordeling av ressurser til skole ble det for skoleåret 2019/20 tatt i bruk ny ressursfordelingsmodell. 
Modellen synliggjør ressurser til styrking, og øvrige sentralt fremforhandlede ressurser. 
Kommunedirektøren har sett på konsekvensene av å imøtekomme ytterligere behov for nedtrekk i 
skolesektoren opp mot faglig forsvarlighet og normkrav. I forbindelse med endring av skolestrukturen i 
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sentrum ble det innført kretsgrenser i kommunen, som definerer hvilken skole eleven sokner til ut fra
bosted.

Sulitjelma skole er fådelt der elevtallet ligger på rundt +/-40 elever i årene som kommer, med en svak
nedgang over noen år, før det igjen stabiliserer seg mellom 35–40 elever. Kommunes økonomiske
situasjon gir utfordringer i forhold til ressurser også ved Sulitjelma skole. En flytting av ungdomstrinnet
kan få samfunnsmessige konsekvenser for lokalsamfunnet, det må også veies opp mot elevens læring,
både faglig og sosialt. Kommunedirektørenforeslår utredning av å flytte ungdomstrinnettil Fauske fra
august 2022. Prognostiserte elevtall tilsier at det må vurderes på sikt. Slik elevtallet på Vestmyra er per i
dag, vil en samlokalisering være mulig uten at det fører til økt klassedeling på Vestmyra.

Tabell 26– Elevprognose Sulitjelma skole ungdomstrinnet 2020–2028

Kompetansekrav i skolen

Fauske kommune har fortsatt lærere som ikke oppfyller kompetansekravene etter 2025. Tabell 27viser
antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene ifølge GSI skoleåret 2020/21 sammenlignet med
skoleåret 2019/20. Det viser at det fortsatt er behov for videreutdanning av lærere, spesielt innenfor
engelsk og matematikk.

Tabell 27– Antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene

I tillegg skal lærer på 8.–10.trinn ha minst 30 studiepoeng i øvrige fag de underviser i.

Kunnskapsdepartementet startet i 2017 innføring av en ny desentralisert ordning for
kompetanseutvikling i skolen. Bruk av statlige midler skal bygge opp under kommunenes ansvar for
kvalitetsutvikling, og stimulere til langsiktig samarbeid mellom kommunene og lærerutdanningene.
Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommunene oppnår sektormålene for grunnopplæringen.
Fauske kommune bruker betydelige ressurser på å kvalifisere dagens ansatte til de nye
kompetansekravene i skole. Kostnadene knyttet til vikar dekkes av staten, mens øvrige kostnader til
reise, opphold og skolebøker må dekkes av kommunen. Det satses i tillegg på rektorutdanning av ledere
og mellomledere i skolen. Fremtidige utfordringer er både oppfyllelse av kompetansekravene for lærere,
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på samme tid som skoleorganisasjonen måvurdere fremtidig organisering av skoletilbudet når
allmennlæreren erstattes av faglæreren.

Tidlig innsats og gruppestørrelse 2

Fra august 2018 ble det innført lærertetthetsnorm i den norske skolen. Lærertetthetsnormen er en norm
for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2). Gruppestørrelse 2
er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til
spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Normen siernoe om forholdet
mellom antall elever og lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon og skolens ressursbruk på
hovedtrinnene sees i sammenheng. Fauske kommune har tidligere mottatt ekstra finansiering fra staten
knyttet til øremerkede midler til tidlig innsats. Disse midlene sees nå i forhold til oppfylling av
lærernormen. Fauske kommune oppfyller allerede normen, og det forventes dermed ikke videre
finansiering fra staten. Det er tatt hensyn til reduksjon i overføringene i konsekvensjustert budsjett.

Tabell 28– Oversikt over gruppestørrelse 2 i Fauske

I august 2018 ble det vedtatt endring i opplæringsloven § 1-4. Endringene innebærer blant annet at
skolene skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etteri lesing,
skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. En forutsetning for at kravet om rask
og egnet intensiv opplæring skal fungere etter intensjonen, er at skolene har tilstrekkelige ressurser
tilgjengelig. Skolene må ha nødvendig kompetanse og nødvendige lærerressurser for å kunne oppfylle
lovens krav. Det er utarbeidet prosedyre i skolene for å avdekke og følge opp elever som står i fare for å
bli hengende etter.

Spesialundervisning og helsehjelp i skolen

GSI tall viser at antall elever som mottar spesialpedagogisk hjelp harøkt noe fra skoleåret 2019/20 til
skoleåret 2020/21. Det er fortsatt en økende andel elever som trenger helsehjelpi skolen, og som trenger
én til én oppfølging, tilsyn, pleie og stell i tillegg til tilrettelagt undervisning og spesialpedagogisk hjelp.
Det harderfor vært utfordrende å begrense ressursen knyttet til spesialpedagogisk og én til én
oppfølging.
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Tabell 29– Andel elever med enkeltvedtak

IKT i skolen

Et av satsningsområdenei strategiplan er digital kompetanse, både hos ansatte i skolen og blant elevene.
IKT i skolen er mer enn digitale læremidler, og digital kompetanse i skolesammenheng krever en
profesjonell og planlagt tilnærming. Det handler om bruk av digitale verktøy og tilgang til digitale
ressurser i tillegg til at infrastrukturen må være på plass. Teknologien utvikles og nye programvarer
tilbys ofte raskereenn skolene klarer å følge opp. Det kreves derfor at skolene har menneskelige
ressurser til å sette seg inn i og henge med på utviklingen, for å hele tiden kunne velge det som blir best
for elevenes læring. Det kreves årlige investeringer for å ha oppdatert digitalt utstyr på plass i skolen.
Det kreves viderefornying av PC-parken for både ansatte og elever, i tillegg til innkjøp av læringsbrett.
Investering knyttet til læringsbrett og fornying av PC-parken er lagt inn i kommunens investeringsplan
for 2021.

Fagfornyelsen

Høsten 2020 ble nye fagplaner i grunnskolen innført i tillegg til at skolene står overfor krav og
forventninger til måloppnåelse, resultatmessige forbedringer og redusert ressursbruk. Et samfunn i
endring krever også en skole som fornyer seg. Fornying av fagene i skolen skal gi elevene mer
dybdelæring og bedre forståelse. Dannelsesoppdraget har fått en tydeligere plass i skolehverdagen. Dette
skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og på den måten også
sikre kontinuitet for både lærere og elever. Lærerne på den enkelte skole utgjør et profesjonsfellesskap
som bidrar til å lage felles standarder og utvikle profesjonelle normer som skal ivareta skolens brede
mandat. Rektorene i skolen har en sentral rolle i utviklingsarbeid og det er avgjørende at både skoleeiere
og skoleledere får nødvendig analysekompetanse, og kompetanse i å lede endrings-og utviklingsarbeid.
Det er viktig at skoleeiere har kompetanse og kapasitet til å støtte sine skoleledere, og at det er
støttestrukturer tilgjengelig for den enkelte skole som sikrer at skolene kan lykkes i endringsarbeidet.

Samarbeid omøkt gjennomføring

Fauske kommune samarbeider med videregående skole for å sikre overganger, spesielt for elever som
står i fare for å falle utenfor et ordinært opplæringsløp. Videregående skole har et tilbud til elever som
ikke finner seg til rette i detordinære opplæringstilbudet.

Fauske kommune ser også et behov for et eget tilbud knyttet til alternativ grunnskole. Det foreligger
vedtak fra kommunestyresak 23/19 om opprettelse av alternativt grunnskoletilbud fra skoleåret 2020/21.
Kommunedirektøren finner ikke å kunne prioritere dette i budsjett for 2021.
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Rammer drift av Newtonrommet  

Driften av Newtonrommet, bortsett fra lærerressursen, har vært basert på eksterne sponsormidler fra 
næringslivet på Fauske. Disse midlene har vært satt av i fond, forvaltet av RKK. Regnskapet viser at 
disse midlene nå er brukt opp, og det har vært utfordrende å få inn nye eksterne midler til drift av 
rommet. Et Newtonrom krever oppdatert utstyr, og det er en del materiell som må kjøpes inn for å gi 
elevene et godt tilbud, det gjelder både PC-er som benyttes, forbruksmateriell til modulene, fornying av 
modulene og øvrig inventar og utstyr. Skal Fauske kommune fortsatt gi et Newtontilbud må det legges 
inn økonomiske rammer knyttet til driften samt utgifter til skyss for å frakte elevene til og fra 
Newtonrommet. Kommunedirektør ser ikke at det er mulig å foreslå økning av driftsutgiftene på dette 
området på bekostning av andre tjenester, og foreslår derfor at Newtonrommet legges ned fra 
01.01.2021. 

 

Covid-19 og drift av skolene 

I likhet med landet for øvrig ble også skoleverket endret i mars som følge av den pågående pandemien i 
samfunnet. Skolens samfunnsmandat skal oppfylles selv om elevene er hjemme, og det ble stilt krav om 
oppfølging og undervisning av elevene selv om samfunnet var stengt ned. Fauske kommune var 
heldigvis i en situasjon hvor det er 1:1 bruk av digitale læringsmidler til elevene, enten i form av 
læringsbrett eller PC, samt tilgang til programvare som gjorde det mulig å kjøre digital undervisning fra 
starten av. Utfordringen kom da skolen både skulle være åpen for enkelte, og stengt for andre grupper. 
De samme utfordringene er fortsatt til stede for oppfølging av elever son ikke møter på skole grunnet 
sykdom eller risiko for sykdom. Å både ha undervisning i klasserommet og følge opp elever i hjemmene 
er en merbelastning på ansatte, i tillegg til at smittevernregler skal overholdes i hverdagen mellom 
elevene. Profesjonsfellesskapet i skolen utfordres, når det ikke er samme mulighet til å treffes fysisk på 
tvers av skoler og team. Skolene har arbeidet godt, og har funnet digitale løsninger både for oppfølging 
og samarbeid. På samme tid må man erkjenne at trykket og forventningene til skoleverket er høyt på 
mange områder.  

Dette vil vi oppnå i 2021 

 Følge opp vedtatt strategiplan for skole og starte arbeidet med fornying av strategiplan for 
perioden 2022–2026. 

 Forbedre resultatene knyttet opp til kartleggingsprøver og nasjonale prøver gjennom større 
fokus på tiltak etter kartlegging og oppfølging av klassegjennomgang.  

 Fortsette oppfølging av fagfornyelsen i tråd med føringer fra Utdanningsdirektoratet.   
 Utvikle innholdet på foreldremøter som en relasjonsbyggende og foreldrestøttene arena.  

 

Tiltak i budsjett 2021 
 

 SFO  
Det er foreslått økning av SFO-satsene i betalingsregulativet fra januar 2021 sett opp mot 
foreldrebetaling i barnehage. Fauske kommune har over år hatt lavere kostpris for SFO enn 
sammenlignbare kommuner, sett opp mot KOSTRA gruppe 8 har Fauske den laveste kostprisen 
for full SFO plass i 2019. Kommunene mottar ikke rammeoverføringer til drift av SFO selv om 
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kommunene har en lovpålagt plikt til å tilby skolefritidsordning, jf. opplæringsloven § 13 - 7. 
Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og 
for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er 
begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene å ha en slik ordning i feriene. 
Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. Det er per i dag ikke fastsatt nasjonale 
kvalitetskrav til skolefritidsordningen, hverken med tanke på bemanning, kompetanse, innhold 
eller arealer. Føringene for SFO slik de kommer til uttrykk i stortingsmeldinger og andre 
styringsdokumenter, er av generell karakter og gir kommunene stor lokal frihet til å utforme 
virksomheten og innholdet i SFO. Utdanningsdirektoratet utvikler nå en ny nasjonal rammeplan 
for SFO som skal bidra til et mer likeverdig tilbud. Målet er at SFO skal ta i bruk ny nasjonal 
rammeplan fra høsten 2021. Barn med behov for styrket SFO tilbud på 5.-7.trinn har rett til 
friplass på alle skoledager. Kommunen kan fortsatt kreve betalt for tilbudet som gis på skolefrie 
dager. Alle barn, trinn 1.-7.trinn må betale for tilbudet på skolefrie dager hvor SFO har åpent 
Fra 1. august 2020 ble det også innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever i 1. og 
2. årstrinn. Den nye ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av 
bruttoinntekt siste år. Med bakgrunn i at utgiftene til SFO ikke er en del av rammeoverføringen 
bør kostpris for SFO-plass tilstrebes prinsippet om selvkost. Kommunen kan kreve utgiftene til 
skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling. Det foreslås ytterligere økning av SFO 
satsene fra 01.01.2022 beregnet til selvkost.  
 
Regjeringen har allerede innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn og 

foreslår å utvide ordningen også for 3. og 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Dette innebærer at 

foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO på 1.–4. trinn uansett maksimalt skal utgjøre 6 pst. av 

den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Økning av sats vil innebære at flere 

familier i kommunen vil ha rettigheter innenfor ordningen. 

 

 Nedtrekk pedagogårsverk skole 
Elevtallet i skolene er redusert over år, og nedgang i pedagogressurser må sees i sammenheng 
med nedgang i elevtallet. Ressursbruk i skolene er i stor grad regulert gjennom lov, forskrift og 
sentralt fastsatte særavtaler. Opplæringsloven stiller krav til hvilken kompetanse pedagogene, 
inkludert rektor må ha for å kunne tilsettes fast, og for å kunne undervise på ulike trinn og i 
ulike fag. SFS 2213 (sentral forbundsvis særavtale) beskriver blant annet hvor mange 
undervisningstimer (leseplikt) en lærer kan undervise ut fra stillingsstørrelse, hvor mye ressurser 
som skal settes av til kontaktlærer, byrdefulle oppgaver, rådgiver, reduksjon i undervisning for 
seniorer, mv. Høsten 2018 ble det innført statlig norm for lærertetthet i skolen hvor den 
gjennomsnittlige gruppestørrelsen (gruppestørrelse 2) skal være maksimalt 15 elever på 1.–4. 
trinn og 20 elever på 5.–10. trinn. Foreslått nedtrekk i Fauske vil gi en tentativ gjennomsnittlig 
gruppestørrelse 2 på henholdsvis 14 elever på 1.–4. trinn, 17 elever på 5.–7. trinn og 18 elever 
på 8. –10. trinn fra skoleåret 2021–22.   
 
Når det gjelder ledelse i skolen er det kommunen, som arbeidsgiver, som har et ansvar for å 
legge til rette forholdene slik at skolens ledelse gjøres i stand til å utføre et tilfredsstillende 
arbeid. Tidligere var minimumsressursen til ledelse i skolen regulert gjennom sentralt fastsatt 
særavtale.  
 
Ressursmodellen som benyttes til fordeling av årsverk i skole innebærer at skolene i større grad 
en tidligere får tildelt ressurser basert på elevtall og gjennomsnittlig gruppestørrelse 2, og den 
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synliggjør også hvor ressursene brukes ved den enkelte skole. Modellen inneholder faktorer som 
kan justeres og faktorer som er regulert gjennom særavtale og forskrift og påvirker således den 
totale ressurstildelingen. Nedtrekk i ressurser til skole må sees i sammenheng med gjeldende 
normkrav og faglig forsvarlighet. Reduksjon av pedagogisk personale og ledelsesressurs i skole 
kan føre til oppsigelser.  
 

 Nedtrekk øvrige årsverk skole  
Der den pedagogiske ressursbruken i skole er regulert gjennom lov og særavtale er det ikke 
regulert på samme måte for øvrige årsverk i skole. På samme tid dekker ansatte i ikke-
pedagogiske stillinger i skolen i utstrakt grad lovpålagte oppgaver. Skolen har en omsorgsplikt 
for elevene i skoletiden og har derfor ansvar for å gi elevene omsorg mens de er på skolen. 
Øvrige ansatte i skolen, som miljøarbeidere, assistenter og fagarbeidere bidrar i stor grad til å 
dekke skolens omsorgsplikt. I stortingsmelding 18 (2010–2011) uttalte departementet at bruk av 
assistent kan være en del av tilpasningen skolen gjør for å legge til rette for at retten og plikten 
til opplæring skal kunne oppfylles. Ved en skole er det mange oppgaver som ikke innebærer 
undervisning i fag, hvor andre yrkesgrupper enn undervisningspersonalet kan og ofte bør 
benyttes. En del barn som bruker legemidler i det daglige, har behov for bistand til å få tatt 
legemidlene. I opplæringsloven ligger det et ansvar for kommunen til å sørge for at barnet 
mottar hjelp til legemiddelhåndtering når barnet oppholder seg i offentlig grunnskole og 
skolefritidsordning (SFO). Andre oppgaver kan være hjelp til bespisning, hygienetiltak, innpass 
i lek, hjelp til regulering i møte med andre mv.  
 
Det har allerede vært foretatt nedtrekk i ressursbruken på ikke-pedagogisk personale etter at 
skolestrukturen ble endret, og det vil være en grense for hvor mye ressursen kan reduseres uten 
at man må gå på akkord med et forsvarlig omsorgsbehov for elevene. Sammenlignes 
ressursbruken ser man at den fortsatt er noe høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 8. 
Det er dermed lagt inn tiltak om reduksjon også knyttet til denne gruppen ansatte i budsjett 
2021. Reduksjon av ikke-pedagogisk personale kan føre til oppsigelser.  
 

 Nedleggelse Newton-tilbudet 
Fauske kommune har i dag et Newtonrom med 100 % ressurslærer knyttet til tilbudet. 
Ressurslærer har hatt permisjon fra 01.01.2020–01.10.2020, og vedtak for budsjett 2020 var at 
tilbudet ble holdt vakant i permisjonstiden. Opprettholdelse av Newtonrommet er ikke en 
lovpålagt tjeneste, på samme tid som det har vært et ekstra tilbud til elevene, spesielt innenfor 
realfag. Kommunen har over år dekt lønnskostnadene til ressurslærer, samt lokalitetene til 
tilbudet. Tilbudet har i tillegg blitt sponset med materiell og utstyr, samt kostnader til skyss av 
lokale næringsaktører. Man ser at sponsormidlene er blitt kraftig redusert, og kommunen har 
måtte dekke oppgradering av utsyr, innkjøp av elektronisk tavle, PC og iPad samt 
skysskostnader for at elevene skulle kunne benytte seg av tilbudet de siste årene. Utgifter 
skolene ikke har hatt dekning for innenfor vedtatte rammer. Per i dag kan ikke Newtonrommet 
benyttes som vanlig med bakgrunn i situasjon rundt covid-19, og det forventes ikke at det kan 
åpnes som normalt igjen skoleåret 2020–21. Dersom tilbudet skal videreføres må det legges inn 
økte utgifter til skyss, materiell og utstyr i tillegg til lønnskostnader og lokasjonskostnader. Den 
økonomiske situasjon til Fauske kommune tilsier at alle ikke-lovpålagte tilbud må vurderes, og 
kommunedirektør foreslår å legge ned Newtonrommet fra 01.01.2021.  
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 Utredning ungdomstrinn Sulitjelma  
Elevtallet ved ungdomsskolen i Sulitjelma har gått gradvis nedover over flere år. Antallet norske 
grunnskoler har sunket fra 3243 til 2867 i løpet av en tiårsperiode. Fra 2010 til 2016 ble 294 
skoler lagt ned. Et flertall (60 %) av disse skolene hadde færre enn 50 elever. Fremskrevne tall 
ut fra dagens GSI viser at det vil stabilisere seg på mellom 14–15 elever på trinnet etter år 2024. 
Påfyll av kull fra 2028 ligger mellom 2–4 barn år per årstrinn, ut fra kjente tall per i dag. En 
eventuell nedleggelse av et trinn kan forankres i flere ulike argumenter. Kommuneøkonomien 
og ressursbruk er en faktor, på samme tid er elevenes faglige og sosiale miljø, tilgang på 
kompetanse ved skolen, skolens profesjonsfellesskap og barnets beste viktige faktorer som også 
må belyses i en slik sammenheng. Spørsmål angående skolestruktur er en del av den kommunale 
handlefriheten og avgjørelser om å legge ned skoler må bygge på et kommunestyres 
økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer, under dette kommer også 
skolefaglige vurderinger (Udir-2-2012). Kommunedirektøren foreslår utredning av fremtiden for 
ungdomstrinnet i Sulitjelma fra august 2022.  
 

 Investering IKT skole 
Det er fortsatt behov for årlige investering knyttet til IT-utstyr i skolen. Det er laget en 
rulleringsplan i skole for utbytting og oppgradering av IT-utstyr, i hovedsak knyttet til fornying 
av PC-parken til både lærere og elever. Nye PC-er skal også sette skolen i stand til å drive 
hjemmeundervisning på alle klassetrinn, særlig under situasjoner som korona-pandemien. Dette 
krever årlige investeringer på kr 1 mill. kr for å holde tritt med utviklingen og de årlige 
oppgraderingsbehovene.  
 

Budsjett 2021 

 

Tabell 30 – Budsjett 2021–2024 for enhet Skole (i kr) 

 

 

5.2.3 Integrering  

Ansvarsområde 

Hvert år anmoder integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) norske kommuner om bosetting av 
flykninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Når IMDi har anmodet kommunen om å bosette 
flyktninger, vedtar kommunestyret hvor mange vi kan ta imot. Fauske kommune bosetter årlig 
flyktninger som deltar i kommunens introduksjonsprogram. Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap og gis til flyktninger og innvandrere som har oppholdstillatelse. Opplæringen er i 
henhold til opplæringsloven og gjeldende læreplan. Elevtallet ved voksenopplæringen har gått ned, og 
det er nå 32 elever ved skolen fordelt på to klasser. Det er en Alfa klasse (de som ikke kan lese og skrive 
fra før), i tillegg til én klasse for elever med utdanning fra hjemlandet.  

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Skoler Inntekt -14 586 632 -15 729 632 -15 729 632 -15 729 632 -13 788 369 -25 393 304

Utgift 122 314 519 117 836 059 117 652 311 117 652 313 130 189 266 148 083 953

Netto 107 727 887 102 106 427 101 922 679 101 922 681 116 400 897 122 690 649

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Fauske kommune er pliktig til å gi grunnskoleopplæring til de som er over opplæringspliktig alder, og
har rett til slik opplæring jf. opplæringslovens § 4A-1. For skoleåret 2020/21 kjøpes tilbudet fra Bodø og
Saltdal kommune for 4 elever. En opprettelse av tilbud i egen kommune for 4 elever er verken faglig
eller økonomisk forsvarlig.

Flyktningkontoret koordinerer kommunens arbeid med bosetting av flyktninger, og arbeider for

integrering og likestilling. Flyktningkontoret skal gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at

de raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven for

flyktningkontoret er å bosette de flyktningene som får tildelt plassering i kommunen, støtte dem

gjennom introduksjonsprogrammet og deretter overgang til videre skole og/eller lønnet arbeid.

Tabell 31 – Oversikt over bosettinger de siste 5 årene

Utfordringer i 2021 og fremover
Voksenopplæringen

Tjenesten er gradvis redusert som følge av nedgang i elevtallet. Fra at kommunen hadde seksulike

klasser skoleåret 2017/18 har vi høsten 2020 bare toklasser. Nedgang i elevtallet og antall grupper gjør

det utfordrende å differensiere gruppene ut fra nivå og tidligere skolegang. På samme tid er det

nødvendig å redusere tjenestenivået når elevtallet går ned, og tilskuddet kommunen mottar for å gi

norsk-og samfunnsfagopplæring reduseres. Antall elever som har rett til grunnskoleopplæring er så lavt

at Fauske kommune fortsatt kjøper grunnskoleplass for voksne av Bodø eller Saltdal kommune. En

opprettelse av egen grunnskoleklasse i Fauske vil generere økte utgifter for kommunen.

Kommunen er ansvarlig for tidlig kvalifisering etter kapittel 3 i ny integreringslov,

introduksjonsprogram etter kapittel 4 og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter kapittel 6.

Opplæring og tjenester som kommunen yter etter denne loven skal være forsvarlige. Kommunens plikter

gjelder ikke overfor personer som har avbrutt eller avvist deltagelse i opplæring i mottak,

introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen kan gi andre i oppdrag

å utføre kommunens oppgaver etter loven. Den nye loven stiller tydeligere krav til den enkelte flyktning,

og til kommunene som har ansvaret for å gi nyankomne flyktninger den norskopplæringen og utdanning

eller kvalifiseringen de trenger.

Flyktningkontoret

Driftssituasjonen på avdelingener utfordrende, med sviktende inntekter på bosetting av flyktninger.

Samtidig bærer kommunen med seg en stor bosetting i 2015 og 2016 som fortsatt er en del av
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porteføljen og oppfølgingen til kontoret. Kommunen hadde vedtak om bosetting i 2020 på 10 personer, i 

skrivende stund har kommunen bosatt 2 personer, og har mottatt varsel om ytterligere 4–5 inneværende 

år. Bakgrunnen er situasjon rundt covid-19, hvor all bosetting ble satt på vent fra mars 2020. Det er 

fortsatt veldig usikkert om kommunen vil bosette i henhold til vedtaket for 2020. Tilbakemelding fra 

IMDi er at det er få flyktninger som er klar for bosetting generelt sett. Regjeringen har i budsjettforslag 

for 2021 varslet lavere utgifter til bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, som ventes å gå 

betydelig ned. I 2021 er det anslått 3000 asylsøkere, og dette er teknisk forutsatt frem til 2024. Den 

gradvise utfasingen av utgiftene knyttet til bosetting av de mange asylsøkerne som ankom høsten 2015, 

fortsetter i 2021. Hvilken konsekvens det vil få for Fauske er fortsatt ikke avklart.  

Avdelingen har fortsatt en boligportefølje som det er inngått langsiktige leieavtaler på. Flere av disse er 

ikke i bruk ettersom brukerne etter hvert har funnet private utleiere, på samme tid må husleieutgiftene 

dekkes av tjenesten. En del av inngåtte leieavtaler avviklet i 2020, det er likevel fortsatt langvarige 

leiekontrakter som kommunen har forpliktelser på i 2021 og årene fremover.  

 

Tiltak i budsjett 2021 

Det er allerede gjennomført flere tiltak knyttet til reduksjon av tjenestenivået ved voksenopplæringen og 

flyktningkontoret. I 2020 ble tilbudet ved voksenopplæringen redusert fra tre klasser til to klasser. 

Avdelingen har på samme tid redusert med én 100 %-stilling som programrådgiver, én 100 %-stilling 

som flyktningkonsulent/fagleder og én 100 %-stilling innen merkantil funksjon knyttet til tjenesten. Fra 

01.01.2021 trår ny integreringslov i kraft der det stilles tydeligere krav til kompetanse for lærere som 

skal undervise i norsk ved voksenopplæringen. Den som skal undervise i norsk i kommunen skal ha 

relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Med relevant kompetanse menes minst 30 studiepoeng i 

norsk som andrespråk. Målet med kompetansekravet om 30 studiepoeng i norsk som andrespråk er å 

sikre kvalitet i opplæringen. Kommunen må dermed sikre at pedagogisk personale ved 

integreringsavdelingen innehar nødvendig kompetanse gjennom videreutdanning av ansatte.    

 

 Reduksjon stillinger flyktningkontoret  

Det er kommunene som er ansvarlige for at flyktninger og innvandrere får det tilbudet de har krav 

på etter introduksjonsloven. Kommunens plikter fremkommer på sidene til IMDi. Fra 01.01.2020 

ble det gjennomført administrativ omorganisering av tjenesten, hvor flyktningkontoret og 

voksenopplæringen ble slått sammen til integreringsavdelingen med felles ledelse. Ved inngangen 

av 2020 hadde flyktningkontoret fem årsverk. Det har vært reduksjon i antall årsverk gjennom 

året og i dag har flyktningkontoret tre årsverk fordelt på to årsverk miljøarbeidere og ett årsverk 

programrådgiver, samt at rektor for voksenopplæringen også er leder for flyktningkontoret. Ved 

gjennomgang av konsekvensjustert budsjett ble ett av fem årsverk fjernet, samt at ett årsverk var 

tenkt vakant frem til 01.07.2021. Kommunens økonomiske situasjon samt nedgang i bosetting har 

ført til at kommunedirektøren foreslår at også stillingen som var tenkt vakant fjernes. Nedgang i 

årsverk fører til at ansatte ved avdelingen må påregne endring i arbeidsoppgaver, for å dekke 

lovpålagte oppgaver.   
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Budsjett 2021 
 

Tabell 32 – Budsjett 2021–2024 for enhet Integrering (i kr)  

 

 

5.2.4 Barnehage 

Ansvarsområde 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og er ansvarlig for veiledning av barnehagene, og skal også 

påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagens innhold styres gjennom lov 

og rammeplan for barnehager. Kommunen har et overordnet ansvar for å sikre at barna får et godt 

pedagogisk og trygt barnehagetilbud, samt å skape barnehager med god kvalitet. Kommunen skal også 

oppfylle retten til barnehageplass, noe som innebærer at alle barn som fyller ett år innen utgangen av 

november i opptaksåret, og som søker om plass ved hovedopptaket, har rett til barnehageplass. Som 

barnehagemyndighet skal man også sikre at barn under skolepliktig alder, som har rett til 

spesialpedagogisk hjelp, får den hjelpen de har krav på uavhengig av om de går i barnehage. 

Ved siden av å være barnehagemyndighet er kommunen også barnehageeier for de fem kommunale 

barnehagene. Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med 

gjeldende lover og regelverk. Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et 

barnehagetilbud av god kvalitet. Det forutsettes derfor at barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige 

og pedagogiske vurderinger i sin styring. 

 

Utfordringer i 2021 og fremover 

Rammeplan og kvalitetsarbeid 

Gjeldende rammeplan for barnehagene har fokus på mangfold og et likeverdig barnehagetilbud med høy 

kvalitet. Det er også sett behov for et tydeligere styringsdokument og at ny kunnskap om barn, 

barnehager og samfunnet for øvrig skal sette sitt preg på barnehagene. Barnehagene skal på samme tid 

ivareta den nordiske barnehagetradisjonen og et helhetlig syn på barns utvikling. Rammeplanen har som 

mål å heve kvaliteten i barnehagene. Arbeidet med å innfri rammeplanens intensjoner er en kontinuerlig 

prosess som det jobbes godt med i barnehagene, og som fortsatt vil være et prioritert område. 

Endrings- og utviklingsarbeid og daglig drift opptar mye av barnehagenes kapasitet, og er et arbeid som 

foregår i alle barnehager og på tvers av barnehager. De siste årene har barnehagene vært igjennom et 

omfattende utviklingsarbeid. Det er fortsatt viktig å ha fokus på endringsledelse, et tema barnehagene 

har jobbet med de siste to årene. Det samme gjelder jobben med å etablere gode rutiner som bidrar til 

god kvalitet i barnehagen. I løpet av 2020 er det jobbet med å etablere en funksjonsbeskrivelse for alle 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Integrering Inntekt -3 356 129 -3 356 129 -3 356 129 -3 356 129 -4 310 645 -4 645 868

Utgift 14 481 191 14 481 191 14 481 193 14 481 196 21 697 983 25 276 325

Netto 11 125 062 11 125 062 11 125 064 11 125 067 17 387 338 20 630 457

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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ansatte i barnehagene. Funksjonsbeskrivelsen vil være et godt hjelpemiddel for samhandlingen mellom 

ansatte og må følges opp i 2021. 

I 2019 fikk de kommunale barnehagene en ny plan for inkluderende barnehagemiljø. Denne planen skal 

bidra til økt fokus på forebyggende arbeid og voksenrollen i barnas psykososiale miljø. 1. januar 2021 

trer en ny barnehagelov i kraft. Barnehageloven vil ha et økt fokus på barnas psykososiale miljø. På 

samme måte som i skolen skal det lages en aktivitetsplan dersom barn ikke har et trygt og godt miljø. 

Barnehagene vil med bakgrunn i satsingene som er gjort i foregående år jobbe videre med å sikre god 

kvalitet i barnehagene. Arbeidet med kvalitet i barnehagen vil gå fra enhetsleder, via styrere og til andre 

ansatte i barnehagene.  

 

Rekruttering og voksentetthet 

Fra 1. august 2018 er kravet til den pedagogiske bemanningen skjerpet i forskrift om pedagogisk 

bemanning. Endringen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning 

som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn 

over tre år. For inneværende barnehageår mangler kommunen 3 pedagoger for å innfri kravene i 

normen, mot 8 i fjor. To ansatte er i ferd med å ferdigstille sin formelle utdanning.  

Stortinget har også vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære 

barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen 

per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Normen ble innført 1. august 2018. 

Barnehagene hadde ett år på seg til å innfri kravet. Den vedtatte bemanningsnormen tilsvarer 

bemanningen i vedtektene for de kommunale barnehagene. 

Fauske kommune må arbeide målrettet og systematisk for å sikre tilgangen på kompetent arbeidskraft. 

Konkurransen mellom kommunene blir stadig større. Kommunen må markedsføre seg som en god og 

trygg arbeidsgiver med attraktive jobber. Videre vil det oppfordres til at egne ansatte tar videreutdanning 

som barnehagelærer. Kommunen har søkt om tilskudd for å dekke vikarutgifter ved videreutdanning de 

siste 3 årene. 

I 2020 ble det planlagt en ny vinkling på det systematiske HMS-arbeidet. Barnehagene skal samarbeide 

med NAV Fauske, NAV Arbeidslivssenter og enhetsleder. I arbeidet skulle også de lokale HMS-

gruppene i hver barnehage involveres. Det var planlagt 4 møtepunkt gjennom året på systemnivå, i 

tillegg til lokalt HMS-arbeid i den enkelte barnehage. Hensikten med tettere samarbeid mellom 

kommune og NAV er økt trivsel, nærvær og redusert fravær. Covid-19-situasjonen har gjort at dette 

satsingsområdet har blitt lagt på is, men ønskes tatt opp igjen så snart det er forsvarlig. 

 

Barnehagebyggene – kapasitet og tilgang på ledige plasser 

Fauske kommune har liten ledig kapasitet i barnehagene. Ved hovedopptaket i 2020 fikk alle med rett til 

plass, plass i barnehage. Etter hovedopptaket har det kommet nye søkere som ikke har fått plass. 

Erikstad barnehage har i dag tre avdelinger. to småbarnsavdelinger og én storbarnsavdeling. Nye 
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Erikstad barnehage vil ha avdelinger med kapasitet på 12 små og 24 store barn arealmessig. 

Planleggingen med å flytte to nye avdelinger fra Vestmyra barnehage til Erikstad barnehage er godt i 

gang. Det forventes at nye arealer til dette formålet er klare til oppstart av barnehageåret 2021. Drift ved 

Vestmyra barnehage hvit vil da fases ut. Ved etablering av nye avdelinger/barnehager i fremtiden vil det 

bygges for en norm på 12/24 plasser med tanke på areal. I Valnesfjord har etterspørselen etter 

barnehageplasser økt. Oppstart bygging av ny barnehageavdeling i barnehagens kjeller forventes 

igangsatt i løpet av november 2020, med en ferdigstillelse august 2021. 

Flere av de kommunale barnehagebyggene er slitt og har behov for betydelig oppgradering av inventar 

og leker, noe også har vært en tilbakemelding fra foresatte i foreldreundersøkelsen. I tiden fremover må 

strategiske strukturtiltak vurderes for å sikre synergieffekter og stordriftsfordeler med å etablere større 

enheter. Større enheter vil gi bedre fleksibilitet til å håndtere svingninger i etterspørselen etter 

barnehageplasser. Større enheter vil også være mer robuste med tanke på personalsituasjonen, f.eks. ved 

redusert vikarbruk ved sykefravær. Uavhengig av størrelse skal barnehagene til enhver tid sikre at det 

enkelte barn ivaretas ut fra sine behov, og opplever trygghet og omsorg i hverdagen. 

 

Tabell 33 – Antall barn i barnehage fra 2014–2020, fordelt på kommunale og private barnehager 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kommunale barnehager 208 204 184 184 193 197 201 

Små barn  66   69   66   58   71 75 74 

Store barn 140 135 118 126 122 122 128 

Andel små barn (prosent) 32   34   36   32   37 38 37 

Ikke kommunale barnehager 228 213 211 221 231 231 238 

Små barn 79   79   70   83   95 96 82 

Store barn 146 134 141 138 136 135 156 

Andel små barn (prosent) 35   37   33   38   41 41 34 

Alle barnehager 436 417 395 405 424 428 439 

Små barn 145 148 136 141 166 171 156 

Store barn 286 286 269 259 264 258 283 

Andel små barn (prosent)   33   35   34   35   39 40 36 

Andel kommunale barnehager (prosent)   48   49   47   45   46 46 46 

Andel private barnehager (prosent)   52   51   53   55   54 54 54 

 

Utviklingen av antall barn i private og kommunale barnehager de siste fem årene viser at private 

barnehager har hatt mellom 34–38 flere barn enn de kommunale barnehagene. Prosentandel barn i 

kommunale barnehager sammenlignet med private har vært stabil de siste fire årene. Flere barn i private 

barnehager medfører et større tilskudd til private barnehager. 
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Tabell 34 – Forventet utvikling i barnetall ut fra SSBs prognose for Fauske kommune 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 år 88 86 84 82 82 81 

1 år 89 89 88 86 84 83 

2 år 104 91 90 89 87 85 

3 år 100 104 91 91 91 88 

4 år 78 101 105 92 92 91 

5 år 82 80 101 105 93 93 

6 år 104 82 80 102 105 93 
 

Tilskudd til private barnehager 

Kommunen skal yte tilskudd til private barnehager basert på gjennomsnittskostnadene knyttet til en 

kommunal barnehageplass. Det er en direkte sammenheng mellom forbruk i kommunale barnehager og 

beregning av tilskudd. Private barnehager mottar et påslag på tilskuddssatsen på 4,3 % for 

administrasjon samt kapitaltilskudd per barnehageplass, basert på barnehagens byggeår og godkjenning. 

 

Tiltak i budsjett 2021 

 

 Nedleggelse av avdeling på Vestmyra barnehage 

Ut fra lave fødselstall i 2020 utredes muligheten for å legge ned en småbarnsavdeling i sentrum 

fra 15.08.2021.  

 

Budsjett 2021 

 

Tabell 35 – Budsjett 2021–2024 for enhet Barnehage (i kr)  

 

 

5.2.5 Barn og familie 

Ansvarsområde 

Barne- og familieenheten består av tre avdelinger og leverer tjenester til barn fra 0–20 år og deres 

familier. Disse tre omtales i dokumentet samlet som Familiens hus. Enheten er i 2020 omorganisert til 

også å innbefatte barnehagene. Disse omtales fortsatt i egen tekst, men er organisert i barne- og 

familieenheten. 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Barnehager Inntekt -10 717 006 -10 575 931 -10 575 931 -10 575 931 -13 879 412 -13 573 869

Utgift 45 744 054 44 907 808 44 907 808 44 907 808 49 409 991 50 358 432

Netto 35 027 048 34 331 877 34 331 877 34 331 877 35 530 579 36 784 563

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021–2024 // Side 95 
 

Familiesenteret tilbyr tjenester for gravide, barn, ungdom og deres familie og øvrige nettverk. Formål 

er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge 

sykdommer og skade. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og 

henvise videre ved behov. Tilbudet skal være universelt, og tilnærmingen skal være både individuell og 

befolkningsrettet. Tjenesten er tverrfaglig og består av svangerskapsomsorg, helsestasjon- og 

skolehelsetjeneste; herunder fysioterapitjeneste for barn og unge, samt flyktninghelsetjeneste. 

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller 

utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barneverntjenesten 

skal også, i stadig økende grad, jobbe med forebyggende barnevern. Dette med sikte på å senere unngå 

omfattende tiltak i form av omsorgsovertakelser, institusjonsplasseringer og fosterhjemsplasseringer  

PPT skal gi råd til elever, foreldre og skoler om opplæring, tilrettelegging og om håndtering av ulike 

utfordringer som kan vanskeliggjøre opplæringssituasjonen. PPT er et rådgivende organ, og skal også 

jobbe systemrettet opp mot skoler og barnehager. Fauske er vertskommune og selger PP-tjeneste til 

Saltdal, Beiarn, Sørfold og Steigen. 

 

Utfordringer i 2020 og årene fremover 

Etablering av Familiens hus, med samlokalisering av barneverntjeneste, familiesenter og PPT, vil 

gjennomføres i slutten av januar 2021. På sikt vil dette gi bedre og mer samordnede tjenester, samt 

mulighet for en mer effektiv dimensjonering av tjenesten.  

Med etablering av Familiens hus er den vedtatte planen «Strategisk arealforvaltning for 

oppvekstområdet» på det nærmeste gjennomført og innfridd. For Familiens hus er innsparing i husleie 

alene over 1,5 mill. kr i årlig kostnadsreduksjon. 

Sommeren 2020 sluttet enhetsleder for barne- og familieenheten og begynte i ny jobb. Stillingen ble da 

ikke erstattet (vakant stilling, utgjør 50 %), og avdelingslederne er nå direkte underlagt kommunalsjef 

for oppvekst og kultur. Sett i lys av kommunens nåværende økonomiske situasjon vil denne ordningen 

fortsette i 2021 og evalueres på nytt før budsjettbehandlingen for 2022. 

 

PPT 

Fauske har de siste årene ligget under landsgjennomsnitt i forhold til andel elever som mottar 

spesialundervisning. Fauske har 5,9 % spesialundervisning mens landsgjennomsnittet er 8,0 %. 

Systematisk jobbing fra 2014 og frem til i dag har ført til at saksbehandlingstid er redusert og ventelisten 

tjenesten opererte med tidligere er avviklet. Å være vertskommune for det sakkyndige arbeidet i andre 

Salten-kommuner, spredt over et så stort geografisk område, er krevende både i forhold til ledelses- og 

merkantil ressurs. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon vil det være naturlig å utrede om å 

være vertskommune er en tjeneste kommunen skal tilby også i fremtiden. 

 

  



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021–2024 // Side 96 
 

Barnevern 

Barneverntjenesten i Fauske får tildelt midler fra Fylkesmannen til to saksbehandlerstillinger. Begge 

disse tilsagnene er videreført i 2020. Fra 01.01.2022 er det signalisert at disse skal tildeles gjennom 

ordinær rammetildeling til kommunene. Hvordan dette vil slå ut for Fauske sin del er fortsatt ikke 

klarlagt. Økende antall meldinger er en vedvarende og stor utfordring for tjenesten. Statistikken under 

viser økninger over år, der tall for 2020 er etter 9 mnd. 

  

Tabell 36 – Nye meldinger 2008–2020 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nye 

meld. 105 102 108 105 99 114 137 187 191 151 152 113* 

* per september 2020 

 

Flere alvorlige meldinger medfører økte utgifter til tiltak, multisystemisk terapi (MST), fosterhjem, 

avlastning/besøkshjem, støttekontakter, og institusjonsplasseringer.  

Fra 2019 ble det pålagt alle kommuner å ha en organisert akuttberedskap (barnevernsvakt) utenom 

ordinær arbeidstid og i helger/ferier/helligdager. Akuttberedskapen skal sikre at det til enhver tid skal 

være barnevernfaglig kompetanse tilgjengelig på en vakttelefon for politi og innbyggere i kommunen. 

Barnevernet i Fauske driftet akuttberedskapen for både Sørfold kommune og Hamarøy/Tysfjord vest i 

2019. Etter sammenslåingen av kommuner i Hamarøy/Tysfjord er dette samarbeidet avsluttet, og vi 

ivaretar akutt-tjenesten utelukkende til Sørfold kommune i 2021. 

 

Barnevernsreform 2022 

Den nye barnevernsreformen trer i kraft i 2022. Den påvirker ikke budsjettet for 2021, men vil få stor 

påvirkning på budsjettet for 2022, og det er viktig at kommunen er forberedt på dette. Reformen gir 

kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til ledelse i 

barnevernet, til kommunens styring av barnevernet og til det samlede familiestøttene arbeidet i alle 

tjenestene barnevernet samarbeider med (Familiens hus). Med barnevernsreformen får kommunene også 

økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Dette skal gi kommunene bedre muligheter og sterkere 

insentiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og familier. 

Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom en økning i 

rammetilskuddet. Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i kostnadsnøklene i inntektssystemet, 

og det er derfor ikke mulig allerede nå å si sikkert hvordan dette slår ut for Fauske. Kommunen har i dag 

to eksternt finansierte stillinger fra Fylkesmannen, og disse signaliseres det også skal inn i 

rammetilskuddet fra 2022. 
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De konkrete egenandelene for statlige tiltak vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. I 

ytterste konsekvens kan en institusjonsplass som vi i dag betaler en kommunal egenandel på ca. kr 

75 000,– per måned for, øke til mellom kr 300 000,– og kr 500 000,– per måned. 

I dag har Bufetat medfinansieringsansvar for fosterhjem. Kommunen betaler utgifter opp til en fastsatt 

sats, og det fosterhjemmet koster utover denne satsen kan de søke om refusjon for. Refusjonsordningen 

avvikles også som følge av reformen, og kommunen får fullt finansieringsansvar for ordinære 

fosterhjem. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet når reformen trer i kraft. 

Det betyr at all refusjon fra staten på frikjøp av fosterhjem kommer til å falle bort.  

Fra 2022 vil kommunen også få ansvar for all veiledning og oppfølging etter at barnet har flyttet inn i 

fosterhjemmet. Bufetat skal ikke lenger tilby generell veiledning av fosterhjem.  

 

Familiesenteret 

Kommunen er inneværende år tilført til sammen 2 mill. kr fra Helsedirektoratet for styrking av 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommunen finansierer en psykisk helserådgiverstilling og en 

psykiatrisk sykepleierstilling gjennom dette tilskuddet, samt all kompetanseheving i tjenesten. Det er 

utfordrende å få tak i kvalifisert personell i tjenesten, spesielt til engasjementsstillinger finansiert av 

tilskuddsmidler. I løpet av våren ble det utlyst eksternt finansiert stilling som psykolog, uten noen 

søkere. Kommunen har også konstituert to sykepleiere i faste helsesykepleierstillinger pga. mangel på 

kvalifiserte søkere. 

Psykiske plager og lidelser hos barn og unge er en stor helseutfordring, også i Fauske. Mange barn og 

unge utvikler problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Det er innført pakkeforløp for utredning og 

behandling innen psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Dette er med på å 

utfordre og øke presset i den kommunale helsetjenesten med hensyn på å utvikle lavterskeltilbud som 

når målgruppen. Individuell plan og koordinatorfunksjon til barn og unge med psykiske plager og 

lidelser er et kommunalt ansvar som vil bli enda mer etterspurt framover. 

 

Tiltak i budsjett 2021 

 

 Reduksjon ikke lovpålagte tjenester Familien hus 

Utgjør 1,60 stillinger gjennom synergieffekt ved etablering av Familiens hus. Kommunen må 

ved behov kjøpe tjenesten av private aktører.  

 

 Omdisponering av ressurs til foreldrestøttekoordinator 

Stillingen som foreldrestøttekoordinator jobber på systemnivå for hele oppvekst og kultur-

området og er direkte underlagt enhetsleder. Stillingen innehas i dag av person med 

helsesykepleierkompetanse, og ved å omdisponere stillingen til å være en del av 

Familiesenterets samlede ressurs, kan denne reduseres tilsvarende uten at det får konsekvens for 
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tildelte midler gjennom Helsedirektoratet. Oppgavene vil i stor grad være de samme og 

innbefatte foreldrestøtte for hele kommunen, som en del av tidlig innsats og tverrfaglig 

samarbeid. 

 

Budsjett 2021 

 

Tabell 37 – Budsjett 2021–2024 for Barne- og familieenheten (i kr) 

 

 

5.2.6 Kultur og idrett 

Ansvarsområde 

Enhet kultur og idrett skal legge til rette for kommunens samlede uttrykk innenfor aktivitetene i lag og 

foreninger, men også tilgodese enkeltstående prosjekter som fremmer identitet og positiv profil for 

Fauske kommune. Enheten gir også individuell opplæring i instrumentale ferdigheter, teater og visuell 

kunst. 

Enheten er delt inn i følgende driftsområder: 

Fauske kino som også har ansvaret for arrangementer som gjennomføres i hel/delvis kommunal regi. 

«Førjulsstund rundt flygelet» blir f.eks. regelmessig satt opp hver desember. Kinoen er også 

samarbeidspartner med både tilreisende og lokale utøvere som ønsker å bruke kinosalen som arena. 

Kinoen er «konjunkturavhengig» i forhold til hvilke store/gode filmer som lanseres. Selv om 

publikumstallet svinger noe, ligger kinoen godt an i et nasjonalt perspektiv. Ettersom det hersker 

usikkerhet i planene for nytt kulturhus, søker enheten i rimelig grad å ruste opp deler av det lyd- og 

lystekniske anlegget for å øke inntekter på utleie til mindre konserter, teaterforestillinger og annen 

kulturvirksomhet. 

Bibliotek, der hovedbiblioteket befinner seg i administrasjonsbygget. Det finnes to mindre avdelinger i 

Valnesfjord og Sulitjelma som også er skole- og folkebibliotek. Biblioteket er å anse som mer enn en 

utlånssentral for medier og skal være en aktiv formidler og uavhengig møteplass (foredrag, 

boklansering, konserter og arrangementer for barn/unge mfl.). Biblioteket bidrar også til økt 

leseferdighet blant barn og unge. 

Idrett forestår tildeling av aktivitetstimer i kommunens anlegg (idrettshall, skoler, basseng m.m.). Bistår 

og saksbehandler søknader om bl.a. spillemidler. Samarbeid med lag/foreninger om løypekjøring, 

vedlikehold av sportsarenaer m.m. Idrettsaktiviteten i Fauske er stor og kommunen har i alle år vært en 

aktiv samarbeidspartner for tilrettelegging og bygging av nye, moderne arenaer for sportslig utfoldelse. 

Stilling som idrettskonsulent er vakant og enhetsleder har overtatt oppgavene. 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Barne- og familieenheten Inntekt -10 621 680 -10 621 680 -10 621 680 -10 621 680 -7 776 472 -11 457 890

Utgift 45 328 836 44 973 971 44 973 971 44 973 971 47 574 716 48 183 507

Netto 34 707 156 34 352 291 34 352 291 34 352 291 39 798 244 36 725 617

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Kulturskolen har tilbud om instrumental/vokal opplæring samt innen teater og visuell kunst. Personalet 

er godt kvalifiserte lærere med høy kompetanse på sine fagområder. Det gis i dag tilbud om 

undervisning i sang, klaver, gitar, treblås, fiolin, teater og visuell kunst. «Syng for livet» er et tilbud om 

korsang/allsang for seniorer som er populært. Kulturskolen deltar i et veiledningsprosjekt hos Norsk 

Kulturskoleråd der synlighet er fokusområde.  

Ungdommens hus/fritidsklubber. Ungdommens hus befinner seg i første etasje i Fauske samfunnshus. 

Det er klubblokaler også i Sulitjelma samfunnshus og eget lokale i Valnesfjord. Tilbudet gir samvær 

med andre ungdommer under tilsyn av kvalifiserte voksne. Fritidsklubbene gir sosialisering og er en 

viktig møteplass, særlig for de som ikke deltar i organisert lagaktivitet. UKM (Ung Kultur Møtes) er en 

årviss større mønstring som søker å aktivisere og gi et interessant tilbud og arena til ungdommer som 

«har noe på hjertet» i forhold til musikk/kunst-uttrykk. BaseCamp er et tilbud til tenåringer som vil ha 

ekstra utfordringer i litt røffere omgivelser. 

Fauske frivilligsentral initierer forskjellig aktivitet/prosjekter til unge og de eldre. Frivillighetssentralen 

er en møteplass for mellommenneskelighet og gleden av å kan være til hjelp og støtte for andre. 

Frivilligsentralen arrangerer hvert år «Aktiv Sommer»; et godt og litt utfordrende tilbud til unge. 

Sentralen forestår også koordinering av TV-aksjonen og deler hvert år ut Frivillighetsprisen. Fauske 

frivilligsentral er organisert med eget styre. Daglig leder er ansatt i Fauske kommune.  

 

Utfordringer i 2021 og årene fremover 

Kultur og idrett er en viktig del av livet og inneholder myke verdier som former oss som person og 

medmenneske. Samhandling i et godt fellesskap gir grobunn for positiv personlig utvikling og god 

folkehelse. 

Ressurstildeling er en utfordring for enheten ettersom kultur/idrett stort sett består av ikke-lovpålagte 

tjenester. Det skal finnes godkjent bibliotekar og kommunal kulturskole. Utover dette sier lovverket 

ingenting om utforming og størrelse på disse og øvrige tjenester. Derfor blir tilbudene som gis avhengig 

av kommunens mulighet og evne til å tilgodese ressurser. 

Fauske kommune er inne i en stor og krevende økonomisk omstilling som rimeligvis også berører 

enhetens muligheter til tjenesteyting. Kulturskolen står foran en gjennomgripende endring i driften ved 

at kulturskole er ett av de områdene som foreslås redusert i årets budsjett. Tilskudd til lag/foreninger og 

festivaler foreslås trukket tilbake. Budsjett 2021 inneholder også tiltak som griper inn i bibliotekdrift, 

drift av ungdoms- og juniorklubber samt driften av offentlige bad.  

Likevel skal Fauske kommune i samhandling med frivilligheten fortsatt være en medspiller i å legge til 

rette for gode og meningsfulle kulturtilbud til kommunens innbyggere, hvor kommunen fortsatt stiller 

lokaler til rådighet, men hvor tilbudene i større grad drives på frivillig basis av de som har interesser på 

området 
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Tiltak i budsjett 2021 
 

 Fauske kino 

Billettprisen foreslås økt med kr 5,– og forventes å gi økte inntekter på ca. kr 70 000,–. Én 

forestillingsdag mindre per uke betyr reduserte lønnsutgifter. Det foreslås en prisøkning på 

salgsvarer fra kiosk og utleiesatser. Det legges også til rette for økt konsertaktivitet som gir økt 

omsetning. Dette tilsier en investering i lydteknisk utstyr som er finansiert gjennom 

tilskuddsordningen Musikkrommet og Sparebanken Nord-Norges Samfunnsløftet. 

 

 Fauskebadet 

Folkebadet foreslås avviklet som kommunalt ansvar. Kommunen opprettholder drift av 

skolesvømming etter opplæringsloven, og åpner for at folkebadet kan drives av frivillige lag og 

foreninger, under kontroll av kommunens krav til sikkerhet og andre driftsrutiner. Det må 

inngås avtale som sikrer en rimelig fordeling av driftsinntekter i forhold til de løpende utgifter 

på selve anlegget. 

 

 Sulitjelma bad 

Kommunen opprettholder drift av skolesvømming etter opplæringsloven, og åpner for at 

folkebadet kan drives av frivillige lag og foreninger, under kontroll av kommunens krav til 

sikkerhet og andre driftsrutiner. Det må inngås avtale som sikrer en rimelig fordeling av 

driftsinntekter i forhold til de løpende utgifter på selve anlegget. 

 

 Tilskudd løypekjøring  

Det har vært bevilget kr 30 000,– til hver av løypeområdene i kommunen: Klungsetmarka, 

Valnesfjord og Sulitjelma., totalt kr 90 000,–. Bevilgningen foreslås avsluttet i 2021.  

 

 Kulturskolen 

Det foreslås å redusere driften av kulturskolen med 2 årsverk med virkning fra neste skoleår. 

Dette betyr en halvering i forhold til dagens årsverk, som også fører til mindre potensiale for 

brukerbetalinger. Tiltaket innebærer store og gjennomgripende kutt i kulturskolens driftsnivå. 

 

 Kommunens tilskudd til «Aktiv Sommer» fjernes 

«Aktiv Sommer» er et ferietilbud der barn med særskilt fortrinnsrett prioriteres. I 2020 deltok 

125 barn i ordningen. Tilskuddet på kr 150 000,– foreslås fjernet. 

 

 Kulturtilskudd fjernes 

Tiltaket berører kulturtilskudd til lag/foreninger (som har medlemmer under 18 år eller 

medlemmer med funksjonshemming), festivaltilskudd, kulturpris/stipendier, 

nasjonaldagsfeiring, Sulitjelma Samfunnshus og Sjønstå gård. Totalt ca. kr 800 000,–.   
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 Brukerbetaling for leie av idrettsanlegg for barn og unge 

Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett har i mange år vært 

lagt til grunn for den daglige driften av lag/foreninger. Ordningen foreslås avsluttet, og det er 

anslått en økt inntekt for utleie av idrettsanleggene på kr 370 000,– i 2021. Tiltaket må ses i 

sammenheng med innføring av Fritidskortet fra aug. 20 – aug. 21. 

 

 Bibliotek 

Biblioteksavdelingene i Sulitjelma og Valnesfjord foreslås nedlagt. I tillegg foreslås en 

reduksjon på inntil ett årsverk ved hovedbiblioteket på Fauske. Tiltaket betyr nedbygging av 

kompetanse og at arrangementer som språkkafé, lesesirkel, barnehagestunder, skolebesøk, 

mindre konserter m.m. vil bli vesentlig redusert eller faller bort. Bidraget til å øke barns/unges 

leseferdigheter kan bli påvirket. Det legges til rette for drift av frivillige i biblioteklokalene i 

Valnesfjord og Sulitjelma. 

 

 Strøm til utendørs anlegg (lysløyper, nærmiljøanlegg, fotballbaner o.l.) 

Det ble i 2020 vedtatt brukt kr 130 000,– for å dekke energiforbruket på kommunens utendørs 

anlegg. Tiltaket foreslås kuttet i 2021. 

 

 Fritidsklubbene 

Ungdomsklubbene i Valnesfjord og Sulitjelma foreslås nedlagt. Ved Ungdommens Hus, Fauske 

vil det bli én mindre dag i uka. Tilbudet retter seg bl.a. mot uorganisert ungdom. Det legges til 

rette for drift av frivillige i klubblokalene i Valnesfjord og Sulitjelma. 

 

 Frivilligsentralen 

Frivilligsentralen er en autonom enhet med eget styre. Daglig leder er ansatt i kommunen. Det 

foreslås en stillingsreduksjon på inntil 30 % samt mindre bruk av materiell og ekstrahjelp. 

 

Budsjett 2021 

 

Tabell 38 – Budsjett 2021–2024 enhet Kultur og idrett (i kr) 

 

  

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Kultur og idrett Inntekt -6 061 468 -5 768 468 -5 768 468 -5 768 468 -5 964 271 -6 666 260

Utgift 14 806 232 13 327 936 13 327 936 13 317 481 18 918 232 19 345 985

Netto 8 744 764 7 559 468 7 559 468 7 549 013 12 953 961 12 679 725

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Helse og omsorg

Samhandlingsområdet Helse og omsorg leverer tjenester til alle innbyggere i Fauske kommune.

Primærhelsetjenestens hovedmålsettinger består av tre komponenter/oppgaveområder som henger

sammen:

Møte befolkningens behov for helse og omsorgstjenester gjennom å levere omfattende,

bevarende, beskyttende, kurative, rehabiliterende og palliative helse og omsorgstjenester i hele

livsløpet til innbyggerne.

Systematisk arbeide med helse og funksjonsfremmende tiltak.

Bidra til å gjøre enkeltindivider, familier og fauskesamfunnet i stand til selv å optimere og

forbedre sin helse og funksjonstilstand.

Tjenestene er preget av høy kvalitet, samt at de er under stort omstillingspress drevet av krav om

effektivisering og økt produktivitet. Ansatte i sektoren er engasjerte, dyktige og motiverte for å gjøre en

god jobb til det beste for innbyggerne i Fauske kommune. Tjenestene blir individuelt tilpasset behovet til

den enkelte pasient, bruker og borger.

Alle enhetene skal i 2021 og videre i planperioden driftes iht. god KØB-skikk, der det skal være fokus

på netto driftsresultat i alle beslutninger med økonomiskkonsekvens. Det er lagt vektpåat budsjettene

skal være realistiske, og det krever streng budsjettdisiplin fra de resultatsansvarlige. Innenfor hvert

samhandlingsnivå er det foreslått tiltak som skal bidra til at kommunens totale netto driftsresultat

kommer i balanse. Alle samhandlingsområdene arbeider på hvert sitt område for å nå dette målet. Trinn

én i arbeidet er å bringe netto driftsresultat til null, deretter skal netto driftsresultat heves til 5 % av

inntektene for å betale ned tidligere års underskudd, se figur 8 vegkart til økonomisk bærekraft. Målet er

å etablere kommunens handlekraft i tråd med KØB.

Fauske kommunes evne til å levere tjenester av like høy kvalitet i fremtiden utfordres særlig av

demografisk utvikling, endringer i sykdomsbildet, endringer i oppgaveansvar mellom kommunesektoren

og spesialisthelsetjenesten, samt ressurssituasjonen i Fauske kommune.

Hovedutfordringer
Finansiering og ressurstilgang

Helse, omsorgs og sosialsektoren står for en vesentlig andel av kostnaden i Fauske kommune. Sektoren

har de siste årene et betraktelig merforbruk. Det er forventet betydelige økte kostnader og ressursinnsats

i årene som kommer. Mangel på en bygningsmasse som er tilpasset de utfordringer dagens pasienter har,

gir oss en kostnadsdrivende drift.

Drivkreftene for den økte ressursinnsatsen er en økende aldrende befolkning, økende andel mennesker

med kroniske sykdommer som diabetes, demens med mer, behov for investeringer i infrastruktur,

behovet for endringer i tjenestenes innhold, den teknologiske utviklingen og mangel på arbeidskraft som
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innebærer økte lønnskostnader. Svært forenklet kan man si at behovene øker, mens tilgangen på 

ressurser, arbeidskraft og kompetanse minker. Det ekspertisen peker på er at behovene bør minkes, blant 

annet gjennom ett skifte av paradigme fra behandling av akutte skader og sykdom til forebygging og 

tidlig innsats for å minke den arbeidskraftintensive delen av helse og omsorgstjenestene. Samtidig bør 

man rette innsats mot å bedre den generelle helsetilstanden i befolkningen.  

Sektoren bør i tillegg effektiviseres og produktiviteten heves betydelig. Blant annet gjennom nye 

tjenestemodeller, teknologiutvikling og automatisering av arbeidsprosesser. Rapporten "Behovet for 

arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover" fra SSB (2014) viser at behovet for arbeidskraft bare 

i den kommunale helse- og omsorgssektoren kan forventes og dobles fram til 2060. Det betyr at 

sektorens samlede sysselsetting kan bli mer enn en tredjedel av samlet nasjonal sysselsetning. I tillegg 

kommer arbeidskraftbehovet i spesialisthelsetjenesten og i den private helsenæringen som 

legemiddelindustrien og farmasisektoren. 

 

Tjenesteutvikling 

Samfunnsutviklingen har endret oss som mennesker. Vi har gått fra å være brukere av helse- og 

omsorgtjenester til å bli forbrukere. Vi er ikke lengre passive deltakere og mottakere av helsetjenester. 

Det er tydelige krav om transparens, troverdighet, tilgang på tjenester når vi mener vi har behov for 

tjenesten og individuelt tilpassede tjenester og produkter. Nye tjenestemodeller må ta inn over seg 

endrede krav og forventinger fra brukere/forbrukere av tjenester, med et betydelig økt kompetansenivå 

om egen helse og tiltak for å forbedre denne. Fremtidige tjenestemodeller og innhold vil presse 

beslutningstakere, ansatte, prosesser og teknologi for å håndtere og adressere nye helsebehov både 

individuelle og populasjonsbehov. 

 

Digital transformasjon og samhandling 

Digitalisering av helsesektoren er krevende spesielt i forhold til sikkerhet og samhandling mellom ulike 

nivå i sektorer og ulike samhandlingsløsninger mellom de ulike aktørene i sektoren. Til tross for de 

mange utfordringene, standardiseringsproblemene, sikkerhetsutfordringene og person/pasientvern-

hensynene er det en betydelig utvikling i den digitale transformasjonen av sektoren. Dette gjelder 

spesielt de siste fem årene. 

Det er rimelig å anta økt oppmerksomhet på helsedata, både på individnivå og ikke minst på 

populasjonsnivå, for å øke kunnskap og innsikt. Dette er ikke uten betydelige sikkerhets- og 

personvernutfordringer. Teknologier som skylagring, kunstig intelligens (AI), naturlig språk 

prosessering (NLP), internett of Medical Things (IoMT) kan i betydelig grad minke behovet for 

arbeidskraft i sektoren samt øke kvaliteten i deler av tjenestene. Fauske kommune kommer til å rette 

betydelige ressurser inn digitaliseringsområdet for å både heve kvaliteten i tjenestene og senke 

kostnader. 
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Endringer i arbeidsmarkedet 

Det forventes store gap mellom tilgang på arbeidskraft og behovet for kompetansearbeidskraft i sektoren 

over tid. Det er særlig på lege- og sykepleiersiden gapet vil øke. Rurale og grisgrendte strøk, både 

nasjonalt og globalt, er utsatt i så henseende. Det viktige blir i hvilken grad helsetjenestene er i stand til 

å utdanne og tiltrekke seg kvalifisert kompetansearbeidskraft for å nå målsettingene i og med 

helsevesenet. En av de største utfordringene i bemanningssituasjonen er forventningene om 

døgnkontinuerlig drift og skiftarbeidsmodeller, som ikke passer med den øvrige samfunnsstrukturen. 

Eksempelvis åpningstider i barnehage og kravet til akuttberedskap og unntak fra 

arbeidsmiljølovgivningen for blant annet leger. Rekrutteringssituasjonen har den siste tiden vært stabil 

god for flere av yrkesgruppene i sektoren. Det forventes endringer i situasjonen i nær fremtid. 

 

Overordnede tiltak 

Overordnet vil intensjonene fra 2020 videreføres. Formålet med omstillingsprosessene er å skape en 

robust og endringsdyktig organisasjon som leverer kunnskapsbaserte, tilstrekkelig faglig gode og 

forsvarlige tjenester innenfor politiske rammer og det til enhver tid gjeldende mulighetsrommet. 

En forutsetning for at kommunen skal lykkes med å skape nye og bærekraftige tjenester, er helhetlig 

tenkning, samarbeid og felles forståelse mellom ledere, medarbeidere, tjenestemottakere, pårørende, 

frivillige og samarbeidspartnere. Man trenger også aktive innbyggere og ansvarlige politikere som kan 

gi støtte ved å være nysgjerrige pådrivere og utfordrere underveis i prosessen.  

For å ivareta fremtidens behov for bistand skal vi jobbe sammen for at innbyggerne i Fauske kommune 

skal holde seg friskest mulig, lengst mulig. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at 

innbyggerne kan være aktive deltakere i eget liv og kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 

Selvbestemmelse blir et nøkkelbegrep i det nye tjenestetilbudet. Tjenestene må individualiseres og i 

større grad tilpasses brukernes prioriteringer i forhold til reelle helse og omsorgsbehov. 

Denne strategien innebærer kultur og holdningsendringer blant ansatte, innbyggere, administrasjon og 

politikere. Innbyggerne vil i større grad vil gå over fra å være mottakere av tjenester til aktive resurser i 

egen hverdag. Dette innebærer også en dreining i arbeidsmetodikk fra omsorgsgiver til også å være 

koordinator, støttespiller og tilrettelegger. For å oppnå målsettingen om verdige og samtidig 

kostnadseffektive tjenester er det nødvendig å erkjenne tidlig innsats som investering og som nøkkelen 

til å minske inngangen til mangeårig behov for omfattende og sammensatte omsorgstjenester. 

Tjenestetildelingen må dreies fra langvarige vedtak til flere kortsiktige tjenester, som settes inn på et 

tidligere tidspunkt i forløpet og hvor målsetting vil være å ha fokus på hjelp til selvhjelp og å bidra til 

selvstendighet. I dette inngår hverdagsmestring, motivering, veiledning, opplæring og trening. Dette 

krever økt koordinering og mer samarbeid med pårørende og frivillige aktører. Implisitt ligger det et økt 

behov for tverrfaglig kartleggings- og vurderingskapasitet tidlig i et tjenesteforløp, og økt kapasitet og 

tilgang til fysiske hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger.  

Felles innsikt og felles problemforståelse for tjenesteutviklingen innebærer at aktørene i den kommunale 

helse- og omsorgssektoren for det første deler oppfattelsen av viktigheten av tjenesteutvikling og 
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digitalisering først internt i sin egen kommune, sammen med andre kommuner og så med resten av 

sektoren. Alle aktørene, politikk, administrasjon, øvrige ansatte og borgere, må forstå at omgivelsene og 

forutsetningene endrer seg raskt. Eksempelvis i forbindelse med covid-19-pandemien, som har ført til 

massive endringer i den digitale samhandlingen mellom de ulike aktører og nivå i helsetjenestene. En 

må også forholde seg til at reorganisering av tjenestene, slik eksempelvis digitalisering vil medføre, 

endrer den eksisterende verdikjeden og utfordrer de bestående formelle og uformelle maktstrukturene i 

organisasjonen.  

 

Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet 

Samhandlingsområdet har i de siste årene gjennomført strukturelle grep, spesielt innenfor 

institusjonsdriften der antall plasser er tatt ned samt at kostnadene per plass er redusert. I det videre 

arbeidet med omstilling foreslår rådmannen nye områder for utredninger av nye endringer og tiltak. 

 

 Utrede endret organisering av BPA driften herunder vurdere å konkurranseutsette både drift av 

enkelt tiltak, hele tiltaket og fritt brukervalg mellom ulike leverandører. 

 Utrede og starte samtaler med Bodø kommune om ett vertskommunesamarbeid på tildeling av 

helse og omsorgstjenester. Herunder å benytte samme modell for finansiering av deler av de 

hjemmebaserte tjenestene (ABF). 

 Utrede konkurranseutsetting av kjøkkendrift eventuelt et vertskommunesamarbeid med en eller 

flere andre kommuner. 

 

Budsjett 2021 

 

Tabell 39 – Budsjett 2021–2024 for Felles helse og omsorg (i kr) 

 

 

  

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Helse og omsorg Felles Inntekt -3 260 663 -3 260 663 -3 260 663 -3 260 663 -992 688 -456 191

Utgift 29 083 614 29 083 612 29 083 612 29 083 612 13 770 641 11 557 622

Netto 25 822 951 25 822 949 25 822 949 25 822 949 12 777 953 11 101 431

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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5.3.1 Tiltak 
 

Tabell 40 – Tiltak per enhet for område Helse og omsorg (i kr) 

 

 

5.3.2 Fellesfunksjon  
Fellesområdet er fellesfunksjoner som ledelse av samhandlingsområdet og tildelingskontor. 

 

Tiltak budsjett 2021 

 

 Avvikle årsverk 

Avvikle 1 administrativt årsverk brukt til utviklings-, prosjekt- og kontraktsoppfølgingsarbeid. 

 

 Overliggerdøgn sykehus 

Redusere bruk av overliggerdøgn i sykehus. Må ses i sammenheng med tiltak i 

korttidsavdelingen.  

 

5.3.3 Pleie og omsorg 

Ansvarsområde 

Pleie og omsorg består av Somatisk avdeling Helsetunet 1, Skjermet avdeling Helsetunet 2, 

Buen/Korttidsavdelingen, Miljø og aktivitetsavdelingen Solstua dagsenter og Hjemmetjenesten. Enkelte 

tilleggsfunksjoner er også tillagt denne enheten.  Enheten ledes av enhetsleder for Pleie og omsorg. 
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Innen 2022 vil Pleie og omsorg trekke ned kapasiteten med ytterligere 7 somatiske institusjonsplasser til 

63. Det vil også utredes og eventuelt iverksettes omgjøring av 3 institusjonsplasser for demens til 

avlastningsopphold.  

 

Budsjett 2021 

 

Tabell 41 – Budsjett 2021–2024 for Felles pleie og omsorg (i kr) 

 

Kjøkken er flyttet til Felles pleie og omsorg, men kommenteres under Institusjon nedenfor. 

Institusjon og hjemmetjenesteområdene omtales hver for seg. 

 

5.3.3.1 Institusjon  

Ansvarsområde 

Hovedoppgaver for institusjon er å gi døgnkontinuerlig helsefaglig behandling og pleie til personer med 

akutt og kronisk sykdom, og vesentlig varig nedsatt funksjonsevne.  Som ikke kan gis tilstrekkelige 

tjenester i hjemmet med hjemmetjenester 

Tjenesten gis innenfor to hovedretninger; somatiske avdeling som er et tilbud til personer med fysiske 

sykdommer og demensavdelingen som gir et tilbud til personer med kognitiv svikt og demenssykdom.  

 

Utfordringer i 2022 og årene fremover 

Kommunen satser på økt kvalitet gjennom økt fokus på internkontroll, systemarbeid, digitalisering og 

bruker- og pårørendeundersøkelser.  

I årene som kommer er det noen utfordringer som bør ha ekstra fokus og prioriteres: 

 Antall innbyggere i Fauske som trenger et pleie- og omsorgstilbud, herunder også på institusjon, 
er sterkt økende. Den demografiske utviklingen i befolkningen viser at antallet innbyggere med 
demens vil doble seg de neste 20 årene.  

Demensplan 2020 har tre hovedsatsingsområder: 

1. Utbygging av dagaktivitetstilbud – «Det manglende mellomledd i omsorgskjeden» 

2. Botilbud tilpasset personer med demens – «Smått er godt» 

3. Økt kunnskap og kompetanse – «Større bredde» 

 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Pleie og omsorg felles Inntekt -8 720 710 -1 561 517 -1 561 517 -1 561 517 -8 387 160 -9 414 967

Utgift 23 637 184 14 951 372 14 951 372 14 951 372 24 376 177 23 301 161

Netto 14 916 474 13 389 855 13 389 855 13 389 855 15 989 017 13 886 194

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Ingen av kommunens institusjoner er bygd eller tilpasset demente som pasientgruppe. 

 Det er lite tilgang til terapeutiske ute- og inne områder. Når lokalitetene ikke er tilrettelagt for 

pasientgruppen, medfører dette en lite kostnadseffektiv drift. Det er et økende antall innbyggere 

som får påvist demens tidligere i livet enn tidligere. Denne pasientgruppen kan ha 

hjemmeboende barn og en partner som er yrkesaktiv. Det å styrke dagsentertilbudet vil være 

viktig for at slike pasienter skal kunne bo hjemme lengst mulig, og at pasientenes pårørende kan 

føre et så normalt liv som mulig.  Det å gi god avlastning til pårørende med store 

omsorgsbelastninger utsetter behovet for institusjonsplass. I tillegg vil et tilbud om en 

kartlegging av helse og boforhold for personer over 75 år kunne virke forebyggende når det 

gjelder behov for tjenester. Det å kartlegge helse og boforhold til personer over 75 år vil 

forebygge behov for langtidsplasser. Tidlig innsats med tilrettelegging i eksisterende bopel 

hindrer ulykker som utløser store omsorgsbehov. 

 

 Samhandlingsreformen har medfører store endringer for den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Kravet til en bedre tilpasset bygningsmasse, økt grunn- og basiskompetanse, 

kompetanseheving og spesialisering øker. 

 

 Løsningen for en rimeligere og kvalitativt bedre institusjonsdrift er å øke antall korttidsplasser, 

samle avlastningsplassene i to spesialiserte enheter (demens og somatikk), øke kapasiteten i 

dagtilbudet til demente samt styrke de hjemmebaserte tjenestene med støttetjenestene fysio- og 

ergoterapi.  

 

 Den demografiske utviklingen viser at det blir stadig flere eldre over 80 år i kommunen. Mange 

av disse er friske og klarer seg selv, eventuelt med litt tilrettelegging, mens andre har stort 

bistandsbehov. Vi ser også et økende antall yngre med svært store bistandsbehov. Tjenesten er 

ikke dimensjonert i forhold til denne veksten. 

 

Organisering av institusjonsdriften 

Per 01.11.2019 og inntil videre er institusjonsdriften i Fauske kommune samlet i Helsetunet 1 og 2. Det 

er redusert fra fire til to avdelingsledere, og fra to til én enhetsleder inntil videre. Opprinnelig er det 

planlagt å omgjøre driften ved Moveien til heldøgns avlasting for personer med demens som er 

hjemmeboende. Planlagt tilbud i Moveien vil ikke iverksettes før den økonomiske situasjonen i 

kommunen bedres. Det vil si ikke innen overskuelig framtid. Moveien vil inntil videre ikke benyttes til 

ordinær drift. 

 

Tiltak budsjett 2021 

 

 Avvikle 7 somatiske institusjonsplasser 
Formålet er å redusere driftsnivået i kommunen og bidra til vridning av tjenester fra 
institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester iht. føringene i helse- og omsorgsplanen. Tiltaket 
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vil medføre økt press på de hjemmebaserte tjenestene helt til nivået for tildeling av 
hjemmetjenester er kalibrert til ny virkelighet. Tiltaket ses på som faglig forsvarlig, men med 
høy gjennomføringsrisiko. 
 

 Avvikle 5 institusjonsplasser demens, inklusiv 2 avlastningsplasser 
Formålet med tiltaket er å optimalisere tjenesteleveransen, og må ses i sammenheng med andre 
foreslåtte tiltak. 
 

 Opprette 5 heldøgns avlastningsplasser for demente  
Formålet med tiltaket er å styrke tilbudet til hjemmeboende demente. 
 

 Avvikle fagutviklingssykepleier for institusjonsområdet  
System- og fagutviklingsarbeid reduseres betydelig. Bøtende tiltak vil bli iverksatt for å styrke 
gjennomføring av arbeidet på den enkelte avdeling. Ordningen må evalueres og eventuelt 
omrokkering må skje innenfor tildelte ressurser i Pleie og omsorg. 
 

 Justering av kjøkkendriften 
Iverksette utredning av konkurranseutsetting / eksternt kjøp av kjøkkentjenester samt vurdere 
interkommunalt samarbeid. 

 

Budsjett 2021 

 

Tabell 42 – Budsjett 2021–2024 for enhet Institusjon (i kr) 

 

 

5.3.3.2 Hjemmebaserte tjenester 

Ansvarsområde 

Hjemmebaserte tjenester er en samlebetegnelse for avdelingene hjemmesykepleie, hjemmehjelp og 

korttidsavdelingen med kommunal akutt døgnplass. I tillegg kommer hukommelsesteamet, 

kreftsykepleier, fagutviklingssykepleier, seniorveileder/forebygging. Teamet for hverdagsrehabilitering 

drives i et samarbeid med enhet Helse. Funksjonsområdene er svært sentrale i strategien med å holde 

Fauskes befolkning så friske og funksjonsrike som mulig, så lenge som mulig slik at innbyggerne i størst 

mulig grad kan leve de livene de ønsker. 

I tråd med sentrale føringer gitt i form av kvalitetsreformen «Leve hele livet» ønsker de ulike 

avdelingene innenfor hjemmebaserte tjenester å bidra til «et aldersvennlig Norge» som 

stortingsmeldingen legger opp til. Det innebærer fokus på aktivitet og fellesskap, mat og måltider, 

helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Institusjon Inntekt -13 413 688 -12 783 089 -12 783 089 -12 783 089 -13 441 792 -17 247 060

Utgift 69 362 392 67 154 659 67 154 659 67 154 659 74 932 740 95 121 200

Netto 55 948 704 54 371 570 54 371 570 54 371 570 61 490 948 77 874 140

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Brukerne i Fauske kommune skal gjennom veiledning og individuell bistand spesielt fra 

hjemmetjeneste, i tillegg til eventuell bistand fra hverdagsrehabiliteringsteamet, gis mulighet til 

egenmestring. Kommunen vil legge til rette for at brukerne kan bo lengst mulig i eget hjem, herunder 

også omsorgsboliger. Det innebærer tildeling av tilrettelagte tjenester basert på individuell kartlegging 

og egentrening der målet er å forebygge og rehabilitere i størst mulig grad. 

 

Utfordringer i 2021 og i årene fremover 

Hjemmetjenesten 

Det har skjedd store endringer i hjemmetjenesten de siste årene. Økt bruk av poliklinisk behandling, 

dagkirurgi og vesentlig kortere liggetid i sykehus gjør at avanserte sykepleieroppgaver blir overført fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det er også et stadig økende antall yngre brukere under 67 år 

med komplekse bistandsbehov som overføres til hjemmet. Det stilles dermed stadig større krav til 

kompetanse i hjemmetjenesten. Det må legges til rette for kompetanseheving for yrkesgruppene. 

Fagutviklingssykepleier har en viktig rolle i dette arbeidet, og har samtidig et sterkt fokus på 

dokumentasjon gjennom fagsystemet. 

Effektivisering av hjemmebaserte tjenester vil kreve storstilt implementering av velferdsteknologi. 

Velferdsteknologien må understøtte både administrative prosesser, trygghetsskapende tiltak og løse 

individuelle behov hos den enkelte bruker. Utrullingen av digitalisering og automatisering av 

arbeidsoppgaver vil særlig rettes inn mot hjemmetjenesten i 2021 og årene fremover. 

 

Korttidsavdelingen 

Buen korttidsavdeling ble åpnet i mai 2019. Korttidsavdelingen er en viktig bidragsyter for å holde 

spesielt den eldre befolkningen friskere og mer funksjonsdyktig.  Kapasiteten planlegges økt innenfor 

budsjett 2021. Det er mulig å etablere inntil ytterligere 6 plasser i bygningen. Velferdsteknologiske 

løsninger som fallalarmer, digitalt tilsyn m.m. i bygget gir mulighet for å introdusere brukerne til trygge 

løsninger som kan benyttes i eget hjem. 

 

Hukommelsesteamet 

Det er registrert ca. 80 hjemmeboende personer med demensdiagnose i Fauske kommune. Dette antallet 

er sterkt økende, og vil øke ytterligere de neste 20 årene. Å ha god oppfølging av hjemmeboende 

pasienter med demens og deres pårørende er en kostnadsbesparende. Det vil i tillegg bidra til mindre 

behov for langtidsplass i sykehjem.  

I samarbeid med hjemmetjenesten har man startet prosjektet «Tiltakspakke demens». Det innebærer en 

tettere oppfølging av bruker og pårørende fra diagnose blir satt og til brukeren har behov for 

langtidsplass i tilrettelagt avdeling.  
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Kreftsykepleier 

Kreftsykepleier er kontaktperson og behandler for mange hjemmeboende med ulike kreftdiagnoser. Å 

samle dette tilbudet er viktig for kontinuiteten av behandlingen. Personer som rammes av kreft trenger 

tett og profesjonell oppfølging av høyt kompetent personale, med stor grad av stabilitet. Alternativet er å 

institusjonalisere kreftpasientene i større grad enn nå. Noe som anses som både mer ressurskrevende og 

av dårligere kvalitet. 

 

Seniorveileder / forebyggende helsetjeneste 

Seniorveileder gjennomfører forebyggende hjemmebesøk. Vedkommende samarbeider nært med 

Hukommelsesteamet og Frisklivsentralen om tiltak for hjemmeboende. Dette bidrar til økt botid i 

hjemmet. 

 

Paviljong 7 

Paviljong 7 er vedtatt nedfaset og revet i 2019. Det er fortsatt drift i Paviljong 7. I forbindelse med 

budsjettet 2019 ble det vedtatt stenging av paviljong 7. Det ble i økonomimelding 2/2020 rapportert at 

man hadde 4 pasienter innlagt på paviljong 7. 

I forbindelse med at Moveien måtte stenges raskt i mars måned pga. utbruddet av covid-19. Har 

tilgangen på institusjonsplasser vært krevende utover sommeren og høsten med betydelige 

overliggerdøgn på sykehus og svært krevende situasjoner i mange hjem. Det ble vurdert som en bedre, 

og langt billigere løsning å benytte full kapasitet på paviljong 7 i stedet for å opprette dobbeltrom på 

sykehjemmet.  Alternativet ville være å benytte 1 til 1 bemanning i hjemmet ved bruk av 

hjemmetjenesten. 

Flere av pasientene på paviljong 7 har progredierende demenssykdom, men greier seg på det 

omsorgsnivået som gis på paviljong 7 en tid fremover. 

Nedfasing av Paviljong 7: Nedfasingen vil foregå i flere trinn. For å kunne benytte personell mest mulig 

effektivt, ift. nattevakt og helgebemanning foreslås det å flytte beboerne i Paviljong 7 inn i arealet som 

blir frigjort ved nedleggelse av 7 institusjonsplasser (avdeling B på Helsetunet). Fauske kommune har en 

mortalitetsrate på 4 pr mnd. Det er ikke realistisk å stoppe alt inntak av pasienter utenfra til paviljong 7 

er tømt.  

Med den kunnskap man har for behov for plasser på korttidsavdelingen og institusjon, og den 

kartlegging av pasientsituasjonen som fortløpende pågår av hjemmetjenesten er det ikke realistisk å 

bygge ned kapasiteten raskere enn 2:1. 

Dette betyr at hver andre langtidsplass som tildeles går til en fra paviljong 7. Da tømmes paviljong 7 

med 2 pasienter pr mnd. Det vil da ta 4 måneder å tømme paviljongen, og ytterligere 4 måneder før den 

avdeling man har brukt til pasienter fra paviljongen er tømt.  Nedfasingen av beboerne på avdeling B vil 

fortsette helt til at det er 23 sykehjemsplasser i bruk på Helsetunet 2. 
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Tildelingskontoret er ansvarlig for gjennomføringen.   

Fra dagens kapasitet vil dette bety en reduksjon med 15 plasser fra institusjon inkl. Paviljong 7. 

 

Tiltak i budsjett 2021 

 
 Endringer i pleiefaktor og kapasitet korttidsavdelingen 

Avdelingen reduserer med 1,5 årsverk, øker kapasiteten med 4 plasser og bidrar til å trekke ned 
utgiftene til overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten. Ved å gjøre denne endringen styrker 
Fauske kommune sin evne til å håndtere overliggerdøgn i sykehus. Samtidig øker vi muligheten 
til å i enda større grad ivareta befolkningens behov for intervensjon og tilfriskning på jevnlig 
basis. 
 

 Effektivisering i hjemmetjenesten 
Det er iverksatt et eget utviklingsprosjekt i hjemmetjenesten med siktemål både å effektivisere 
og strømlinjeformet tjenestene, men ikke minst målrette tjenesten i langt større grad for å minke 
behovet for tjenester over tid. 
 

 Reduksjon standard på bilpark 
Det er igangsatt et arbeid som skal vurdere det samlede bilholdet i Fauske kommune. Som en 
del av dette arbeidet vil også standarden på biler i helse og omsorg bli vurdert. 

 

Budsjett 2021 
 

Tabell 43 – Budsjett 2021–2024 for enhet Hjemmebaserte tjenester (i kr) 

 

 

5.3.4 Helse 

Ansvarsområde  

Enhet Helse ivaretar fastlegetjenesten, Indre Salten legevakt, kommunepsykolog, rus og psykisk 

helsetjeneste, miljø- og habilitering, frisklivssentralen, fysioterapi, ergoterapi, kommunalt 

hjelpemiddellager og ledelse av psykososialt kriseteam i kommunen. Enheten skal ivareta de 

spesialiserte helsetjenestene til kommunens innbyggere. Herunder forebygging, utredning, behandling 

og rehabilitering. Helsetilbudet skal følge lovens krav til forsvarlighet, og utøves med basis i en til 

enhver tid nødvendig faglig kompetanse. De fleste av tjenestetilbudene i Enhet Helse er nå godt 

harmonisert for de demografiske utfordringene vi vet kommer, med større belastning på tjenestene. 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Hjemmebaserte tjenester Inntekt -7 921 737 -7 965 637 -7 965 637 -7 965 637 -7 527 259 -9 057 390

Utgift 87 946 324 85 115 247 84 888 607 84 888 607 73 515 470 91 659 398

Netto 80 024 587 77 149 610 76 922 970 76 922 970 65 988 211 82 602 008

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Enheten er i en situasjon der det på de fleste områdene ikke er rekrutteringsproblemer. Det har imidlertid 

vist seg de senere årene at det er utfordrende å få ansatt ergoterapeuter. 

Alle tjenestene som ligger under Enhet Helse er nevnt i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.  

 

Utfordringer i 2021 og årene fremover 

Rus- og psykisk helsetjeneste  

Tjenesten står overfor store utfordringer i årene framover. Det stilles større krav og forventninger til hva 

kommunene skal ivareta framover innenfor dette feltet. 

I 2018 ble det vedtatt en ny lov i psykisk helsevern med bakgrunn i at kravet om samtykkekompetanse 

skal være gjeldende. Dette har resultert i at pasienter går lenger ubehandlet uten hjelp fra 

spesialisthelsetjenesten, der kommunale helsetjenester må bruke tid og ressurser på å ivareta disse 

innbyggerne med et sørge-for-ansvar.  Tjenesten sørger for at disse personene får mat, kommer seg til 

lege, generell helsehjelp, har bolig og tannhelsetjeneste. Tjenesten sørger for å ivareta nærmiljøet der 

pasientene bor for at naboer ikke skal opplever redsel, frykt og ubehag for disse personene.  

De ansatte i rus og psykiskhelse tjenesten må i dag og i tiden fremover i større grad enn tidligere, dekke 

opp for andre tilbud som nedskaleres i Nordlandssykehuset. Dette er for eksempel traumeenheten og 

ambulant akutt-team som nå er nedlagt. 

I Fauske kommune ser man et økende antall yngre med svært store bistandsbehov. Tjenesten er ikke 

dimensjonert i forhold til denne veksten, og dette gjenspeiler seg i behovet for innleie av vikarer i akutte 

situasjoner. I tillegg går dette ut over kvaliteten på tjenestene. Slik situasjonen er i kommunen, så kjøper 

man tjenester fra private aktører da vi pr i dag ikke har et slikt tilbud.  

Det er et stort behov for bemannede boliger i Fauske kommune. Behovet er skissert i boligsosial 

handlingsplan. Gruppen innenfor rus og psykisk helse er en viktig, men en utfordrende gruppe å skaffe 

gode trygge boliger til. Noen av brukerne av rus og psykisk helsetjeneste har et behov for 

hardbruksboliger som kan tåle å huse personer som ikke har bo-evne. Disse flyttes i dag rundt i 

forskjellige leiligheter etter hvert som leilighetene som de bor i blir ødelagte. Mange av dem har også 

problemer med å ha nære naboer på grunn av deres sykdomsbilde. 

Tjenesten bærer preg av å ikke ha vært trappet opp i tråd med regjeringens opptrappingsplan for 

rus og psykisk helse. Tjenesten er ikke harmonisert i tråd med de stadig økende oppgaver og 

ansvar som har tilfalt kommunen innenfor dette området. Dette gjør seg gjeldende ved at 

miljøterapeutene får for mange vedtakstimer i uken, slik at de ikke klarer å gi en helhetlig god 

og faglig tjeneste til brukerne. 

Ettervern er et tilbud som kommunen er ansvarlig for å inneha. I begrepet ettervern ligger et egnet 

botilbud og et arbeidstilbud. I den forbindelse er Fauske kommune med i et interkommunalt 

samarbeidsprosjekt som sikrer et etterverntilbud til innbyggere i kommunen. Slik det har vært fram til i 

dag, så kommer det personer som har hatt opphold på institusjon eller fengsel tilbake til en bolig som 

ligger i det samme miljøet som de forlot. Det er i Fauske kommune viktig med et arbeids-/dagtilbud for 
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personer som skal ha en meningsfylt hverdag. Et varig botilbud i kombinasjon med nødvendige tjenester 

bidrar til bedre psykisk helse, og mulighet for sosial inkludering for personer med rusproblemer og 

psykiske lidelser. Et slikt tilbud vil spare kommunen for økte kostnader på andre områder. 

Dagens lokaliteter for rus og psykisk helsetjeneste er dårlig tilpasset dagens drift, og begrenser 

muligheten for å ivareta flere grupper i samfunnet innenfor dette tjenestetilbudet. Lokalene hvor 

lavterskeltilbudet for rusmisbrukere har sitt virke er i meget dårlig stand. Det er også et segregerende 

tilbud hvor ikke alle har tilgang på grunn av fysiske hindringer slik som en bratt trapp opp til lokalet. 

Sikkerheten til de ansatte og brukere av tilbudet blir ikke ivaretatt i disse lokalene. Det bør derfor 

prioriteres nye lokaler for tjenesten dersom det skulle vise seg å bli et rimeligere alternativ enn lokalene 

som blir leid i dag.  

 

Miljø- og habiliteringstjenesten 

Tjenesten er vedtaksbasert, og er en tjeneste for både voksne og barn med utviklingshemming, eller 

personer med andre diagnoser som utløser et bistandsbehov fra denne tjenesten.  

Det har vært stor vekst i tjenesten de siste årene. Det vil også være realiteten i 2021, da det vil bli en 

markant økning i behovet for vedtakstimer rundt flere brukere av denne tjenesten. 

Tjenesten har ansvar for å bistå brukere i deres hjem og fritid. Tjenesten har også ansvar for å ivareta 

dagtilbudet for mange av sine brukere. 

I Torggata er det en egen barneavlastningsbolig, hvor 3 barn og en ungdom nyttiggjør seg av dette 

tilbudet pr i dag. Tjenesten har flere Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) vedtak, som de også har 

ansvaret for. I tillegg har de ca. 30 støttekontakter og ivaretar avlastning i 5 forskjellige hjem. 

Det leveres pr i dag 1625 vedtakstimer i uka fra miljø- og habilitering med 43 årsverk.  

BPA 232 timer i uka. Tjenesten er pr i dag ikke harmonisert i forhold til antall vedtakstimer. Den reelle 

bemanningen skulle vært 47 årsverk for å kunne dekke opp vedtakstimer i tjenesten.  

Tjenesten drifter med en overrislingseffekt hvor de nyttiggjør seg av personalressursene på en effektiv 

måte. De fleste ansatte i tjenesten går nå ekstra helg.  

Tjenesten døgn-bemanner pr i dag 3 hus med flere leiligheter tilknyttet hver bygg 

Dette er:   

 Buveien 

 Torggata 

 Sykehusveien 

 

Allerede i dag er det kartlagt flere barn med utviklingshemming som nå vokser opp i Fauske kommune, 

som vil ha behov for tilpassede og bemannede boliger. Det er derfor meget viktig at den kommunale 

boligplanleggingen har en innsikt i dette, slik at det kan planlegges for framtiden. 
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Legetjenesten  

De kommunale legekontorene driftes godt og gir god medisinsk behandling til innbyggerne i Fauske 

kommune.  

Samhandlingsreformen medfører store forventninger og krav til kompetanse på de lokale legekontorene. 

Det kommer stadig mer komplekse og sammensatte problemstillinger til legekontorene.  Pasienter som 

er utskrivningsklare, men ikke ferdig behandlet blir utskrevet fra sykehus til kommunen. Dette krever 

gjerne en samhandling, mellom flere instanser i kommunen slik som lege, fysioterapeut, ergoterapeut, 

palliativt team og hjemmetjenesten. 

Det har nå på nasjonalt nivå presset seg fram et behov for at legene må få anledning til å oppdatere seg 

faglig for å imøtekomme de forskjellige komplekse problemstillingene. Det innebærer at nå må alle 

legene gjennomføre spesialisering enten de er på sykehus eller i fastlegetjenesten ute i kommunene. 

På kommunebarometeret har Fauske kommune flere år på rad kommet dårlig ut når det gjelder tilsyn på 

sykehjem. Det har i samarbeid med de ansatte på Institusjon vært jobbet fram en ny tilsynsmodell, som 

gjør at man i dag har lege tilgjengelig på institusjon flere ganger i uken. Behovet for en stabil og 

kontinuerlig legetjeneste har gjort seg gjeldende da pasienter som får tildelt institusjonsplass i dag er 

langt sykere enn for bare 10 år siden. 

 

Legevakt  

Den interkommunale legevakten mellom Fauske, Sørfold og Saltdal, Indre Salten Legevakt (ISL) er en 

legevakt med gjennomgående høy kompetanse både hos leger og sykepleiere. Det er tilknyttet 23 leger i 

turnus fra de tre kommunene. I tillegg er det leger ansatt ved Nordlandssykehuset som tar vakter ved 

ISL. 

Det er opprettet to samarbeidsarenaer for det interkommunale legevaktsamarbeidet. 

 Medisinskfagligråd som møtes minimum 4 ganger i året 

 Administrativt ledermøte 2 ganger pr år. 

Innflytting i det nye blålysbygget vil gi en betydelig bedring i arbeidsforholdene for de ansatte ved Indre 

Salten legevakt. 

 

Organisering av Rehabilitering og mestringsavdelingen 

Avdelingen består av Frisklivsentralen, Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, hverdagsrehabilitering, 

kommunalt hjelpemiddellager, hukommelsesteamet og forebyggende hjemmebesøk. Disse tjenestene 

samarbeider tett med hverandre for å kunne styrke tilbudet til kommunens innbyggere som har behov for 

rehabilitering.  
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Tjenesteyterne ivaretar også forebyggende tiltak, for eksempel fallforebyggende gruppe som arrangeres 

flere ganger i året med full påmelding. Styrkingen av disse tjenestene de senere år må ses på som 

fundamentet i kommunens framtidsrettede fokus på rehabilitering / habilitering, som er vedtatt i Fauske 

kommunes delplan for Helse, omsorg og velferd.. Tjenestene som er nevnt over samarbeider tett med 

hjemmetjenesten og Buen korttidsavdeling. Disse tjenestene, i tillegg til Solstua, er en direkte 

medvirkende årsak til at innbyggere kan bo hjemme så lenge de har et ønske og helse til det. Det er 

viktig i denne sammenheng å se helheten i de tjenestetilbud som vi har i Fauske kommune. Velger man 

å ta bort noe vil dette fort få store konsekvenser for flere av de andre instansene som er inne rundt 

pasient/bruker i tillegg til de økonomiske konsekvensene dette vil få for kommunen. 

Den faglige dreiningen innenfor dette feltet er fokusert på hjelp til selvhjelp. De som tidligere kom for å 

bli rehabilitert har nå en større rolle i sin egen tilfriskning. Med relevant og målrettet informasjon, og 

møter i grupper sammen med mennesker som har samme utfordring, er målet at den enkelte opplever at 

de er i stand til å akseptere, og leve med den sykdommen man har. Det er i høst blitt arrangert flere 

temamøter for forskjellige sykdomsgrupper. Dette er blitt veldig godt tatt imot av pasienter som faller 

inn under de forskjellige gruppene. 

 

Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen har gode helsefremmende tilbud til alle aldersgrupper i hele kommunen. Friskliv har 

både en forebyggende og en rehabiliterende funksjon. Kvaliteten og omfanget på tjenesten har økt de 

siste årene, både som følge av nasjonale føringer, men også innsats fra frivillige instruktører som bidrar 

inn i tjenesten. Antall deltagere som benytter seg av Frisklivssentralen har økt betraktelig, og de har i 

dag ca. 450 brukere av denne tjenesten. Det er flere ungdommer som er på ukentlig trening på 

Frisklivssentralen i forskjellige tiltak. Det tilbys kurs og veiledning i «livsmestring» sånn som søvnkurs, 

røykeslutt og kostholdsveiledning. Friskliv tilbyr også «raskere tilbake» for kommunens egne ansatte 

som står i fare for, og/eller er sykemeldte. Et positivt sosialt, forebyggende og rehabiliterende tiltak som 

ble startet opp i 2018 er gå-aktiviteten i SKS Arena. Denne aktiviteten vil bli videreført så lenge Fauske 

Sprint er positive til dette. 

 

Hverdagsrehabilitering  

Det er Tildelingskontoret som gir enkeltvedtak på denne tjenesten. Hverdagsrehabiliteringstemaet som 

består av sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut som gir tilbud på et tidlig tidspunkt ved 

funksjonsfall. Teamet kan starte opp når pasienten utskrives fra sykehus, for så å følge opp videre i 

hjemmet i samarbeid med hjemmetjenesten. Dette gir en helhetlig og sømløs tjeneste.  Resultatet er at 

eldre, og andre med store helsemessige utfordringer kan få være mest mulig selvstendig i hverdagen. 

 

  



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021–2024 // Side 117 
 

Fysioterapitjenesten 

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste innenfor kommunehelsetjenesten. 

Fysioterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling, trening og tilrettelegging til mennesker som har 

problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Fysioterapeutene jobber sammen med brukerne for å finne 

tiltak og gode løsninger for hver enkelt. Målet er at barn, voksne og eldre skal mestre hverdagen sin på 

egne premisser. 

De kommunalt ansatte fysioterapeutene har ulike kommunale oppgaver knyttet til sine stillinger. 

Fysioterapeutene jobber bredt, og på mange områder, - både rehabiliterende, forebyggende, 

helsefremmende og veiledende, både individuelt og i grupper.  

De kommunalt ansatte fysioterapeutene i Enhet Helse er å anse som en støttetjeneste som understøtter 

andre kommunale tjenester. Vi samarbeider med, bidrar inn i og avlaster blant annet 

sykehjem/institusjon, hjemmetjeneste, korttidsavdeling, rus og psykiatri, miljø og habilitering og NAV.  

Fysioterapeutene jobber i stor grad med pasienter, slik at pasientene kan fortsette å bo hjemme, jobbe og 

mestre egne liv. Kutt i tjenesten vil føre til større trykk på andre kommunale tjenester, da flere pasienter 

vil ende i pleie- og omsorgstjenesten.   

Fauske kommune har ved flere tilfeller pekt på hvor viktig fysioterapeutenes rolle er inn i både 

rehabiliterende/habiliterende, forebyggende og helsefremmende tiltak; 

 Dokumentet «Folkehelsa i Fauske» viser til mål om at kommunen skal videreutvikle og øker 

den forebyggende og helsefremmende innsatsen overfor eldre. Det overordnede målet er å 

forebygge sykdom og skade hos eldre i og utenfor institusjon og fremme helse og livskvalitet.  

 I Fauske kommunes delplan for helse, omsorg og sosial 2018-2026 er det lagt fokus på at folk 

skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, med størst mulig grad av selvstendighet. Helse-, 

omsorg- og sosialtjenestene skal understøtte at innbyggerne lever et mest mulig selvstendig liv i 

egen bolig og mestre sin hverdag med økt fokus på rehabilitering/habilitering. Her spiller 

fysioterapeutene en viktig rolle.  

 

Fysioterapitilbudet til innbyggerne i Fauske kommune gir svært gode resultater for brukere av tjenesten. 

Nå når tjenesten har flyttet inn i nyrenoverte lokaler er trivselen høy for både ansatte og brukere av 

tilbudet. Pasienter som har opphold på institusjon, rehabiliterings-/korttidsavdelingen får god oppfølging 

av fysioterapeut når de er innlagt. De kommunale fysioterapeutene drar også hjem til pasientene for å 

bistå dem videre. Det er lagt opp treningsgrupper både i sal og i svømmehall. Det er et stort fokus på å gi 

forebyggende tilbud til den eldre del av befolkningen, og det å ha et fokus på mestring av egen sykdom. 

Hvordan lever man på best mulig måte med kroniske sykdommer. 
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Ergoterapitjenesten/hjelpemiddellager  

Ergoterapitjeneste er en lovpålagt tjeneste innenfor kommunehelsetjenesten. 

Behovet for tjenester fra ergoterapeut og hjelpemiddellager har økt betraktelig de siste årene. 

Ergoterapeutene jobber tett med fysioterapeutene og hjemmetjenesten, og er en naturlig del av 

Hverdagsrehabilitering i kommunen. Ergoterapeutene og de ansatte på kommunalt hjelpemiddellager er 

viktige støttespillere for hjemmebaserte tjenester og Buen korttidsavdeling slik at hjemmeboende kan få 

tilrettelagt for en optimal livskvalitet i eget hjem. Ergoterapeutene og ansatte på hjelpemiddellager er i 

en nøkkelrolle når pasienter skrives ut fra sykehus, og har behov for hjelpemidler på plass før de kan 

skrives ut til hjemmet.  

De siste årene er forventningene fra NAV hjelpemiddellager i Bodø at det kommunale 

hjelpemiddellager skal ta over en del av arbeidsoppgavene som tidligere ble utført av ansatte i Bodø. 

Lokalene hvor lageret er i dag, er ikke dimensjonert til å kunne håndtere denne økningen av tjenestene. I 

dag må ansatte ved hjelpemiddellageret kjøre til Bodø for å hente og levere for eksempel senger og 

andre litt større hjelpemidler, da det ikke er plass for slik oppbevaring i dag. 

Fauske kommune har hatt en egen ergoterapeut for barn og deres familie som har fått hjelp og bistand 

med å tilrettelegge i sine boliger for å kunne ivareta et barn med funksjonshemming i hjemmet. Denne 

funksjonen er nå sterkt redusert da denne ergoterapeuttjenesten er satt i bero på ubestemt tid. 

Ergoterapeuter er med på å bidra til at pasienter får et mer aktivt liv og dette medfører at den øvrige 

helsetjenesten blir mindre belastet.   

 

Psykososialt kriseteam  

I Fauske kommune er det psykososiale kriseteamet per tiden ledet av enhetsleder Helse. De øvrige 

medlemmene er fra rus og psykisk helse, familiesenteret, legevakt, politi og prest.  

Det psykososiale kriseteamet har per i dag ikke noe eget budsjett som kan brukes ved faglig 

oppdatering, og andre utgifter knyttet til driften av teamet. Alle utgifter utenom lønn fra andre 

enheter, politi og prest belastes enhet Helses budsjett. Det er behov for faglig oppdateringer og 

øvelser i denne segmenterte gruppen. Det er ikke avsatt midler til å drifte denne tjenesten, og 

tjenestens utgifter belastes enhet Helse som et merforbruk. Ingen i teamet er pr i dag lønnet for 

å være deltager i teamet. 

 

Tiltak budsjett 2021 

 Vurdering av endret lokalitet 

Kommunedirektøren foreslår å utrede muligheten for å endre lokalitet av RoP og andre tjenester 

innen helsesektoren for å forbedre aspekter innen drift, tilbud, sikkerhet og økonomi.  
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Budsjett 2021 
 

Tabell 44 – Budsjett 2021–2024 for enhet Helse (i kr) 

 

 

5.3.5 NAV 

Ansvarsområde  

NAV har som hovedoppgave å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 

trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og fremme overgangen til 

arbeid slik at graden av sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet blir størst mulig.  

 

Utfordringer i 2021 og årene fremover  

Fra årsskifte ble Fauske vertskommune for Beiarn, Saltdal, Sørfold og Hamarøy. Hensikten med 

etableringen er mer enhetlige NAV-tjenester til brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. 

Vertskommuneløsningen skal redusere sårbarhet i tjenesten og samtidig frigjøre ressurser til de som 

trenger det mest, slik at flere kommer i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser. 

Første del av 2021 vil kreve noe tid til samordning og innarbeidelse av nye rutiner, men målet er bedre 

brukertjenester i årene som kommer.  

Koronavirus-pandemien har rammet samfunnet hard. Arbeidsledigheten har vært svært høy og det 

forventes høyere ledighet enn tidligere i årene som kommer. Dette betyr økt konkurranse om ledige 

stillinger. Dette gjelder særlig for de som står lengst unna arbeid og ikke møter arbeidsgivers krav til 

utdanning og språkferdigheter m.m.   

Antallet sosialhjelpsmottakere steg kraftig fra 2016 til 2017. Fra 2018 til 2019 ble antallet mottakere 

redusert fra 297 til 272. Så langt vi kan se i 2020 er antallet mottakere av sosialhjelp på nivå med 2019. 

Gjennomsnittlig stønadstiden er redusert og lavere enn på mange år med 100 dager i snitt. Antall 

personer som har sosialhjelp som livsoppholdsytelse ser ut til å reduseres i 2020, sammenlignet med 

tidligere år. 

Mot slutten av 2020 har enheten i liten grad merket økt behov for sosialhjelp som konsekvens av 

koronavirus-pandemien. Det må likevel forventes økt behov for sosialhjelp i perioden som kommer. 

Behovet for økonomisk rådgivning forventes også å øke i årene fremover, forutsatt et mer krevende 

arbeidsmarked.     

I årene fremover er det viktig å utvikle felles NAV kontor i Indre Salten mer i retning av en tydeligere 

samfunnsaktør som kan bidra med informasjon om lokale og nasjonale trender innenfor området. 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Helse Inntekt -21 738 157 -21 738 157 -21 738 157 -21 738 157 -20 240 918 -27 948 985

Utgift 107 320 874 107 320 874 107 320 874 107 320 874 104 004 628 101 742 089

Netto 85 582 717 85 582 717 85 582 717 85 582 717 83 763 710 73 793 104

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Digitale tjenester må videreutvikles og tas i bruk. Det nevnes at fra 2021 vil være mulig med fulldigital 

saksbehandling på sosialområdet. Det betyr at bruker søker digitalt og får vedtak tilsendt digitalt.  

Ungdom har vært og vil være spesielt prioritert. Etablering av tiltaket "Jobbspesialist etter IPS-

metodikk" har så langt vært positivt og bidrar til at personer med moderat til alvorlig psykisk lidelse får 

tett oppfølging i sin søken etter ordinært lønnet arbeid. Kommunenes IPS tilbud ble høsten 2020 eksternt 

evaluert og godkjent som IPS. Tilbudet skal i 2021 utvides også til å gjelde Saltdal, Sørfold og 

Hamarøy. De nevnte kommunene bidra da til finansieringen. Fra 2022 mister tiltaket støtte fra 

Helsedirektoratet. En videreføring må da vurderes.  

Godt samarbeid med arbeidsgivere og velvilje til å ta imot personer på arbeidsutprøving fra NAV er 

avgjørende. Et velfungerende boligmarked med mulighet for leie av en rimeligere bolig er av stor 

betydning. 

 

Tiltak i budsjett 2021 

 

 Redusert andel lederlønn 

Som en konsekvens av at NAV leders lønn som en del av vertskommunesamarbeidet skal 

fordeles mellom flere kommuner, reduseres kommunenes andel. Det forventes en besparelse på 

285 000,– per år. 

 

 Vertskommunebidrag 

Gjennom vertskommuneavtalen for sosiale tjenester i NAV får Fauske et vertskommunebidrag 

fra medlemskommunene for merkostnader. Satsen avgjøres årlig. For 2021 forventes en 

besparelse på 160 000,–.  

 

 Reduserte kostander IPS 

Prosjektperioden for IPS varer ut 2021. Som den del av vertskommuneavtalen bidrar Hamarøy, 

Sørfold og Saltdal inn i prosjektets siste år, mot at tilbudet utvides til nevnte kommuner. 

Forventet besparelse i 2021 er kr 300 000,–.  

 

Budsjett 2021 

 

Tabell 45 – Budsjett 2021–2024 for enhet NAV (i kr) 

 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

NAV Inntekt -25 946 859 -25 946 859 -25 946 859 -25 946 859 -824 285 -2 305 055

Utgift 49 600 549 49 600 549 49 600 549 49 600 549 25 499 763 25 440 382

Netto 23 653 690 23 653 690 23 653 690 23 653 690 24 675 478 23 135 327

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling ble opprettet 1. juni 2017, og består av tre

enheter med totalt 87 stillinger. Fauske kommunale eiendommer har 55 ansatte, Plan og utvikling har 14

ansatte, herav én vakant, samt VVA (vei, vann og avløp) med 3,4 årsverk innenfor veiområdet og 13,6

årsverk på selvkostområdet vann og avløp. Samhandlingsområdet har mange og viktige oppgaver for

Fauske kommunes befolkning i form av leveranser av tjenester, bygg og er også en viktig samfunnsaktør

i samarbeid med lag og foreninger så vel som rene driftsoppgaver til samhandlingsområdet oppvekst og

kultur samt helse og omsorg.

Alle enhetene skal i 2021 og videre i planperioden driftes iht. god KØB-skikk, der det skal være fokus

på netto driftsresultat i alle beslutninger med økonomisk konsekvens. Det er lagt vektpåat budsjettene

skal være realistiske, og det krever streng budsjettdisiplin fra de resultatsansvarlige. Innenfor hvert

samhandlingsnivå er det foreslått tiltak som skal bidra til at kommunens totale netto driftsresultat

kommer i balanse. Alle samhandlingsområdene arbeider på hvert sitt område for å nå dette målet. Trinn

én i arbeidet er å bringe netto driftsresultat til null, deretter skal netto driftsresultat heves til 5 % av

inntektene for å betale ned tidligere års underskudd, se figur 8 vegkart til økonomisk bærekraft. Målet er

å etablere kommunens handlekraft i tråd med KØB.

Fauske kommune er inne ien meget positiv utvikling, der salg av næringseiendommer til etablering eller

utvidelse av aktører innen næring, har vært god. Utbyggingsprosjekt med leiligheter, eneboliger og

næringseiendom har vist seg å fortsette med stor aktivitet i 2020, og trendener at dettefortsetter inn i

2021. Utviklingen de senere år har gjort at behovet for boligtomter har vært økende, og det har vært

fokus på dette fra Fauske kommunes side, samt at flere private aktører har startet reguleringsplaner.

På sikt vil dette gjøre Fauske som kommune mer attraktiv som etableringskommune for både

arbeidspendlere, men også næringsaktivitet, ved at planer for boligetablering over hele kommunen

ivaretas.

Etablering av nye næringstomterved Krokdalsmyra (Terminalveien Øst), samt videreutvikling av

næringsområdene på Søbbesva, har vist seg å være veldig interessant for etablerere. Interessen fra andre

enn lokale krefter gir signaler om at Fauskekommunekan være et attraktivt etablerersted, hvorbillige

næringstomter og sentral plasseringer et fortrinn.

Nyetableringer vil på sikt gi økte muligheter for kunne danne en ny byromstenking i forhold til sentrum

og fortetting. Urbaniseringen i Norge er kommet langt, og ønsket om å bo sentrumsnært med god tilgang

til aktiviteter og tilbud, er kommet for fullt inn i sentrumsplanlegging. Det å kunne skape gode,

miljøriktige og trygge sentrumsboliger, er et viktig og fremtidsrettet tiltak. I dette ligger det også at

volumhandel bør søkes etablert på områder der denne aktiviteten allerede er fra før.

Fauske kommune har de siste år fått stadig minkende kommunale boligtomter tilgjengelig. Det er i gang

nye reguleringsplaner på kommunale boligfelt, noe som vil kunne møte etterspørselen etter sentralt

beliggende boligtomter. Sett Fauske kommune under etter det stor andel av privat regulerte boligareal,
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disse kommer sjelden til utførelse, enten på grunn av manglende kapital til realisering, eller at 

områdene  ligger usentralt til i forhold til demografi og utvikling av befolkningstilvekst. 

Når det gjelder næringsareal, hadde Fauske kommune for få år siden nesten ingen areal tilgjengelig for 

salg til næringsaktører. Det har vært gjort et stort og godt arbeid med å regulere inn nytt næringsareal, 

samt at det er etablert et nytt moderne næringsareal på Terminalveien øst oppe på Krokdalsmyra. Det er 

ennå tilgjengelig ca. 40.000 m2 næringsareal som er nesten byggeklart i Skysselvika, og dette arealet 

ligger klart for nye aktører. 

Fauske kommune har svært aktive nærmiljøutvalg som driver et meget godt arbeid med å utvikle sine 

tettsteder. Kortreist mat og utvikling av turistnæring er viktige felt for å kunne ha et godt og aktivt 

nærmiljøarbeid til beste for innbyggerne. Dette er viktig arbeid, og samarbeidet mellom Fauske 

kommune og nærmiljøutvalg er meget viktig for å sikre utvikling av hele kommunen. Et aktivt hytte- og 

turistliv i Sulitjelma, ny butikk som er oppført, samt at det er arrangement som nå er av stor deltager- og 

publikumsinteresse, danner et godt utgangspunkt for å lykkes og utvikle lokalsamfunnet videre. 

Valnesfjord har også hatt, og har en god utvikling videre med flere gode prosjekt under planlegging, 

herunder utvikling av turløyper for ski på vinterstid som ett av mange gode tiltak. 

Samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling har sterkt fokus på å kunne yte best mulig 

service og løse mest mulig oppgaver innenfor det handlingsrommet som er disponibelt. 

 

Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet 

Kommunedirektøren ser et potensiale som bør utredes nærmere med tanke på mulige fremtidige 

effektiviseringer. Konkurranseutsetting av tjenester kan utredes med hensyn til lønnsomhet, benchmark 

og nivåfastsetting. Kommunedirektøren er tydelig på at det ikke skal konkurranseutsettes for dennes del 

alene, men sett i forhold til vurdering av om kommunen driver renholdstjenesten på en effektiv og 

rasjonell måte. Her er det viktig å utrede i forhold til andres erfaringer med konkurranseutsetting. Fauske 

kommunale eiendommer vil jobbe med omstrukturering og bedre tilpasning av tjenesten parallelt med 

utredningen. 

Fauske kommune har en del interkommunale samarbeid, men ser potensialet med at det er muligheter 

med større grad av digitalisering og samarbeid på tvers av kommunegrenser med nærliggende 

kommuner. Enkelte samarbeid vil kunne være utfordrende på grunn av samtidighet av oppgaver, mens 

andre kan tilpasses for å kunne skape sterkere og bedre fagmiljø. 

Muligheten å omstrukturere den eide boligmassen som Fauske kommune besitter, der tilstandsvurdering, 

demografi og justering i forhold til grad av eid kapasitet, bør vurderes. Tilpasning til en mer tidsriktig 

eiendomsmasse basert på aktuelle behov og fleksibilitet, er viktige moment i det boligsosiale hensyn. 

Tilvisningsavtaler og mer bruk av disse, kan gi mer tilbud av nyere og mer tilpasset bygningsmasse. 

Nedsalg kan brukes til nedbetaling av gjeld, men ikke direkte i driften. 

Salg av næringseiendom i Fauske kommunes regi, har over år vært basert på flere ordninger og 

prisfastsettinger. Selvkostprinsipp og takstprinsipp har vært fulgt, og i noen tilfeller valgt en fast pris på 

areal innenfor et spesifikt område. På boligtomter har det vært valgt takst som prisfastsetting. 
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Kommunedirektøren tilkjennegir at det har vært reaksjoner på den store variasjonen i denne 

prisfastsettingen, og vil utrede en mer fast ordning med områdeprising med takst, også sett ut fra 

lokalisering på alle Fauske kommunes næringsareal. 

Fauske kommune har over år arbeidet aktivt med målsetting om å oppfylle vedtaket «fra leid til eid». 

Dette innebærer å få redusert kostnader til leie av bygg, og se på muligheten av å komme inn og benytte 

egne eide bygg. Det er et mål om å kunne si opp alle leide areal og komme inn i egne bygg, der dette er 

økonomisk forsvarlig. 

 

 Utredning mulig fremtidig konkurranseutsetting av renhold. 

 Utrede interkommunale samarbeid med nabokommuner, større grad av digitalisering. 

 Utredning omstrukturering, vurdering nedsalg av kommunale boliger for nedbetaling av gjeld. 

 Utredning som omhandler fremtidig strategi for utvikling av nye næringsarealer, herunder 

lokalisering, behov og prisfastsettelse. 

 Utrede, sammen med Rus- og Psykiatritjenesten, flytting til egne leide lokaliteter eller gå ut i 

markedet. 

 

Tabell 46 – Budsjett 2021–2024 for Felles eiendom, plan og samfunnsutvikling (i kr) 

 

 

Dette fellesområdet består av lønn kommunalsjef samt andre sektorovergripende utgifter som ikke er 

fordelt direkte på enhetene. 

  

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Felles Eiendom, plan og samfunnsutvikling Inntekt -31 950 -31 950 -31 950 -31 950 0 -21 863

Utgift 1 482 085 1 482 085 1 482 085 1 482 085 1 155 333 1 042 363

Netto 1 450 135 1 450 135 1 450 135 1 450 135 1 155 333 1 020 500

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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5.4.1 Tiltak 
 

Tabell 47 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling (i kr) 

 

 

5.4.2 Fauske kommunale eiendommer 

Ansvarsområde 

Fauske kommunale eiendommer forvalter Fauske kommunes eiendomsmasse på ca. 52 000 m2 eide 

bygg, samt innleide lokaler som er til bruk som storkjøkken, kontorlokaler og lager-/driftsbygg. Enhet 

eiendom utreder og kjører også mindre og større prosjekt som kommer som bestilling basert på vedtak i 

kommunestyret. Fauske kommunale eiendommer skal sørge for at kommunens formålsbygg blir 

effektivt ivaretatt med hensyn på forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU-prinsippet). Riktige 

tiltak med rehabilitering og nødvendig utvikling, skal sørge for at Fauske kommune kan opprettholde et 

godt kvalitativt servicenivå i gode og effektive bygg.  

 

Utfordringer i 2021 og årene fremover 
FDVU-prinsippet (FDVU) har en klar tredeling i eiendomsforvaltningen med eier, bruker og forvalter. 

Kommunestyret har eierrollen, fagenhetene har brukerrollen og Fauske kommunale eiendommer har 

forvalterrollen. Basert på NS 3454 reguleres en indeks basert på kostnadsdekkende husleie, med en 

kostnadsdekkende beregning av FDVU-kostnader for et bygg i drift. Kostnadsdekkende FDVU-utgifter i 

2020 lå på ca. kr 953,– per m2, og for 2021 vil dette være ca. kr 981,– per m2.  

I rent vedlikeholdsbudsjett var det i 2019 ca. kr 37,– per m2, og i 2020 ca. kr 40,– per m2. Normen for 

verdibevarende vedlikehold ligger på ca. kr 220,– til 240,–. Over tid vil manglende vedlikehold føre til 

bygningsteknisk forfall og etter hvert gjøre at bygg vil være utsatt for kortere eller lengre driftsstans. 

Nye bygg er betraktelig mer avansert enn eldre bygg, og komponenter som driver for eksempel 

ventilasjon, varme og lys, er dyre å erstatte ved brekkasjer. Det er også satset på nye, store 

nærmiljøanlegg og store areal med lekeplassutstyr/-apparat, som igjen er utgiftsdrivende over relativt 
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kort tidshorisont, men også på lang sikt i form av utskiftinger og rent vedlikehold. I praksis vil dette si at 

enheten opparbeider seg et årlig vedlikeholdsetterslep på anslagsvis 9–10 mill. kr hvis tildelingen på 

vedlikehold skal ligge på dagens nivå. 

Når man ser utviklingen over tid, har rehabiliterings- og nybyggkostnader økt, og i tråd med nye og 

strengere krav til bygg-kvalitet, er det dyrt å måtte satse på rehabilitering eller nybygg i stedet for et 

planmessig og godt vedlikehold. Omløpstakt for et normalt formålsbygg bør være ca. 40 år sett i 

levetidsbegrepet (LCC) for bygg. Med et planmessig vedlikehold og utskifting av nødvendige tekniske 

og bygg-relaterte konstruksjoner og infrastruktur i perioden, kan et bygg fortsette å være funksjonelt i 

nye 30–40 år. 

Fauske kommunen har som ambisjon å ha tilstandsgrad 1 på sin eiendomsportefølje iht. Norsk Standard 

(NS). NS beskriver tilstandsgradene slik: "Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i 

forhold til et definert referansenivå. Graderingen går fra 0 til 3, hvor Tilstandsgrad 0 er best og 

Tilstandsgrad 3 er verst. Tilstandsgrad 0 (TG 0) betyr ingen avvik, TG 1 betyr mindre eller moderate 

avvik, TG 2 betyr vesentlige avvik, og TG3 betyr store eller alvorlige avvik. TGIU står for 'tilstandsgrad 

ikke undersøkt', og brukes dersom en del av bygget ikke er tilgjengelig for inspeksjon". 

Kommunens ambisjon om å ha en tilstandsgrad 1 vil i første rekke basere seg på investeringsmidler til 

totalrehabilitering der oppgradering skjer, da det i praksis ikke er tilgjengelige vedlikeholdsmidler til 

annet en strengt nødvendig «brannslukking». Det å ha et forsvarlig vedlikeholdsnivå er viktig, og sett ut 

fra kommunens økonomi er det viktig å kunne holde byggene i så god stand at funksjon og verdi ikke 

forringes i nevneverdig grad. Lav vedlikeholdsgrad vil gjøre seg gjeldende og eskalere forfall, og 

dermed også driftsutgifter. 

Figuren under illustrerer forholdet mellom innsparing på vedlikeholdsmidler, økte driftskostnader og 

reduksjon av bygningens verdi. Lite midler vil på kort sikt gi innsparinger for byggeier, men etter en tid 

vil forfallet tilta og utgiftene bli mye større enn besparelsene. I tillegg vil funksjonalitet og verdi få en 

sterkere degressiv kurve etter hvert som midler uteblir. 
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Figur 40 – Hva som skjer med kommunens økonomi når vedlikeholdsmidler reduseres 

 

 

Videre er det en utfordring at tidligere budsjett hadde tatt høyde for en innsparing av leid areal som ble 

gjenspeilet i strategisk plan for arealutnyttelse. Denne fordret en mer effektiv bruk av en del 

formålsbygg, og derav redusere innleid areal. Noen av disse tiltakene er ikke kommet til utførelse, og 

dette medfører fortsatt en utgift i form av innleie av areal samt FDVU-utgifter. I dette ligger det blant 

annet at den planlagte effektiviseringen av renhold ikke har kunnet finne sted da vi i stedet for å ha 

redusert areal, har økt arealet (eid) med 2000 m2. Dette arealet er økt ytterligere med nesten 2000 m2 da 

nye Valnesfjord skole ble tatt i bruk. De siste årene er det dog gjort et godt arbeid med å forhandle ned 

leiepriser samt si opp unødvendig leid areal. Dette har allerede redusert en del på det innleide areal, og 

avtaler som har vært mulig å si opp er avsluttet. Etablering av Familiens hus vil kunne gi besparelser ved 

oppsigelse og fraflytting av innleide bygg i Familiesenteret, barnevern og PPT. Dette vil gi en effekt for 

budsjett 2021, men ikke helt klart hvor mye. 

En av hovedprioritetene også i 2021 vil være å kunne ferdigstille eide areal til bruk i stedet for leide 

areal. Prosjektene med å få barnehager inn i skolebygg og som sannsynligvis er sluttført i august 2021, 

samt etablering av Familiens hus i eid areal fra 15. januar 2021, gjør at den totale arealbruken vil 

reduseres og komprimeres i kompakte enheter. Likeså er det i kommunens portefølje enkelte bygg som 

ikke har kommunal aktivitet, og det å få disse ut av porteføljen vil prioriteres for å redusere FDVU-

kostnader. 
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Vedlikeholdsbehov og tiltak uten finansiering  

Som en konsekvens av manglende midler til vedlikehold over tid, er det en del områder der det 

potensielt kan komme store utgifter til vedlikehold i årene som kommer. Nedenfor følger en oppstilling 

over de områdene dette gjelder, rangert etter hvor kritisk vedlikeholdsbehovet vurderes å være.  

 Kritiske vedlikeholdstiltak: 

 

o Nytt tak på Hauan skole, mellom bygg (taket må skiftes pga. tilstand og alder på 

takbelegget) 

o Rehabilitering yttervegger Hauan skole, eldste bygg (tilstanden på deler av ytterveggene 

på den eldste delen av Hauan skole er svært dårlig) 

o Oppgradering av brannalarmsystemer på de eldste byggene i kommunen (mange av 

formålsbyggene inklusiv tekniske systemer er eldre enn 20 år, og det oppleves stadig at 

det ikke finnes reservedeler eller nye komponenter når de eldste systemene skal 

repareres/endres.) Nødlyssentraler og sd-anlegg ved helsetunet er i dårlig stand. 

Varmesentral ved helsetunet trenger gjennomgang og det må monteres el-kjel som 

backup for fjernvarmen. I dag er det oljekjel og den må fases ut. 

 

Effektivisering av renholdstjenesten  

Kommunedirektøren vil i 2021 se på de effektiviseringsmuligheter som ligger i omstrukturering, samt 

bedre ressursbruk når det blir mindre antall lokasjoner. 

Virksomheten har under tiltak beskrevet effekt og mål for tiltaket. Arbeidet med å kartlegge renholdt 

areal og oppgaveløsning er godt i gang, og på et overordnet nivå ser vi per nå på de mulighetene som er 

beskrevet i tiltaket. Det er kommet så langt i prosessen at det utarbeides ytelse- og økonomirapporter for 

hvert enkelt bygg. Videre vil det bli sett på omfordeling av personell og effektivisering av renholdet ved 

alle bygg. Dette er en prosess som vil inkludere tillitsvalgte og verneombud. Veien videre blir da å 

presentere en omforent plan med effektiviseringen og formidle denne og skape eierskap ut til de ansatte. 

Målet er å få satt i verk nye renholdsplaner og reduksjon av to stillinger i løpet av juni 2021. Det vil få 

full effekt fra 2022 og i 2023 vil vi ha redusert med tre stillinger. Det forutsettes at de premisser som er 

lagt til grunn for planen, med reduksjon av areal og samlokalisering av tjenester i Erikstad skole og 

Familiens hus blir gjennomført. 

 

Fauske parkering 

Fauske Parkering AS ble av kommunestyret vedtatt nedlagt fra 31.12.2018, med overføring til 

kommunal enhet, Fauske kommunale eiendommer fra og med 1. januar 2019. Fauske parkering har to 

ansatte som ble med over i kommunal drift. Personell og ansvar inngår under enhetsleder Fauske 

kommunale eiendommer. Driftsoppgaver av parkeringsareal ble stor grad overført til samme enhet, men 

enkelte oppgaver, som ansvar for brøyting, ble overført til annen kommunal enhet. Fauske parkering har 

egen driftsavtale med Bane Nor for parkeringsområde ved Fauske jernbanestasjon. Avtalen er 
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reforhandlet i juni 2020, noe som medfører noe lavere inntekt fremover, men også mindre 

driftsoppgaver i årene som kommer. 

Det er behov for en oppgradering av parkeringsautomatene. Fem av automatene er oppgradert høst 2020 

og kostnader er tatt i driftsbudsjett siden dette er vedlikehold. Videre vil vi gjøre de nødvendige 

endringer fortløpende på alle gjenstående automater innen utgangen av 2024.  

 

Utvidelse av avgiftsparkering i Fauske sentrum 

Innføring av avgiftsparkering i Fauske sentrum på lørdager, innføring av parkeringsavgift på el-biler, 

samt innføring av avgiftsparkering ved Helsetunet/Buen med mer, vil gi en inntektsøkning på 1,17 mill. 

kr i 2021 og 1,2 mill. kr i 2022. Området ved Helsetunet/Buen er mye brukt til privat parkering av 

arbeidere i sentrum samt ansatte ved nevnte lokasjoner. Området er mye belastet med feilparkeringer og 

liten plass til tjenestebiler som er nødvendig for kommunal tjenestedrift. 

I tillegg foreslås det å innføre parkeringsavgift for området som er utenfor det definerte området ved 

bobilparkeringen. Bobilparkeringen har vært ekstremt populær, og det har vært helt fullt store deler av 

sommeren, også slik at det ikke har vært plass for bobiler på det som er utenfor det definerte området. I 

dette ligger det ordninger med å ha bobilplasser uten strøm i tidsrommet 1. mai til 1. september, deretter 

er det vanlig takst på parkering for personbiler i tidsrommet 2. september og til 31. mai. Denne 

ordningen er det flere steder som benytter seg av, da med en vridning av behov over på andre 

brukergrupper i ferie osv., og da ikke minst for å trekke mer folk til sentrum av byer.  

 

Innføring av avgiftsparkering på kommunalt driftede parkeringsplasser på utfartssteder 

Med bakgrunn i tiltak vedrørende brøytekostnader på de kommunalt driftede parkeringsplasser ved 

utfartssteder, er det mulig å innføre parkeringsavgift ved de 7 største parkeringsplassene i kommunen. 

Ordningen vil også ivareta behov for parkering som gjøres i Sulitjelma for de hyttene som ligger i 

Saltdal kommune. Ordningen vil da kunne hel- eller delfinansiere brøytekostnader til brukerne av 

parkeringsplassene, og nevnte punkt om reduksjon i brøyting som alternativ vil da bortfalle. 

Fauske kommune har totalt 7 parkeringsområder ved utfartssteder i kommunen. Totalt antall 

parkeringsplasser i Sulitjelma er ca. 700 plasser og totalt antall parkeringsplasser i Valnesfjord er ca. 

170 plasser. Totalt antall parkeringsplasser er dermed 870 plasser sommerstid, og vinterstid beregnes et 

behov på ca. 450 brøytede plasser. 

 Scooterparkering Daja, totalt areal 5600 m², ca. 160 plasser. Vinterstid brøytes ca. 80 plasser. 

 Kjelvatn, totalt areal 5400 m², ca. 140 plasser. Vinterstid brøytes ca. 50 plasser. 

 Skihytta, totalt areal 7800 m², ca. 200 plasser. Vinterstid brøytes ca. 45 plasser. 

 Jakobsbakken nord og sør, totalt areal 3500 m², totalt ca. 100 plasser. Vinterstid brøytes kun til 

palmehelgen. 

 Valnesfjord Bringsli (Kvalhornet), brøytes til 20–25 plasser. 

 Fridal, brøytes til ca. 150 plasser. 
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Det er stor utfart til utfartssteder, og i den sammenheng er det blitt større forventninger og krav satt til 

muligheter for parkering, både i helg og ellers i uken, spesielt vinterstid når det er stor trengsel på 

parkeringsareal rundt om. Det har vært sett på flere mulige alternativ, og Lyngen kommune har innført 

Easypark på sine parkeringsplasser ved utfartssteder. I dette konkrete tilfellet er det sett på 

parkeringsplassen ved Blåisvatnet i Lyngen. Der er det innført Easypark, med en avgift for døgn, samt 

en avgift for årskort. I dette ligger det også at de kan bruke noe av midlene for å utvikle nærområdet til 

parkeringsplassene på en slik måte at det kan bygges for eksempel gapahuk, bålplasser med mer. 

Første året må det gjøres en del mindre investeringer i forhold til skiltplaner/skilting med mer. 

Tilpasningene vil være i størrelsesorden kr 150 000,– ekskl. mva., en kostnad som vil være innspart etter 

relativt kort tid. Første driftsår vil være basert på en estimert inntekt på 0,5 mill. kr pga. tilpasninger og 

innføring. 

Det vil alltid være vanskelig å beregne veldig gode estimerte underlag før man har fått iverksatt en slik 

ordning. Det er lagt til grunn et besøkstall som Lyngen kommune har erfaring med etter de første 11 

måneder i drift for den ene parkeringsplassen de har. Konkret avgiftsnivå for parkering vil måtte sees på 

videre, men anslått 70–80 kroner for dagsparkering, i tillegg kommer Easypark-avgift. Årskort vil være i 

størrelsesorden kr 900,–, i tillegg kommer Easypark-avgift. Inntjeningspotensialet er beregnet å være:  

 Forsiktig estimert inntjening: kr 600 000,– 

 Middels case: kr 800 000,– 

 Best case: kr 950 000,– 

 

Tiltak i budsjett 2021  

 

 Utvidelse av avgiftsparkering i Fauske sentrum 

Innføring av avgiftsparkering i Fauske sentrum på lørdager, innføring av lav parkeringsavgift på 

el-biler, samt innføring av avgiftsparkering ved Helsetunet/Buen med mer, vil kunne gi en 

inntektsøkning på 1,17 mill. kr i 2021 og 1,2 mill. kr i 2022. 

 

 Innføring av avgiftsparkering på kommunalt driftede parkeringsplasser på utfartssteder 

Første året må det gjøres en del mindre investeringer i forhold til skiltplaner/skilting med mer. 

Tilpasningene vil være i størrelsesorden kr 150 000,– ekskl. mva., en kostnad som vil være 

innspart etter relativt kort tid. Første driftsår vil være basert på en estimert inntekt på 0,5 mill. kr 

pga. tilpasninger og innføring. 

 

 Effektivisering og omstrukturering i samhandlingsområdet 

Samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling vil jobbe mot ytterligere 

effektivisering av drift. Avvikling av vakante stillinger, omgjøring, effektivisering av renholds- 

og boligforvaltningen, samt omstrukturering av oppgaver internt i enheten, herunder både drifts- 

og administrative stillinger er blant tiltakene som blir iverksatt. Forventet reduksjon er på totalt 

fem årsverk, med en reduksjon i årlige kostnader på 1,4 mill. kr i 2021 og 2,3 mill. kr i 2022. En 
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del av forutsetningen er at de premisser som er lagt til grunn for planen, med reduksjon av areal 

og samlokalisering av tjenester i Erikstad skole og Familiens hus, blir gjennomført. 

 

 Stilling som vaktmester flyttes til Boligkontoret 

Boligkontoret bruker Fauske kommunes vaktmestere til diverse rehabiliteringer og andre 

forefallende oppdrag. Over året utgjør dette et behov som er ansett er betydelig men også 

varierende. Det foreslås derfor å flytte kostnadselementet til Boligkontoret med en stilling slik at 

man kan kostnadsføre kostnadene der disse hører hjemme. Dermed vil man fange opp eventuelle 

skjulte kostnader i bruk av vaktmester/byggetjenester, og fange opp disse der de hører hjemme. 

Vaktmester vil sortere personalmessig under Avdelingsleder Drift og vedlikehold som før, men 

avgis til Boligkontoret ved behov. Sett i sammenheng med det foreslåtte tiltaket med 

tilstandsvurdering og strukturering av den kommunale boligmassen, vil dette være en ekstra 

ressurs for å kunne gjøre denne vurderingen på en god og effektiv måte. Det knyttes ikke et 

spesifikt navn på stillingen som avgis, men det vil variere etter hvilken kompetanse som er 

nødvendig i de enkelte tilfeller. 

 

 Effektivisering av administrative rutiner, fakturering med mer 

Det er i dag en del prosesser som det ikke tas betalt for, og samtidig ikke blir ivaretatt. I dette 

ligger etableringsgebyr for startlån samt avgift på papirfaktura. Innsparingen vil kunne gi ekstra 

inntekt på kr 100 000,– i 2021 og redusert beløp fremover på grunn av ventet fallende behov. 

 

 Avvikling av Vestmyra hvit barnehage 

Besparelse drift/energi ca. kr 100 000,–. 

 

 Vedlikehold 

Fauske kommune har over mange tiår ikke prioritert systematisk vedlikehold. Det er laget planer 

for vedlikehold, det er satt opp hvert år behov, men disse er saldert. Sett i KØB perspektivet er 

det viktig å tenke verdibevarende vedlikehold over tid for ikke å tape de opparbeidede verdier 

som er lagt ned i en stor og ny bygningsportefølje. Selv om Fauske kommune på nåværende 

tidspunkt har en av landets nyeste og beste bygningsmasse, vil dette forandre seg veldig fort 

hvis man ikke i det minste tenker preventivt vedlikehold. Kommunedirektøren foreslår derfor å 

synliggjøre et minimum av vedlikeholdsmidler for å ivareta de mest prekære 

vedlikeholdsoppdrag, og da kun sett som et minimum av behov. Midlene foreslås avsatt i 2022 

med 2 mill. kr, 4 mill. kr i 2023 og 6 mill. kr i 2024. 
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Budsjett 2021 
 

Tabell 48 – Budsjett 2021–2024 for Fauske kommunale eiendommer (i kr) 

 

 

5.4.3 Plan- og utviklingsenheten 

Ansvarsområde  

Plan- og utviklingsenheten har en sentral rolle i utvikling av kommunens arealer, alt fra utarbeidelse av 

bolig-/industritomter, hyttefelt, ulike arealdisponeringer, salg av eiendommer etc. Som grunnlag for 

dette ligger arealplanen som utarbeides av ansatte på plan- og utviklingsavdelingen. 

Plan- og utvikling har 14 ansatte. Samlet utgjør det 1250 % stillingshjemler. I tillegg er en 50 % 

stillingshjemmel som er vakant. 

 Byggesak/fradelinger – Byggesaksbehandling, fradelinger, forurensning, ulovlighetsoppfølging 

og utslipp.  

 Plan – Utarbeide ulike planer sånn som kommuneplan/arealplan/samfunnsplaner, behandle 

private reguleringsplaner, kulturminneplaner, klimaplaner, samt jobbe med utvikling av Fauske 

kommune. 

 Oppmåling – Oppmåling ute i felt, boliger, seksjonering, beliggenhetskontroll, matrikkelføring, 

fradelinger av eiendommer og retting i eiendomsregistrene. 

 Landbruk/skog/vilt – Innen dette området ligger også skogbruk og vilt. Det utarbeides 

landbruksplaner, skogsplaner, behandling av søknader for utbetaling av produksjonstilskudd, 

samt ulike viltplaner. Innenfor området ligger også jakt, ettersøk etter skadet vilt og andre 

relaterte oppgaver innenfor feltet. 

 Folkehelse – Jobber med ulike folkehelseprosjekter, samt deltar og gir innspill om folkehelse til 

de ulike planene som utarbeides på avdelingen. 

 Motorferdsel – Saksbehandling av søknader for skuterkjøring og motorferdsel i utmark, 

forskrifter til motorferdsel, samt bistå i forbindelse med fakturabehandling.  

 Øvrig så jobbes det med trafikksikkerhetsplaner, landbruksplaner, kystsoneplaner, salg/kjøp av 

arealer, utarbeidelse av forskrifter for skuterkjøring, utsendelse av meglerpakker. 

 

Kommunen jobber aktivt med klima i flere ledd og er integrert i planer, tiltak og ulike prosjekter. Med 

energi og klimaplanens handlingsdel blir en del tiltak gjennomført som fokuserer på redusering av CO2-

utslipp og forebygging av skader som følge av klimaendringer (klimatilpasning). Dersom det settes av 

penger til klimatiltak, kan kommunen søke om støtte og få gjennomført gode og større prosjekter som 

også er til fordel for folkehelse og trafikksikkerhet. Når en ser nærmere på utslipp per innbygger, har 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Fauske kommunale eiendommer Inntekt -24 503 780 -24 581 780 -24 566 780 -24 566 780 -21 853 540 -26 554 580

Utgift 61 483 698 62 290 001 63 795 536 65 795 536 62 118 448 68 681 684

Netto 36 979 918 37 708 221 39 228 756 41 228 756 40 264 908 42 127 104

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Fauske relativt sett svært lave utslippstall. Fauskes innbyggere, men også innbyggere fra flere andre 

kommuner har imidlertid over gjennomsnittlig mye utslipp fra veitrafikk. Veitrafikk er derfor prioritert i 

vårt arbeid i Klimanettverket, og med Fauske som vertskommune, har vi fra 2018 til 2020 vært en viktig 

samarbeidsarena som gjør at vi får delt kunnskap blant Saltenkommunene. Vi har gjennom nettverket 

fått utarbeidet en klimakost-rapport som gir oss informasjon om hvor vi har mest utslipp i kommunal 

virksomhet og hva vi kan fokusere på i årene fremover. Fauske kommune er i år kåret til best på 

klimatilpasning blant mellomstore kommuner i hele landet etter forskning gjennomført av Cicero i 

samarbeid med forsikringsselskapet If. Dette kan vi være stolt av! 

 

Utfordringer i 2021 og årene fremover 
Plan og utvikling har i de siste årene blitt bemannet med godt utdannede ansatte, og da spesielt av 

byggesaksbehandlere og arealplanleggere som samtlige har bachelor- eller mastergrad. Øvrige ansatte 

har formalkompetanse for de oppgavene de utfører. Utfordringen på planavdelingen for de nærmeste 

årene er innenfor landbruk/vilt og ulovlighetsoppfølging. Landbruk/vilt har per dato en stillingshjemmel 

på 150 %. De siste årene har staten overført flere oppgaver innen landbruk til kommunen, det betyr økt 

arbeidsmengde og press på landbruksavdelingen.  

Ulovlighetsoppfølging er oppgaver som håndteres av byggesak. Det er ofte kompliserte og omfattende 

saker med komplisert juridisk bilde. Slike saker er ofte tidkrevende og utfordrende, spesielt på det 

juridiske, og det er her utfordringen ligger i og med at ingen har juridisk bakgrunn eller har jobbet med 

dette over en lengre periode. Det bør vurderes å opprette en prosjektstilling som har fokus på 

ulovlighetsoppfølging/tilsyn. Kommunene har en plikt til å følge opp ulovlige forhold og påse at plan- 

og bygningsloven følges. Stillingen kan legges inn under selvkostområdet byggesak og vil dermed være 

selvfinansierende. Prosjektstillingen kan i første omgang ha en varighet på 1 år, og så gjøres en 

evaluering av stillingen før man eventuelt forlenger stillingstiden.  

Viltforvaltningen har stor utfordring i forbindelse med ettersøk etter skadet vilt. Det er kommunens 

ansvar å organisere og gjennomføre ettersøk og eventuelt avlivning av skadet vilt, samt å ivareta viltet, 

dette iht. viltloven og dyrevelferdslovgivningen. Kommunene er pliktig å ha godkjent personell til å 

utføre slike oppgaver. Per i dag er det to ettersøksekvipasjer som kommunene har avtale med og som er 

godkjent. For 2020 har ordningen med ettersøk fungert bra i og med at det ble bevilget kr 60 000,– for å 

gi en økonomisk kompensasjon i perioden det er vaktordning. Det forutsettes at tilsvarende bevilgning 

kommer i 2021.  

For de som skal drive med ettersøk stilles det krav til godkjent ettersøksekvipasje, det skal være 

godkjent hund som har bestått blodspor- og fersksporprøve, fører skal ha gjennomført og bestått ettersøk 

videregående trinn II, bestått oppskyting til storviltprøven hvert år, samt være registrert i jegerregisteret. 

Det stilles også krav fra både Statens vegvesen og Bane Nor for å ha gjennomført sikkerhetskurs på vei 

og jernbane.  

Samfunnet er i en stadig utvikling og endring, og det stilles større krav til at saksbehandlerne er 

oppdatert på de ulike lovendringer som skjer. For å innfri dette er kursing og etterutdanning svært viktig 

tiltak for å unngå at ansatte slutter og tar med seg erfaring og kompetansen fra avdelingen.  
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Plan og utvikling har få fysiske investeringstiltak, kun investeringer i planarbeid og ulike utredninger.   

Planarbeid inn i 2021 og årene fremover: 

 Oppstart av samfunnsplan vil bli en stor og viktig oppgave de kommende år.  

 Regulering massedeponi Trolldalen – Planarbeidet er påbegynt, sluttføres i løpet av vår 2021. 

Området har vært benyttet til deponi for masser fra tunnelene som er bygget i forbindelse med 

kraftverk i området. SKS er grunneier. Avtale inngås med grunneier i løpet av vår 2021. 

 Sjåheia, plan for boligbygging – Relativt stor plan. Plan er nå ferdig og klar til behandling. Tatt 

noe mer tid enn forutsatt da det kom innsigelser i forbindelse at plan berørte flyttlei for rein. 

Dette er løst ved at flyttleiet ble flyttet mot nord, det betyr også at plan blir noe redusert. 

 Grunnundersøkelse sentrum – Plan og utvikling hadde møte med NVE i 2018 hvor dette ble tatt 

opp som tema. Det er svært viktig at grunnforholdene i sentrum kartlegges slik at det er en 

forutsigbarhet i forbindelse med fremtidig planlagt bebyggelse i sentrum. Dette ble ikke 

gjennomført, men Plan og utvikling ser for seg at i løpet av 2021 utføres selve kartleggingen. 

Geoteknisk vurdering vil da bli utført i løpet av 2022.  

  Etablering av en fast bussholdeplass i sentrum – I dag leier Fauske kommune areal ved Shell. 

Avtalen løper ut 31.12.2020. De årlige kostnadene med leie av areal er relativt høye. Det er 

inngått avtale med Fylkeskommunen om at de skal bidrar med selve leien, og denne avtalen 

opphører 31.12.2020. Fauske kommune har dekket kostnader til vinter- og sommervedlikehold. 

 

Innkreving av miljøgebyr fortsetter. Midlene settes av for framtidig opprydding av gammelt 

søppeldeponi. På sikt skal foretas en utredning om hva en slik rydding vil koste, og at miljøgebyret som 

innkreves til fondet er tilstrekkelig til å få dette utført. Det foreslås en økning lik deflatoren på 2,7 % 

I budsjettet for 2021 økes selvkostgebyrene iht. konsumprisindeksen, men for byggesak og oppmåling 

vil økningen være iht. EnviDans beregninger, dette for å dekke kostnadene iht. selvkost. For Plan vil 

økningen ikke være så stor som beregningene fra EnviDan tilsier, da det er snakk om en økning på 

444 %.  

 

Tiltak i budsjett 2021 
 

 Gebyrinntekter 

Plan og utvikling vil ikke anbefale å følge EnviDans beregninger fullt ut. I henhold til de 

beregninger som er utført skal gebyrer for behandling av private planer økes med 444,3 %, for 

Bygg- og delingssaksbehandling 37,8 % og for kart og oppmåling en reduksjon på 3,1 %. Dette 

for å få 100 % dekning av kostnadene. For planbehandling legges det inn gebyr for 

oppstartsmøte med kr 5 500,– samt en generell prisjustering, den samme prisjusteringen gjelder 

også bygg- og delingssaksbehandling. For kart og oppmåling beholdes prisene slik de er for 

2020. Antall saker vil variere fra år til år og dermed vil inntektene variere med antall saker som 

blir behandlet. Årene 2018 og 2019 har vært år med stor aktivitet og mange store saker som har 
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gitt store inntekter, spesielt på byggesak og oppmåling. Man kan ikke påregne med å få 100 % 

inndekning i henhold til selvkostberegningene.  

 

 Vaktordning fallvilt 

Fauske kommune har gjentatte ganger forsøkt å få et interkommunalt samarbeid med 

nabokommunene Saltdal og Sørfold uten å lykkes. For å oppfylle kravet med vaktordning i 

forbindelse ettersøk må driftsbudsjettet ha en post på kr 70 000,– på viltforvaltning. Det vil 

arbeides videre med å se om det kan organiseres en fornuftig og god samarbeidsavtale med 

nabokommuner for å ivareta denne lovpålagte tjenesten videre på en forsvarlig måte.  

 

Budsjett 2021 

 

Tabell 49 – Budsjett 2021–2024 for enhet Plan/utvikling (i kr) 

 

 

5.4.4 Vei og gatelys 

Ansvarsområde 

Fauske kommune ved enhet Vei, vann og avløp (VVA) forvalter og drifter ca. 140 kilometer vei, hvorav 

ca. 49 km vei er med fast dekke. Veiområdet har stillingshjemmel for 3,4 stillinger.  

Enhet VVA har som målsetting å forvalte de kommunale veier så effektivt som mulig i henhold til de 

budsjettmidler som kommunestyret vedtar. En stor del av utgiftene gjennom et budsjettår relateres til 

vintervedlikehold. Utgifter forbundet med vintervedlikehold styrer i stor grad aktivitetsnivået for 

sommervedlikeholdet. I tillegg drifter enheten ca. 2000 gatelys spredt over hele kommunen. 

Enhet VVA utfører også politiske vedtatte prosjekter som eksempelvis utbygging av infrastruktur til nye 

boligfelt og utbygging/rehabilitering av vann og avløpsprosjekter. 

 

Utfordringer i 2021 og årene fremover 

For å nå målet med å levere et regnskap i balanse, må det årlig iverksettes harde sparetiltak gjennom 

sommerhalvåret. I følge Statistisk sentralbyrå brukte kommunen i 2019 kr 95 298,– per km vei. 

Kommunens KOSTRA-gruppe 8 brukte kr 129 502,– mens landet for øvrig bruker kr 147 655,– per km. 

 

  

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Plan utvikling Inntekt -5 228 489 -5 228 489 -5 228 489 -5 228 489 -5 050 758 -5 700 890

Utgift 11 647 758 11 647 758 11 647 758 11 647 758 12 152 809 11 771 172

Netto 6 419 269 6 419 269 6 419 269 6 419 269 7 102 051 6 070 282

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Vei 

Gjennom flere år har driftsbudsjettet vært for lavt i forhold til hva som kreves for å opprettholde en god 

veistandard. Dette medfører at etterslepet av sommerveivedlikehold økes gradvis år for år. Gjennom de 

siste ti til femten år har kommunen investert betydelige midler til opprusting av, spesielt, grusveier og ny 

asfaltering. Driftsbudsjettet tillater ikke at verdien av tidligere investeringer innenfor veiområdet blir 

ivaretatt tilstrekkelig. Spesielt veier som ikke tidligere har blitt opprustet krever ofte nød-reparasjoner. 

Driftsbudsjett tillater derfor kun "brannslukking" av akutte skader som kan oppstå under vårløsning og 

ved store nedbørsmengder. 

Kommunen har fortsatt et stort etterslep angående vedlikehold av veier. For å ivareta tidligere 

investeringer er behovet stort mht. ny asfaltering, reasfaltering og oppgradering av nedslitte grusveier. 

Enheten har på sikt som mål at alle kommunale veier skal være med fast dekke.  

I løpet av de siste årene har det kommunale veinettet og parkeringsplasser gradvis blitt utvidet uten at 

driftsbudsjettet er økt. Eksempler på dette er utvidelsene og nyetablering av parkeringsplasser i 

Sulitjelma, henholdsvis scooterparkering i Daja, Kjelvatnet, Skihytta og to parkeringer på Jakobsbakken. 

Denne utbyggingen har medført en økning av parkeringsarealet med ca. 16 400 m2. Kommunen har i 

løpet av de seneste årene bygd ut flere boligområder i Hauan. Til sammen utgjør dette ca. fem km 

inkludert Lagerveien. I henhold til politisk vedtak har enhet VVA i 2020 anlagt ny parkeringsplass på 

ca. 1000 m2 på Nordvikåsen beregnet for utfartsturisme til Kvalhornet. Samlet betyr dette en vesentlig 

økning av arealer som krever sommer- og vintervedlikehold.  

 

Gatelys 

Fauske kommune har ansvaret for ca. 2000 gatelys. Av disse er det 243 gatelys som har tilknytning til 

fylkeskommunale veier. Ca. 150 av disse inneholder HQL/kvikksølv.  

Produksjonen av HQL-pærer er av miljøhensyn stanset. For å opprettholde disse lyspunktene er det 

nødvendig å skifte ut hele armaturer ved å montere nye LED-armaturer. LED-armaturer krever et 

betydelig lavere energiforbruk, samt at de har lengre levetid. Gamle HQL-armaturer krever ca. 120–150 

watt, mens LED-armaturer krever ca. 30–40 watt. Utskifting av gatelys til LED gir dermed en svært god 

besparelse av energikostnader.  

Kommunestyret vedtok for 2020 å investere 2 mill. kr inkl. mva. til å skifte ut gamle HQL-gatelys. Før 

2020 gjenstod det ca. 250 gatelys langs kommunale veier som inneholdt HQL. Bevilgningen for 2020 

rekker til ca. 475 nye LED-lysarmaturer. Alle gatelys som inneholder HQL langs kommunale og 

fylkeskommunale veier vil dermed bli byttet ut. I tillegg vil ca. 75 gatelys som ikke inneholder HQL, 

men som krever betydelig mer energi knyttet til kommunale veier bli erstattet med nye LED-lys. 

Med bakgrunn i den alvorlige økonomiske situasjonen kommunen befinner seg har kommunen startet en 

prosess rettet mot Nordland Fylkeskommune der kommunen ber fylkeskommunen om overtakelse av 

totalt 243 lys. Fylkeskommunen vedkjenner seg ikke noe eieransvar for drift og vedlikehold av 220 av 

gatelysene langs fylkesveiene. 
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Etter at årets utskiftinger er utført gjenstår det ca. 350 gatelys langs kommunale og fylkeskommunale 

veier uten LED. For å komme helt i mål med utskifting av gamle energikrevende og dårlige lys til LED-

lys langs alle kommunale og fylkeskommunale gatelys kreves det en investering på 1,5 mill. kr inkl. 

mva. 

Gatelysene blir forsynt med energi av ca. 70 abonnement. Som et sparetiltak for budsjett 2021 foreslås 

det å innføre nattestenging mellom klokken 00:00–06:00 av de ca. 50 mest energikrevende 

gatelysabonnement. For å iverksette tiltaket kreves det å installere styringer på hvert abonnement der det 

kan programmers tidsbegrenset slukking. Kostnader til styringer er beregnet til ca. kr 150 000,–. Sett ut 

fra dagens energipriser og forbruk vil nattestenging bety en energibesparelse på ca. kr 65 000,– per år.  

Generelt består mange av de gamle gatelysene av tremaster med strømtilførsel via luftstrekk. Mange av 

tremasterne er gamle og i dårlig forfatning. Etter endt utskifting av armaturer til LED vil det på sikt være 

nødvendig å prioritere utskifting av alle gatelys med trestolper samt bytte ut luftspenn til jordkabel. 

 

Tiltak i budsjett 2021 

 

 Nattestenging av gatelys 

Det foreslås å nattstenge gatelys for å redusere energiforbruket. Investeringen er inntjent på 3–4 

år.  

 

Budsjett 2021 
 

Tabell 50 – Budsjett 2021–2024 for enhet VVA (vei og gatelys) (i kr) 

 

 

Tabell 51 – Budsjett 2021–2024 for selvkostområder (i kr) 

 

 

I selvkostområder inngår vann, avløp, slam og renovasjon. I tabellen ovenfor vises sum bevilgning drift 

netto for disse selvkostområdene. I sum bevilgning inngår ikke avskrivningskostnader. Derfor framstår  

dette område med et stort overskudd. Se for øvrig egen omtale under pkt. 4.5. 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Vei og gatelys Inntekt -3 053 281 -3 053 281 -3 053 281 -3 053 281 -2 771 567 -2 786 312

Utgift 13 163 038 12 968 038 12 968 038 12 968 038 11 140 399 11 191 304

Netto 10 109 757 9 914 757 9 914 757 9 914 757 8 368 832 8 404 992

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Selvkostområder Inntekt -39 178 052 -39 178 052 -39 178 052 -39 178 052 -39 164 252 -40 062 044

Utgift 17 293 572 17 293 572 17 293 572 17 293 572 18 618 968 19 953 977

Netto -21 884 480 -21 884 480 -21 884 480 -21 884 480 -20 545 284 -20 108 067

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Kommunedirektørens stab

Kommunedirektørens stab består av kommunedirektør, politisk sekretariat, personalstab, IT, innkjøp,

servicetorg og økonomistab. I budsjettet til kommunedirektørens stab ligger også felles midler til

kompetanseutvikling (herunder tilskudd RKK), seniortiltakog bedriftshelsetjeneste.

Alle enhetene skal i 2021 og videre i planperioden driftes iht. god KØB-skikk, der det skal være fokus

på netto driftsresultat i alle beslutninger med økonomisk konsekvens. Det er lagt vektpåat budsjettene

skal være realistiske, og det krever streng budsjettdisiplin fra de resultatsansvarlige. Innenfor hvert

samhandlingsnivå er det foreslått tiltak som skal bidra til at kommunens totale netto driftsresultat

kommer i balanse. Alle samhandlingsområdene arbeider på hvert sitt område for å nå dette målet. Trinn

én i arbeidet er å bringe netto driftsresultat til null, deretter skal netto driftsresultat heves til 5 % av

inntektene for å betale ned tidligere års underskudd, se figur 8 vegkart til økonomisk bærekraft. Målet er

å etablere kommunens handlekraft i tråd med KØB.

5.5.1 IT
Innenfor alle kommunens enheter innføres ogutvikles stadig flere IT-baserte tjenester. Prosjekt «Digitalt

Fauske» utfordrer hele organisasjonen på nytekning innenfor alle områder. Her inngår også hvordan

kommunen skal samhandle både internt, med våre innbyggere og med næringslivet. I dette arbeidet står

IT sentralt, og må forberedes på å levere mer kompliserte løsninger, høyere grad av sikkerhet og å

håndtere store mengder data. Utvidelse av antall systemer og økt kompleksitet medfører også økende

driftsutgifter, økt krav til intern kompetanse og mer kjøp av spisskompetanse innenfor utvikling og drift.

Korona-pandemien har utfordret IT på leveranse av tjenester og satt strengere krav til sikkerhet og

tilgang utenfor kommunens interne nett. De nye måtene å samarbeide på vil fortsatt stille krav til

sikkerhet, kapasitet og stabilitet, og flytting av tjenester ut i «skyen» blir nødvendig for å sikre

etterspørselen etter tilgjengelighet og funksjonalitet. I et beredskapsperspektiv utfordres IT på sikring av

redundante løsninger, backup -systemer og kompetanse til feilretting. Noen driftskritiske tjenester innen

helse og omsorg, vurderes derfor satt ut til private for å sikre nødvendig drift og oppetid.

5.5.2 Innkjøp
Basert på det volum kommunen anskaffer, og de begrensede interne ressurser til gjennomføring av

konkurranser, er vi avhengige av å fortsatt ha et samarbeid med andre kommuner for å inngå felles

avtaler. Innkjøp til Fauske kommune vil fortsatt primært skje gjennom flerårige rammeavtaler. Av disse

vil det fortsatt være ressursbesparende, og en kvalitetssikring, å etablere de fleste avtalene gjennom

felles avtaler med andre kommuner. Avtalen med SIIN er utgått, og det er naturlig at Fauske kommune

gjør en vurdering av vår deltakelse i samarbeidet og i hvilken grad vi eventuelt skal delta.
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Både gjennom egne konkurranser og deltakelse i felles rammeavtaler gjennom SIIN, utfordres 

kommunen på forventninger om tilrettelegging for lokalt næringsliv. Gjeldende regelverk setter krav til 

interne rutiner for å sikre likebehandling av leverandører, men i den grad det er mulig vil kommunen 

forsøke legge til rette for lokale tilbydere. Det viser seg likevel ofte å være krevende å tilpasse 

konkurranser til lokale tilbydere i konkurranser der mange kommuner er med. 

Generelt er kommunens erfaring og kompetanse innenfor gjennomføring av større anskaffelser for lav, 

noe som fører til at tjenesten i for stor grad må og bør kjøpes av eksterne leverandører 

 

5.5.3 Servicetorget 
Servicetorget består i dag av et servicetorg med sentralbord og besøksområde samt post- og 

arkivtjenesten. Servicetorget skal jobbe ut fra prinsippet om god informasjon og dokumentasjon, og skal 

gjennom sin virksomhet underbygge åpenhet og tillit i forholdet mellom innbyggerne og forvaltningen. 

En stor del av henvendelsene til kommunen kommer via servicetorget gjennom besøk, telefon, brev og 

e-post.  

Om kort tid tas nytt telefonsystemet i bruk, og dermed får innbyggerne tastevalg som gjør at de skal 

kunne «taste» seg fram til den personen eller tjenesten de ønsker å nå. Dette vil effektivisere driften. Det 

nye telefonsystemet kan også nyttes i krise- og beredskapssammenheng, der servicetorget vil være 

informasjonssenter for allerede kvalitetssikret kommunikasjon ut til innbyggerne i Fauske kommune.  

Hjemmesiden er vår hovedkanal for informasjon, og det jobbes med kontinuerlig forbedring for at 

innbyggere i Fauske i størst mulig grad skal kunne hjelpe seg selv med enkle verktøy som elektroniske 

skjema, og chat-løsninger for kommunikasjon. Drift av kommunens hjemmeside og sosiale medier skjer 

i stor grad fra servicetorget og er knyttet til lovkrav gjennom § 4 i kommuneloven: Kommuner og 

fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet.  

Post- og arkivtjenesten er i dag organisert i servicetorget og har ansvar for kommunens sak- og 

arkivsystem. Denne tjenesten er regulert blant annet gjennom lov om arkiv, arkivforskriften og 

riksarkivarens forskrift. Tjenesten ser at de mange digitale løsninger som tas i bruk, vil kunne gi arkivet 

nye arbeidsoppgaver i form av kontroll og drift av systemer. Servicetorget jobber med å kartlegge 

hvordan kommunen skal kunne levere mer profesjonelle arkivtjenester. Det er fagmiljøets oppfatning at 

Fauske kommune bør vurdere å ha en sentral arkivtjeneste, og på den måten få et større fagmiljø og 

dermed en mindre sårbar og mer effektiv drift.  

 

5.5.4 HR/personal 
HR/personal er en del av kommunedirektørens stab / støttetjeneste blant annet med ansvar for 

implementering, oppfølging og kvalitetssikring av sentralt inngått lov- og avtaleverk. HR/personal skal 

bidra til kompetanseheving og gi løpende veiledning av våre ledere innenfor personalområdet. 

HR/personal har kompetanse innenfor de lover og avtaleverk som regulerer arbeidsforhold i kommunen 

og kan ved behov kurse og veilede ledere innenfor dette. HR/personal skal være en støtte for lederne 



Fauske kommune // Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021–2024 // Side 139 
 

gjennom hele perioden arbeidstaker er ansatt i kommunen, fra rekruttering til opphør av 

ansettelsesforholdet. HR/personal kan bidra i arbeidet med kartlegging av behov i organisasjonen, 

utlysninger av og ansettelse i stillinger, samt etterse at lover og forskrifter blir overholdt i arbeidet. 

HR/personal har også ansvar opp mot kompetanseutvikling i organisasjonen blant annet gjennom 

utarbeidelse av kompetanseplan som rulleres.  

HR/personal har tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og er med på å sørge for at Fauske 

kommune etterlever de rammer som er satt i dette samarbeidet. Dette samarbeidet er viktig både i 

lønnsforhandlingene og i organisasjonsutviklingen. I oppfølging av ledere er det en viktig del av 

personalkontorets arbeid å gjennomgå og oppdatere gjeldende planer, reglement og rutiner for Fauske 

kommune. Dette gjelder planer som personalpolitisk plan, kompetanseplan og seniorplan m.fl. Forslag 

til planer utarbeides i samarbeid mellom personalkontoret og ansattes representanter før de tas opp i 

partssammensatt utvalg og formannskap.  

HR/personal har ansvar for det overordnede HMS-arbeidet og AKAN, og jobber opp mot lederne i 

kommunen for å bistå dem i deres HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging. Tilretteleggingsgruppen og 

Prima arbeidsklima er viktige arbeidsgrupper HR/personal er ansvarlige for. Dette er plattformer for å 

sikre at arbeidstakernes arbeidshelse er ivaretatt, og gir mulighet for å sette inn tiltak før arbeidstakere 

risikerer å bli helt eller delvis sykemeldt.  

Underveis i arbeidsforholdet sørger HR/personal for at de ansatte for utbetalt korrekt lønn og innmelding 

av data til samarbeidende systemer som pensjonskasser, NAV og skatt. Det er inngått 

vertskommunesamarbeid med Bodø kommune vedrørende lønnssamarbeid. Dette for å kvalitetssikre 

den faglige kompetanse og redusere kommunens sårbarhet. Annet hvert år revideres lønnspolitisk plan. 

Den harmoniseres med sentralt inngått hovedtariffavtale og vedtas av kommunestyret.  

 

5.5.5 Økonomistaben 
Økonomistaben har ansvar for budsjett, regnskap, fakturering, innkreving og eiendomsskatt. 

Skatteoppkreveren og Salten interkommunale regnskapskontroll (SIRK) var også en del av 

Økonomistaben frem til 1. november 2020, da disse stillingene gjennom en virksomhetsoverdragelse ble 

overført til Skatteetaten. Økonomistaben er i løpet av 2020 tilført ressurser for å styrke kommunens 

økonomistyringskapasitet. Det er derfor ikke definert konkrete stillingsreduksjoner innenfor området. I 

langtidsplanperioden vil det likevel jobbes med arbeidsprosessoptimalisering slik at det skal frigjøres tid 

og ressurser til kontroll- og styringsoppgaver som må utføres på økonomiområdet, slik at det for 

kommunen som helhet vil være snakk om ressursbesparelser.  

Som et av vilkårene for å støtte omstillingsprosjektet i kommunen med skjønnsmidler, har 

Fylkesmannen forutsatt at økonomistyringskapasiteten i kommunen styrkes permanent og ikke bare i en 

prosjektperiode på to år. På denne bakgrunn ble det i august 2020 ansatt en controller. Controlleren vil i 

første omgang konsentrere seg om å styrke økonomistyringen innenfor Helse og omsorg, ettersom det er 

i dette samhandlingsområdet kommunen har de største økonomiske utfordringene. Økte ressurser i 

Økonomistaben vil resultere i at budsjettoppfølgingen for 2021 vil bli vesentlig styrket i omfang og 

frekvens, og er en nøkkelfaktor i veien ut av ROBEK.   
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Digital fakturadistribusjon og fleksibel fakturering 

Økonomistaben var i ferd med sette i drift et nytt system for utsending av faktura fra kommunen da 

samfunnet stengte ned som følge av korona-pandemien. Med den usikkerheten som rådet i samfunnet i 

mars/april, ble implementeringen besluttet utsatt. Arbeidet med implementeringen har startet opp igjen i 

løpet av høsten 2020, og planen er at systemet skal tas i bruk fra 2021.  

Endringen i fakturadistribusjon er en del av Fauske kommunes digitaliseringsstrategi, og målet er å få 

flere til å velge digitale løsninger for fakturamottak. Den nye løsningen gjør at alle fakturaer blir forsøkt 

sendt digitalt, enten via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digiboks eller eBoks) 

eller som vedlegg i en e-post. Dersom det ikke er mulig å levere fakturaen digitalt, blir den levert som 

papirfaktura i postkassen som tidligere.  

Kommunen tar i bruk en ny modul i Visma som har samlet alle disse kanalene for fakturadistribusjon i 

én løsning. Ved et tastetrykk er fakturaen ute, og systemet sjekker automatisk om kunder benytter seg av 

kanaler som avtalegiro, eFaktura eller Vipps. Systemet vil alltid finne den beste og mest digitale 

løsningen basert på kundens preferanser. Hver gang kommunen fakturerer, sjekker løsningen om det er 

nye kunder å aktivere på eFaktura(Ja, takk til alle), Vipps (Vipps Faktura) eller digital postkasse. På sikt 

skal dette redusere kommunens portoutgifter, og ansatte trenger ikke lenger å bruke tid på å konvoluttere 

fakturaer slik at tiden kan frigjøres til andre arbeidsoppgaver.  

Nytt fra 2021 er det også at innbyggerne nå kan velge selv om de vil betale kommunale avgifter og 

eiendomsskatt i to terminer slik som i dag, eller om man i stedet ønsker beløpet fordelt på 12 månedlige 

fakturaer. Vilkåret for å kunne få betale i 12 månedlige terminer er at man i egen nettbank har opprettet 

eFaktura-avtale med Fauske kommune. Det ble sendt ut informasjon om dette på blanketten for 

kommunale avgifter i 2. termin 2020, og det er allerede flere som har bedt om å få månedlige faktura fra 

2021. Samtidig som den nye løsning med fleksibel fakturering driftsettes, så vil ikke kommunens 

innfordringskonsulent lenger opprette individuelle betalingsløsninger for kommunale avgifter slik det 

hittil har vært praktisert. Dette er også i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi der målet er å ta i 

bruk standardiserte elektroniske løsninger for å redusere mengden manuelt arbeid som tar lang tid og er 

kostbart for kommunen. Arbeidsmengden innenfor innfordring er økende, og den nye løsningen skal 

bidra til at det ikke blir behov for å øke bemanningen på dette området. Som nevnt ovenfor er det et 

vilkår for fleksibel fakturering at det også opprettes en eFaktura-avtale med kommunen. Statistikk fra 

bankene viser at eFaktura øker sjansen for at fakturaer betales på forfall. Fleksibel fakturering kan 

dermed ventes å bidra til at det til enhver tid utestående beløpet for kommunen blir redusert.  

 

Økonomi- og HRM-system 
Fauske kommune har økonomi- og HRM-system fra Visma. Det er nå kommet nye aktører på dette 

markedet, og det økte tilbudet har medført endring i prisen på tjenesten. Det er derfor sannsynlig at vi 

gjennom en ny anbudskonkurranse for økonomisystemet kan oppnå besparelser på de årlige 

driftsutgiftene, både om vi får en ny leverandør eller om Visma forblir kommunens systemleverandør.  
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Økonomisystemet i Fauske kommune har vist seg å ha høy brukerterskel for de som ikke jobber med 

økonomi til daglig. Med et nytt og mer tidsriktig økonomisystem forventes det effekter i form av bedre 

styring og kontroll med økonomien hos de resultatansvarlige i organisasjonen. Dette vil være den aller 

viktigste gevinsten ved å bytte system, i tillegg til besparelser som følge av lavere driftsutgifter.   

Det foreslås derfor å gjennomføre en anbudsrunde ift. økonomi- og HRM-systemet i løpet av 2021. 

Effektivisering og besparelser som følge av denne prosessen vil tidligst komme fra 2022.  

 

Regnskapsførsel for andre  

Fauske kommune fører i dag regnskap for Fauna KF, Fauske kirkelige fellesråd og RKK. For disse 

oppdragene mottar Fauske kommune en godtgjørelse.  

Fauske kommune fører også regnskap for Sulitjelmabanens fond, Sulitjelma Grubers velferdsfond og 

Eivind Sannes legat. Fauske kommune mottar ingen godtgjørelse for dette. I tillegg til å føre regnskap, 

får også kommunen en sekretariatsfunksjon for disse stiftelsene. Samlet sett går det med flere ukesverk 

til dette arbeidet i løpet av et år. For Sulitjelmabanens fond og Sulitjelma Grubers velferdsfond står det 

ingenting i vedtektene om at det er kommunen som skal føre regnskap eller ha sekretariatsfunksjon. 

Regnskapsførsel for denne typen virksomhet er ikke definert som kjerneoppgave for Fauske kommune, 

og det er ikke en lovpålagt oppgave. I den økonomiske situasjonen som Fauske kommune nå er i, så 

foreslår kommunedirektøren at kommunen ikke skal yte denne servicen fra 2021. Tiden til 

regnskapssjefen bør heller benyttes til å styrke økonomioppfølgingen internt i kommunen.  

 

5.5.6 Beredskap 
Fauske kommune har en beredskapsleder som på beredskapsområdet rapporterer direkte til 

kommunedirektøren. Sentrale krav til beredskapsarbeidet og samhandling øker, og Fauske kommune er 

delaktig i beredskapssamarbeid Salten, Salten beredskapsråd, og har etablert kommunalt beredskapsråd. 

Trusselnivået som berører kommunens ansvarsområder er generelt økende, og pandemien vi står midt i 

er et eksempel på at kommunen må være forberedt på det uventede og på langvarige og ressurskrevende 

hendelser. 

Øvelser innenfor de risikoområder som er definert i kommunens egen risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS), samt andre sentrale risikovurderinger, må prioriteres. Mindre interne øvelser kan gjennomføres 

innenfor daglig drift, men det er viktig at kommunen også deltar i større øvelser der samspill med 

relevante beredskapsaktører øves. Kommunene har en svært viktig rolle innenfor totalforsvaret, og 

Fauske kommune er helt avhengig av et tett samarbeid med Forsvaret, Sivilforsvaret, Politiet, 

Fylkesmannen og andre kommuner. 

Det vil være behov for midler til det videre arbeidet med kompetanseheving, deltakelse i 

interkommunalt beredskapssamarbeid, og for å opprettholde et lovpålagt øvelsesnivå. I tillegg medfører 

drift av tekniske beredskapsrelaterte løsninger faste driftskostnader til abonnement og lisenser. Disse er 
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nødvendige for å opprettholde et nødvendig beredskapsnivå, og sikre nødvendige 

kommunikasjonsmuligheter. 

 

Tiltak i budsjett 2021 

 

 Nytt økonomi- og HRM-system 
Det foreslås å gjennomføre en anbudsrunde ift. økonomi- og HRM-systemet i løpet av 2021. 
Effektivisering og besparelser som følge av denne prosessen vil tidligst komme fra 2022. 
 

 Digital fakturadistribusjon og fleksibel fakturering 
Digital fakturadistribusjon skal bidra til reduksjon i kommunens utgifter til porto og konvolutter, 

samt redusert tidsbruk for ansatte ved at fakturaer ikke lenger må skrives ut, pakkes og sendes. 

Arbeidsmengden med innfordring er økende, og med innføring av fleksibel fakturering vil det 

frigjøres tid hos innfordringskonsulenten slik at det ikke vil være behov for økt bemanning. 

Tiltaket er også inntektssikrende i form av at eFaktura øker sjansen for at kommunale krav vil 

bli betalt på forfall. Det vil i så fall ha en positiv likviditetseffekt for kommunen.  

 

 Ikke føre regnskap for private stiftelser 

Fauske kommune skal ikke føre regnskap eller ha sekretærfunksjon for eksterne stiftelser fra 

2021. Unntaket er Eivind Sannes legat der det står i vedtektene at sentraladministrasjonen er 

sekretariat for legatstyret og at utgifter til forvaltning og drift av legatet dekkes over kommunens 

budsjett. Dette gir ingen direkte økonomisk effekt, men det vil bli frigjort tid til økonomistyring 

internt i kommunen. 

 

 Utvikling servicetorg 

Flere av servicetorgets funksjoner kan overføres til digitale løsninger. Eksempelvis finnes det 

løsninger for at kundemottak og gravemeldinger helt eller delvis kjøres som digital løsninger. 

Kommunedirektøren foreslår at servicetorget som en del av omstillings- og/eller 

digitaliseringsprosjektet utvikles fra dagens form.  

 

Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet 
De tiltakene som foreslås i budsjettet vil ha effekt i deler av 2021, alt ut fra hvilken dato de kan settes i 

verk. Kommunedirektøren skal også foreslå tiltak som vil ha et lengre perspektiv på iverksettelse, og 

som kan ha ytterligere effekt på driften i 2022 og videre i økonomiplanperioden. For staben foreslår 

kommunedirektøren at omstillingsprosjektet også innebærer utredning av følgende områder: 

 Administrativ struktur i Fauske kommune: Kommunedirektøren ønsker en samlet 

gjennomgang av administrative stillinger for å se om driften kan rasjonaliseres på noen måte, 

bl.a. gjennom å ta i bruk i bruk digitale verktøy og tjenester som muliggjør endrede 

arbeidsformer og rutiner.  
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 Realisering av verdier fra kommunale aksjeposter: Fauske kommune er i en situasjon der 

alle muligheter for å redusere utgifter eller øke inntekter må vurderes. Som en del av 

omstillingsprosjektet bør man vurdere det økonomiske potensialet som kommunens eierskap av 

ulik art representerer.  

 

Budsjett 2021 

 

Tabell 59 – Budsjett 2021–2024 for Kommunedirektørens stab (i kr) 

 

 

  

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Kommunedirektørens stab

Inntekt -6 714 494 -6 714 494 -6 714 494 -6 714 494 -4 381 267 -7 233 630

Utgift 37 981 156 37 981 156 37 981 156 37 981 156 33 643 022 38 425 354

Netto 31 266 662 31 266 662 31 266 662 31 266 662 29 261 755 31 191 724

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Politisk virksomhet

Under politisk virksomhet utbetales møtegodtgjørelse, frikjøpsdager og fastgodtgjørelse til medlemmer

og varamedlemmer av politiske utvalg. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes også her. Kontingent til Salten

Regionråd, kontingent til Salten Kontrollutvalgsservice, kommunalt tilskudd til tros-og

livssynssamfunn, tilskudd til nærmiljøutvalg og støtte til politiske partier ligger under politisk

virksomhet. Overformannskapets disposisjonskonto dekkes støtte til 1. mai-arrangement og støtte til

TV-aksjonen.

I 2021 er det stortings-og sametingsvalg. Kommunestyret har vedtatt éndagsvalg. Vi er usikker på

hvordan koronasituasjonen vil påvirke valget. Det er ikke planlagt noen nedleggelser av valgkretser. Vi

ser for oss at vi må ha større kapasitet på forhåndsstemmegivningen. Valgdirektoratet arbeider med å

legge til rette for at valget kan gjennomføres med gode smitteverntiltak. Det er etablert en arbeidsgruppe

i regi av Kommunal-og moderniseringsdepartementet som skal gi anbefalinger for gjennomføringen av

valget. Gruppen leverer sitt arbeid innen utgangen av 2020. Det er budsjettert med kr 500000,–til

gjennomføring av valget.

Det er en rekke ulike kostnaderinnen området politisk virksomhet og noen av betydelig karakter.

Kommunedirektørenforeslårå utrede mulighetenfor å effektivisere den politiske virksomheten og

redusere flere av disse kostnadene.

Flere av godtgjørelsene til politikerne er historisk betingetog er langt over det som er vanlig blant

kommuner i vårt nærområde. Bl.a. tilstås noen politikere kr 400,–per måned i telefongodtgjørelse, mens

det i samfunnet i dag ikke lenger tas betaling for tellerskritt.

Kommunedirektøren foreslåren kombinasjon av redusert møtevirksomhet, utreding av størrelsen på

kommunestyret og politiske utvalg. Dessuten en harmonisering av politisk godtgjørelse med det som er

vanlig i nabokommunene.

Full gjennomføring av tiltaket vil gi en besparelse på i underkant av 2 mill. kr.

Tiltak i budsjett 2021

Utrede reduksjon antall folkevalgte i kommunestyret

Kommunedirektøren foreslår å utrede en reduksjon av antall folkevalgte i kommunestyret fra

dagens27 stk. til 19 stk. fra neste valgperiode.

Reduksjon avantall kommunestyremøter

Kommunedirektøren forslår å redusere antall kommunestyremøter fra syv til fem

kommunestyremøter per år. Kan gjennomføres fra 2021.

Sammenslåing av utvalg

Kommunedirektøren foreslår å slå sammen utvalgene Oppvekst og kultur og Helse og omsorg.
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 Fjerning av politisk godtgjørelse 

Kommunedirektøren foreslår å fjerne frikjøpsdager for folkevalgte og telefongodtgjørelse for 

leder hovedutvalg, gruppeledere og formannskapsmedlemmer.  

 

 Reduksjon av politisk godtgjørelse 

Kommunedirektøren foreslår å redusere møtegodtgjørelser, formannskapsgodtgjørelser, faste 

godtgjørelser for hovedutvalg, nemnd og råd, fast godtgjørelse gruppeledere. Godtgjørelsene 

foreslås redusert til nivået på godtgjørelsene for folkevalgte i nabokommunene til Fauske 

kommune. I tillegg foreslås det å sette et makstak for kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste 

til lik statens satser. 

 

Tabell 53 – Tiltaksoversikt Politisk virksomhet (i kr) 

 

 

Budsjett 2021 
 

Tabell 54 – Budsjett 2021–2024 for politisk virksomhet (i kr) 

 

 

  

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Politisk virksomhet

Inntekt -212 403 -212 403 -212 403 -212 403 -192 343 -247 366

Utgift 8 280 404 8 280 404 8 280 404 8 247 404 8 485 781 10 365 052

Netto 8 068 001 8 068 001 8 068 001 8 035 001 8 293 438 10 117 686

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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6. I nvesteringer

Ordinære investeringer

Tabell 55–Investeringer 2021–2024 (i kr)

Investeringsplanen 2021–2024bygger på gjeldende investeringsplan vedtatt av kommunestyret gjennom

økonomiplanen for 2020–2023. Alle nye ordinæreinvesteringer er finansiert med momskompensasjon

og salg av eiendom. Lån til selvkostområdet og formidlingslån fra Husbanken må godkjennes av

Fylkesmannen. Egenkapitaltilskudd KLP er finansiert med salg av fast eiendom.
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6.1.1 Om investeringsprosjektene 

Fra leid til eid (flytting av enheter) – Familiens hus 

Fauske kommune leier en del arealer på det private markedet. Det er gjort beregninger som viser at det 

på sikt vil lønne seg for kommunen å være i bygg vi selv eier, selv om det vil medføre investeringer for 

å tilpasse lokalene til annen kommunal virksomhet enn det de opprinnelig var bygd for. Fauske 

kommune kjøpte Lysverkgården i 2017 for å flytte barnevern, familiesenter og PPT under samme tak. 

Prosjektet vil innebære et ekstremt kompakt og funksjonelt bygg, der samhandling på tvers av 

avdelinger og stor grad av fleksibilitet er viktig. Byggets plassering midt i sentrum av Fauske, nært 

helseinstitusjoner og administrasjon, anses som en annen og viktig faktor for et vellykket prosjekt. Huset 

blir totalt ombygd for å tilpasses nevnte avdelinger, og er en del av det totale prosjektet fra leid til eid. 

Bygget er omdøpt fra Lysverkgården til «Familiens hus», og skal stå ferdig til innflytting i løpet av 

januar 2021. 

 

Blålysbygg 

Det nye blålysbygget / teknisk bygg er startet opp for fullt. Prosjektet skal kjøres som tre separate 

totalentrepriser. Selve bygget skal etableres i et område ved Krokdalsmyra, i et nytt næringsareal kalt 

«Terminalveien øst». Kommunen kjøpte et areal på ca. 40 000 m2 av en grunneier i sammenheng med å 

lage en mer komplett plan for utvikling av området. Dette har resultert i at det nå etableres inntil 6 

tomter, hvorav 5 kan selges til andre etableringer. Dette er et ypperlig område for etablering av 

volumhandel og større bedrifter. Det er stor interesse for dette området, og derav for etablering både 

innen bedrift, men også handel. Prosjekt blålysbygg / teknisk driftsbygg, forventes å stå ferdig i løpet av 

2022. 

 

Velferdsteknologi 

Det foreslås å sette av midler til restfinansiering av overvåkning og trygghetsskapende løsninger ved 

Helsetunet og i Buen. Dette inkluderer bl.a. elektroniske låser til fellesrom i Buen samt videreføring av 

utrulling av elektroniske låser i øvrige bygg. Prosjektet er i regi av Helse og omsorg, 

samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling bistår med byggkompetanse. 

 

Riving/sanering av gammel bygningsmasse  

Paviljong 3 er fra før revet i 2019. Den opprinnelige plan for rivning av paviljong 5 og 7 var satt til 

2020, og fordret at disse var tatt ut av bruk. Paviljongene er ikke tatt ut av bruk, og det er derfor utsatt på 

ubestemt tid. Midlene som var avsatt til rivning er delvis omdisponert til relokalisering av 

hjemmetjenesten inn i 2. etasje Helsetunet, samt til tilstandsvurdering av Fauske kommunes gamle bygg 
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etter gruvedriften på Sandnes i Sulitjelma. Det foreslås å utsette rivningsprosjektet inntil det er avklart 

om det skal bygges omsorgsboliger på tomtene der paviljong 3, 5, 7 og 9 i dag er/var lokalisert.  

 

Utvikling næringsareal 

Fauske kommune har overtatt steindeponi fra Statens vegvesen ved Finneid bru, og vil tilrettelegge og 

klargjøre deponiet for å kunne benytte steinmassene til egen kommunal virksomhet, eventuelt selge unna 

en del av steinmassene der kommunen ikke har behov for alle massene. I tillegg har kommunen fått 

mellom 50 000 og 70 000 m3 av andre fyllmasser som kan brukes til arrondering av for eksempel 

landbruksområder eller andre områder som er aktuell å fylle opp.  

Deponiet må klargjøres og sikres slik at det enkelt kan organiseres bortkjøring på en forsvarlig måte. I 

dette vil det ligge klargjørings- og oppfølgingsutgifter som må budsjetteres inn i langtidsperioden med 

lukking av deponi etter hvert som det tømmes. Dette estimeres til en årlig utgift i perioden på kr 

200 000,–. Steindeponiet inneholder steinmasser som kan knuses ned og brukes til enklere vegbygging 

og eventuelt knuse stein til grusmasser til eget vedlikehold av kommunalt veinett/prosjekter i kommunal 

regi. Det kommunale veinettet som fremdeles er grusvei er i dårlig forfatning, så behovet er stort.  

Det ble i 2019 inngått avtale med Fauske videregående skole om at de skal få ha et øvingsområde, der de 

skal knuse steinmasser og anlegge ny adkomstvei til Skysselvik. Dette prosjektet skulle startet opp 

høsten 2019, og være øvingsarena de neste 3 år. Midler for produksjon er avsatt i langtidsperioden. Hvis 

det fordres en aktivitet på anslagsvis 7000–9000 m3 per år i produksjon, vil det medføre en utgift på ca. 

kr 500 000,– ekskl. mva. Disse skulle fordeles over 3 år; 2019, 2020 og 2021 med fordeling hhv. kr 

300 000,–, 600 000,– og 600 000,– inkl. mva. Dette vil dog være billig i forhold til kjøp av masser, samt 

at massene vil være tilgjengelig for bruk ved behov, samt at Fauske kommune bidrar aktivt til utvikling 

av linjetilbudet for Fauske videregående skole flere år fremover. På grunn av pandemien som rammet 

verden i mars 2020, ble det stopp i arbeidet, og dette ble gjenopptatt senhøst 2020. Dog regnes det ikke 

noe produksjon av betydning før vinter/vår/sommer 2021. Videre budsjettering ift. treårsplanen for 

prosjektet som er inngått med Fauske videregående skole. 

 

Rassikring Farvikbekken ved Vestmyra skole 
Det ble i 2016 avdekket behov for å rassikre uteområdet ved Vestmyra skole mot Farvikbekken, dette 

initiert av bygging av nye Vestmyra skole. Det er gjort vedtak i kommunestyret om en tilleggsbevilgning 

til dette formålet på 11,1 mill. kr inkl. mva., som ble vedtatt finansiert ved bevilget låneopptak fra 2017. 

Fauske kommune har hatt mange avklaringsrunder mot NVE og rådgivende firma i forhold til 

geotekniske utredninger. Disse utredningene har vart lenge, og det er kommet stadig nye krav i forhold 

til tredjepartskontroller, og derav også nye krav fra NVE på mer konservativ vurdering. I utgangspunktet 

ga NVE muntlig tilbakemelding om at de ville kunne dekke inntil 80 % av kostnadene med prosjektet.  

Prosjektet har tatt unormal lang tid, og dette skyldes større, og delvis uforutsette, geotekniske 

utfordringer som måtte avklares av geoteknisk ekspertise før man kunne avklare det totale omfang av 

sikringsprosjektet. Etter nye befaringer med NVE høst 2020, har det nå blitt vurdert på nytt, at det kan 
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gjøres betraktelig mindre inngrep på sikring, og det meste vil gå på å senke nyttelasten på området som 

er omtalt i GEO rapport 2 – områdestabilitet. I dette ligger det å senke lasten som er på en del av 

området opp mot Vestmyra skole, og fjerne jordsmonn i en gitt høyde. I tillegg skal det opprettes en 

forbudssone på utfylling fra alle eiendommer beliggende mot Kirkeveien, da med hensikt å ikke lage 

ustabilitet i skråningene opp mot Kirkeveien.  

 

Trafikksikkerhetstiltak 

Fauske kommune søkte om trafikksikkerhetsmidler for 2020 og fikk tildelt midler til 5 prosjekter. De 

prosjekter som inngår er «Kiss and ride sone» ved Vestmyra skole, veilys nedre til øvre Tortenlia, veilys 

Einerveien, veilys øvre Bådsvik og regulering av gang/sykkelvei fra Erikstadveien frem til 

Badestrandveien. Totalt har kommunen fått 2 mill. kr i trafikksikkerhetsmidler til disse prosjektene. 

Kommunens egenandel er kr 500 000,–, og denne er finansiert ved låneopptak. Arbeidet med Kiss and 

ride»-sone ble igangsatt 5. oktober 2020. På grunn av sen start er det sannsynlig at arbeidet ikke blir 

ferdigstilt før vinteren. Det foreslås å videreføre restbevilgningen til 2021. 

Skilting inngår også i denne investeringsposten. Pga. av sen start ble ikke skiltene bestilt før i september 

2020. Det betyr at arbeidet mest sannsynlig ikke er ferdigstilt før årsskiftet. Det foreslåes at 

restbevilgningen overføres til 2021.  

For 2021 har kommunen fått tildelt ytterligere trafikksikkerhetsmidler til to prosjekter. Disse er bygging 

av opphøyd gangfelt med lys på Vestmyra og byggeplan fortau fra Erikstad til badestranda på Lund. 

Kommunal egenandel er på kr 165 000,–.  

 

IT-utstyr 

Det er utarbeidet en detaljert plan som omfatter nyanskaffelser av maskinvare, programvare og 

nettverkskomponenter. Dette for å sikre nødvendig kvalitet i nettverk og serverpark for å opprettholde 

forsvarlig drift i Fauske kommune. Det foreslås å fortsette anskaffelsen av nye PC-er til lærere og elever 

bl.a. for å sette skolen i stand til å drive hjemmeundervisning på alle klassetrinn, særlig under situasjoner 

som korona-pandemien.  

 

Skytebane Vestmyra 
Skytebane Vestmyra var opprinnelig planlagt påbegynt høsten 2019, men dette har vist seg utfordrende i 

og med at det er en del utfordringer i forhold til geoteknikk i området ned mot Farvikbekken (beskrevet 

ovenfor). I dette ligger det da at prosjektet med sikring av Farvikbekken må gjøres først, før denne 

skytebanen kan påbegynnes. Høst 2021 er det kommet nye avklaringer fra NVE, og Fauske kommune 

har hatt avklaringsmøter i forhold til å finne det aktuelle og riktige nivå på sikringsarbeidene. Det 

forventes at alle avklaringer, og prosjekteringsarbeid, skal være ferdigstilt vinter 2021, og da slik at 

sikringsarbeidene kan ferdigstilles vår/sommer 2021. 
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På grunn av Fauske kommunes anstrengte økonomi ble det vedtatt i budsjett 2020 at dette prosjektet 

stanses. Dette for ikke å påføre Fauske kommune økte kapital- eller driftsutgifter i en tid med allerede 

for høyt driftsnivå. I og med at den opprinnelige avtalen med Valnesfjord skytterlag er utgående, 

foreslås det å gi et engangstilskudd som kompensasjon hvis prosjektet blir stanses. Den opprinnelige 

avtalen med Valnesfjord skytterlag, som er part i avtalen med Fauske kommune, utgår 16.12 2020. I 

avtalens formular ligger det at Valnesfjord skytterlag skal betale bruksavgift for dekning av Fauske 

kommunes driftsutgifter. Det har ikke vært mulig å finne dokumentasjon på at slik bruksavgift er 

innbetalt etter avtalen. Valnesfjord skytterlag har heller ikke dokumentert kostnader med at de ikke har 

kunnet bruke fasilitetene siden Vestmyra skole ble revet. Engangstilskuddet er oppad beregnet til 

maksimalt verdi på MNOK 1,2, og da iberegnet verdi av tomt og det arbeid som er gjort av konsulenter i 

forprosjektet. Hvis Valnesfjord skytterlag ikke bygger på kommunal tomt som beregnet ved 

idrettshallen, vil det ikke være mulig å bruke investeringsmidler til kompensasjon, men dette vil da 

forsterke overforbruk på drift. Kommunedirektøren foreslår da at kompensasjonen bortfaller i sin helhet, 

men Valnesfjord skytterlag kan få overført det materialet som ligger til grunn, herunder tegninger og 

annet relatert materiale. 

 

Ombygging Valnesfjord barnehage 

I forbindelse med økning av barnetallet som kvalifiserer til barnehageplass i Fauske kommune, kom det 

frem at Valnesfjord barnehage har for liten kapasitet til å kunne ha et økt antall barn ut over det de har i 

dag. Hele etasjen må ombygges i det aktuelle området (ca. 220 m2). I dette ligger det tilpasning og 

ombygging i henhold til forskriftskrav som stilles til slike areal. Prosjektet har vært i prosjekteringsfase i 

deler av 2020, og det var tidligere kjørt en konkurranse der anbudssummen lå noe høyere enn forventet. 

Nødvendige midler til tilleggsfinansiering ble omdisponert fra kulturhusprosjektet da det vil være 

avgjørende å ferdigstille barnehagen for å kunne avhende området Løkåsåsen. Prosjektet startet i 2020, 

og forventes ferdigstilt tidlig vår 2021. 

 

Utvikling av boligområde Løkåsåsen 

I forbindelse med nedleggelse av gamle Valnesfjord skole er det vedtatt å utlyse området til boligformål. 

Reguleringsplan er vedtatt og området legges ut for salg høsten 2020. Den gamle skolen med tilhørende 

bygninger ble revet sommeren 2019. På grunn av at det er barnehagedrift i den gamle ungdomsskolen 

frem til underetasjen i Valnesfjord barnehage er ferdig, kan ikke nevneverdige fysiske arbeider starte før 

våren 2021. Fauske kommune selger hele området under ett til en boligutvikler. Kjøpet av området vil 

ha restriksjoner vedrørende fremdrift og tilbakekjøp, dette er nedfestet i Fauske kommunes 

standardkontrakter. 

 

Grunnundersøkelser 
Fauske kommune har utfordringer når det gjelder geotekniske forhold. Dette baserer seg på at Fauske 

sentrum med områdene mot Finneid og Klungset, inneholde kvikkleire. Det er varierende grad av 
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kvikkleire, og det er enkelte områder som er lokalisert som særskilte områder som krever systematisk og 

grundig undersøkelser for å ivareta sikkerheten. I dette ligger det også muligheter med at man kan på en 

bedre og systematisk måte få god oversikt over problemområder, og i dette skape mulighetsrom for 

utbygging av både boliger og nytt næringsareal. 

Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med grunnundersøkelser, og videre samle alle geodata på en slik 

måte at det kan være til god hjelp for fremtidige utbyggere av bolig og næring, men ikke minst for 

sikkerheten til Fauskes befolkning. 

 

Fauske Helsetun 1 etasje: 

Det er satt av tidligere år, og finansiert, et låneopptak for å rehabilitere hele 1 etasje på Helsetunet 1 

etasje. Dette prosjektet ble i budsjett 2020 vedtatt stanset, og investeringsmidlene ble ikke avsatt, med 

unntak av 1 mill. kr til utredning kjøkken i Helsetunet. Sett i sammenheng med at Helse og omsorg i 

2021 skal vurdere kjøkkendrift, er det viktig å ha midler til utredning for å eventuelt se løsning i de 

eksisterende lokalitetene på Helsetunet. I dette ligger det en mulig gevinst med å komme ut av leide 

lokaler og inn i eide lokaler med en gitt skala på kjøkkendrift.  

 

Ombygging gamle Erikstad skole til barnehage 
Vestmyra rød barnehage er fra tidligere vedtatt utbygd med ca. 300 m2 for å huse en avdeling som 

kommer fra Vestmyra hvit barnehage. Planene er omgjort, og midlene blir omfordelt til å videreføre en 

ombygging av Erikstad skole for å huse avdelinger fra Vestmyra barnehage hvit. Tilbygg på Vestmyra 

rød blir derfor ikke nødvendig. 

Vestmyra hvit barnehage er planlagt tømt som barnehage, og barnehageavdelinger flyttes til Erikstad når 

lokalene i gamle Erikstad skole er ombygd til barnehage. Vestmyra Hvit barnehage er vedtatt solgt, og 

bygget kan omreguleres til bolig. Prosjektleder er på plass, og man er i full gang med brukerprosesser og 

prosjektering av løsning. Anbudsmateriale skal være klart desember 2020, og forventet ferdigstillelse 

juli 2021.  

 

Ny ventilasjon for Vestmyra rød barnehage 
Tiltaket er vedtatt i egen sak av kommunestyret. Ny ventilasjon og bygningsmessige tilpasninger har en 

estimert ramme på 3,5 mill. kr inkl. mva. Arbeidet med ventilasjonen blir ferdigstilt i 2020, men 

endringer og nødvendig bruk av arealer innvendig til etableringen medfører at vi må sette av noe 

prosjektmidler til etablering av utvendig bod i 2021.  

 

Pålegg ifb. reguleringsplan Søbbesva industriområde 

I forbindelse med salg av kommunalt areal og nyetablering på Søbbesva industriområde vil trafikken 

øke, og det utløser diverse krav i forbindelse med trafikkavvikling og trafikksikkerhet. I revisjon av plan 
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ble det stilt krav fra Staten vegvesen om trafikktelling ved økt trafikkmengde, dette i forbindelse med 

krysset E6/Løgavelen. Dagens kryss er ikke i henhold til Statens vegvesen sine krav og må dermed 

utbedres slik at det oppfyller krav. Antatt ramme for prosjektet er 1,5 mill. kr inkl. mva. 

Det har også utløst krav til etablering av gangfelt over Smedveien, Håndverksveien, over Løgavelveien 

mot Brinkveien, samt gangfelt i nedre del av Løgavelveien. Det skal også etableres gatelys i tilknytning 

til gangfeltene, samt skilting av gangfelt. Antatt investering kr 200 000,–inkl. mva. Asfalteringsarbeidet 

er ferdigstilt høsten 2020. Skilting, veimerking og utvidet belysning videreføres til 2021. 

 

Investering kommunale veier 

Med bakgrunn i de økonomiske rammer kommunen har i dag ser ikke kommunedirektøren mulighet i 

2021 til å prioritere den vedtatte veiplanen. 

Moen bru inngår på listen over bruer som krever forholdsvis stor oppgradering. Her er det vedtatt at det 

igangsettes tiltak til å legge om den kommunale veien mot øst slik at bruen kan permanent stenges for 

biltrafikk. I dette tiltaket inngår regulering, ervervelse av grunn, anlegge ny vei inkludert asfalt. I vedtatt 

investeringsbudsjett for 2019 inngår dette tiltaket med en investeringsramme på 1 500 000,- inkl. mva. 

Reguleringsarbeidet for å etablere ny utkjøring mot fylkesvei er ikke fullført. Det foreslås å videreføre 

bevilgningen på 1,5 mill. kr i 2021. 

Lagerveien er grovbygd med et lite slitelag med veigrus. På grunn av at det er nødvendig med 

tilstrekkelig tid til forbelastning vil ferdigstillelse av veien som omfatter påfyll av slitelag, asfaltering og 

montering av gatelys utføres i 2021. Det foreslås å videreføre bevilgningen til 2021. 

 

Sikring av vegg og rehabilitering av fasader Fauskebadet (byggskade svømmehallen) 

Etter rivingen av gamle sentralskolen ble en vegg stående uten kledning og er utsatt for alt for store 

påkjenninger fra vær og vind. Over tid kan dette medføre fare for konstruksjonssikkerheten for veggen 

og den må sikres til hovedbygg og kles igjen. Øvrige fasader som er skadet vil også medtas i dette 

prosjektet. Arbeidet er igangsatt med beskrivelser og prosjektering. Konkurranse og kontrahering for 

utførende vil bli gjennomført tidlig vår 2021. Budsjett for prosjektet er satt til ca. 3,8 mill. kr. 

 

Diverse planarbeid  

Øvrige planarbeider i 2021 er utredning/regulering av ny busstopp i Fauske sentrum, eventuelt fortsatt 

busstopp ved Shell. Kartlegging av grunnforholdene i sentrum. Totalt beløper disse prosjektene seg til kr 

625 000,– inkl. mva. i 2021.  
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Etablering av garasje i forbindelse med salg av Sagatun  
I forbindelse med salg av Sagatun ble den kommunale garasjen til lagring av brøyteutstyr også solgt. Det 

er behov for ny garasje, og vi har vurdert flere områder og det er satt av kr 500 000,– inkl. mva. fra 

salget av Sagatun til etablering av ny garasje. Det er gjennomført kalkulasjon og det planlegges bygging 

i egen regi vår 2021. Dette er i tråd med vedtak i kommunestyret.  

 

Sanering og sikring av industribygg i Sulitjelma 

Fauske kommunes bygg på industriområdet i Sulitjelma har siden nedleggelse vært preget av et 

akselererende forfall. Det er foretatt en tilstandsvurdering av kommunale industribygg i Sulitjelma som 

Fauske kommune overtok etter at gruvedriften ble nedlagt. Det er gjort tilsyn i byggene knuseriet, 

flotasjon, siloer, lastebygg, transportkanal over kommunal vei, fylkesvei og ved lastebygg. Konklusjon 

er at transportkanalene, siloer og lastebygg må saneres/rives. Knuseriet og flotasjon sikres slik at ikke 

uvedkommende ikke kan komme inn i bygningene. Kostnadsestimat for disse tiltakene er beregnet til 

4 mill. kr. Høst 2020 falt det ned relativt store deler av taket og noe rekkverk fra vestsiden av 

malmsiloene. I tillegg ble det spredd mye isolasjon, papp og andre bygningsdeler rundt i terrenget. Deler 

av bygningsmassen på industriområdet på Sandnes begynner nå å bli til fare for personell og biler, og 

det begynner å tvinge seg frem tiltak som skal motvirke at alvorlige situasjoner kan oppstå. Fauske 

kommune vil søke om ekstra midler fra Miljødepartementet.  

 

Investering i nattstenging av gatelys 

Nattestenging gatelys krever en investering på kr 150 000,–. Investeringen er tjent inn i reduserte 

driftsutgifter i løpet av 2–3 år.  
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Investeringer VA-området

Det foreslås å videreføre årlig låneopptak til rehabilitering av gammelt VA-nett med henholdsvis 7 mill.

kr for vannområdet og 3 mill. kr for avløpsområdet.

Vann
Iht. hovedplan for vann er det avsatt 7 mill. kr i investeringsbudsjettet. Tabell 56gir en oversikt over

prosjekter som er planlagt gjennomført i 2021.

Tabell 56– Prosjekt vann 2021

Rehabilitering vannledning Erikstadveien fra Helskarveien–

Badestrandveien

1 750000

Ny trykkøkningsstasjon Lund 800000

Rehabilitering vannledning Rognveien 3500 000

Ferdigstille vannledning Nes – Venset 250000

Anlegge nye kummer tilrettelagtfor pluggkjøring 700 000

Sum ramme ekskl. mva. – Vann 2020 7000000

Rehabilitering hovedvannledning Erikstadveien/ny trykkøkningsstasjon

Vannledningen fra Helskarveien til Lund er ca. 50 år og er moden for utskifting. For å opparbeide

tilstrekkeligtrykk på ledningsnettet fra Badestrandveien mot Lundhøgda Camping og videre mot

forsvaret sitt anlegg er det montert en midlertidig trykkøkningsstasjon som er i dårlig forfatning. Ny

trykkøkningsstasjon er satt i bestilling og blir montert på slutten av inneværende år.

For å sikre en god og stabil vannleveranse er det behov for å etablere en ny permanent

trykkøkningsstasjon som kan tilknyttes kommunens sentrale driftsovervåkningsanlegg. I tillegg er det

planlagt å igangsette regulering av fortau fra Helskarveien til Badestrandveien (sikker skolevei).

Hovedvannledningen som planlegges rehabilitert ligger i samme trasé som fortauet er tiltenkt. Dermed

er det viktig at gammel vannledning blir rehabilitert før nytt fortau blir anlagt.

Ny overføringsledning fra Nes–Venset

Ny overføringsledning fra Nes–Venset ble påbegynt i 2019. Traseen ligger i myrområder. Prosjektet er

egnet til å utføres om vinteren slik at telen vil hjelpe framkommeligheten for gravemaskin. På grunn av

mild vinter medførte det at terrenget ikke ble frosset slik at det ikke var mulig å transportere maskiner på

myren. Nytt forsøk planlegges vinteren 2021
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Ny hovedvannledning Rognveien 

I 2018 startet rehabilitering av hovedvannledningen av Bjørkveien. Dette prosjektet er videreført i 2019 

med å rehabilitere vannledningen fra Bjørkveien til Gryttingveien og Seljeveien. Denne ledningen som 

er ca. 50 år gammel forsyner store deler av Hauan-området og Krokdalsmyra. Med bakgrunn i at 

ledningen regnes som gammel og at det har vært en del brudd på ledningen i området, er oppgraderingen 

prioritert også i 2020 ved å rehabilitere hovedvannledningen opp Rognveien (Hauanbakken) mot krysset 

i Heggveien. Det gjenstår en etappe fra Heggveien til like før Granveien og før prosjektet avsluttes. 

 
Anlegge nye vannkummer tilrettelagt for pluggrensing av hovednettet 

Mye av det gamle ledningsnettet i kommunen er ikke tilrettelagt for rengjøring av nettet. I den 

forbindelse må det avsettes midler til å anlegge nye kummer på nettet som er tilrettelagt for kjøring av 

renseplugg. 

 

Avløp 

Iht. hovedplan for avløp er det avsatt 3 mill. kr i investeringsbudsjettet. Midlene benyttes til å 

rehabilitere gamle avløpsnett og pumpestasjoner.  

I forbindelse med rehabilitering av vannledning i Rognveien er det naturlig at også avløpsnettet blir 
rehabilitert. 
 
Erikstad silanlegg: 

Kommunestyret har vedtatt å igangsette prosessen med å prosjektere og lyse ut nytt avløpsrenseanlegg 

lokalisert på Erikstad. Det gamle silanlegget på Erikstad har vært over mange år forbundet med gjentatte 

utslipp til sjø på grunn av driftsfeil i anleggets tekniske del. Det har vært påpekt som avvik fra 

Miljøavdelingen i Nordland fylke, og det er viktig å få et moderne renseanlegg basert på de krav som 

stilles til utslipp. Prosessen har tatt lang tid i forbindelse med geotekniske forhold, men prosjektet er 

estimert skal være ferdig i løpet av 2021. Etter anbudskonkurranse skal denne inn for politisk behandling 

og godkjenning hos kommunestyret og Fylkesmannen i Nordland. 

 

Tabell 57 – Prosjekt avløp 2021 

Rehabilitering avløp Rognveien 3 000 000 
Sum ramme ekskl. mva. – Avløp 2021 3 000 000 
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Egenkapitaltilskudd KLP

Medlemmer i KLP plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi

selskapet tilfredsstillende soliditet. Tilskuddet fastsettes i forhold til premien og beregnes av KLPs styre

for det enkelte kalenderår.

Egenkapitalinnskuddet skal føres i investeringsregnskapet som kjøp av andeler og kan ikke

lånefinansieres. I økonomiplanperioden foreslås egenkapitaltilskuddet finansiert med salg av

næringseiendom. Egenkapitalinnskuddet har de siste årene ligget på rundt 2,3-2,6 mill. kr.

Tabell 58– Egenkapitaltilskudd KLP (i kr)

Husbankens videreformidlingslån

Låneopptak til startlån gjennom Husbanken skal føres i investeringsbudsjettet. Denne ordningen er i

hovedsak selvfinansierende, og medfører ingen utgifter eller inntekter til kommunen da utgiftene dekkes

av låntakerne. Fauske kommune har administrative kostnader i forbindelse med forvaltningen av

ordningen.

Det erstor pågang etterstartlån. Rammen for 2021 foreslås videreført på samme nivå som budsjett 2020.

Dersom kommunen mottar mer i avdrag på utlån enn betalte avdrag til Husbanken, settes differansen av
til videre utlån påfølgende år.

Tabell 59– Husbankens videreformidlingslån (i kr)

Kommunen budsjetterer i tillegg 1,5 mill. kr til etableringstilskudd. Dette var tidligere finansiert av
Husbanken, men er fra 2020 et kommunalt ansvar.
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7. Andre områder

Fauna KF

Fra etableringen i 2005 og fram til 2008, var foretaket bemannet med én person i fast 100 % stilling.

Derfra har det vært viktig å styrke Fauna KF (heretter Fauna) med ulik kompetanse. I dag har foretaket

to ansatte i fast stilling og to prosjektstillinger. For å være i stand til å påta seg oppgaver av et visst

omfang, er det avgjørende at Fauna besitter både kompetanse og økonomisk forutsigbarhet. Dermed kan

foretaket bidra til at Fauske får styrket næringsarbeidet og utviklet nye arbeidsplasser. Gjennom godt

samarbeid, langsiktige målsettinger og strukturert arbeid, bidrar Fauna til å utvikle eksisterende

næringsliv samt opprette nye og varige arbeidsplasser i kommunen.

Fauske skal ha en aktiv rolle i arbeidet med å videreutvikle potensialet i lokalt og regionalt næringsliv.

Som bindeledd mellom ulike næringsaktører og det offentlige, ser vi at Fauske –både nå og fremover –

vil ha betydelig mulighet til utvikling og dermed befeste seg som regionalt knutepunkti Salten. Når

Fauske settes på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, gir det mulighet til å skape nye arbeidsplasser i

tillegg til at etablerte bedrifter styrkes. Fauna har også påtatt seg en rolle i regionen, der

enkeltkommuner ikke har mulighet å gjennomføre oppdrag alene. Dette styrker både Fauna og Fauske i

det regionale næringsarbeidet.

I 2020 har Fauna videreført og hatt god fremdrift i de ulike prosjekter på tross av covid-19.

Straks det ble klart at vi var rammet av pandemien, valgte Fauna å følge bedrifter ekstra godt opp. Deler

av næringslivet ble hardt rammet, og hadde behov utover det Fauna kunne bidra med, mens andre fikk

økt aktivitet. I denne perioden har Fauna bevisst hatt tettere kontakt med næringslivet. Næringslivet i

Fauske har vist evne og engasjement til økt aktivitet i forhold til omstilling, tilpassing, entreprenørskap

og nyetablering. Behovet for rådgiving har vært sterkt økende og flere har fått veiledning over tid.

Gjennom den statlige ordningen som ble lagt fram i sommer, fikk Fauske kommune tildelt kr

1 911 606,–til ekstra fordelinggjennomkommunalt næringsfond. Disse midlene har vært adskilt fra det

ordinære næringsfondet til kommunen og søkbare til næringsutvikling høsten 2020. Både etablerte og

nystartede foretak har i perioden søkt midler, som har bidratt til å skape økt aktivitet. Midlene har

kommet godt med i en utfordrende periode. Likevel har Fauna registrert at den kontakten som har vært

mellom næringsaktører og daglig leder/rådgiver, har betydd mye for dem som har stått i en krevende

situasjon. Fauna har i perioden vært «møtested» som bedriftene har hatt utbytte av. Næringslivet har

opplevd at Fauske kommune ved Fauna, har sett og hatt forståelse for situasjonen for hver enkelt bedrift.

Fauna jobber også i nært samarbeid med flere aktører for å etablere kraftforedlende industri i Fauske. Vi

har ferdig regulerte areal ved Åsmyra industripark, Søbbesva samt Krokdalsmyra øst. Her har vi aktører

som har vist sin interesse for etablering i Fauske. De fleste større prosjektene ser vi i et langsiktig

perspektiv der arbeidet er krevende og trenger bred administrativ og politisk oppmerksomhet.

Ressursbruk og intensitet kan variere noe fra år til år avhengig av de politiske signaler man får fra

sentralt hold. Ved alle prosjekt vil det kontinuerlig bli evaluert og vurdert hvor stor ressursbruken skal
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være. Ut ifra dagens situasjon er det viktig at vi har en god kontinuitet og progresjon slik at vi kan få 

realisert noen av prosjektene samt være tett på næringslivet. Videreføring av arbeidet med Fauske som 

trafikalt knutepunkt med utvidelse av dagens godsterminal og omlegging av RV80 og E6 vil også være 

sentralt i det videre arbeidet med utviklingen av Fauske på lengre sikt. 

Disse punktene samsvarer med vedtatt strategiplan, og er strategisk viktige prosjekter som omfatter både 

etablering av nye arbeidsplasser, og styrking av allerede eksisterende. For å lykkes med dette arbeidet 

må man sette både kort- og langsiktige mål og ha stayer-evne. Derfor er heller ikke disse prosjektene 

tidsavgrenset. Men ved bruk av betydelige menneskelige ressurser og god samhandling både i og utenfor 

Fauna og Fauske, forventes måloppnåelse og positive resultat.  

For å oppnå ønsket resultat, er det avgjørende å holde stø kurs med de prosjektene som er i gang. I 

tillegg er det viktig i tiden framover å se på nye muligheter som kan bidra til utvikling av kommunen. 

For å få økt tilflytting trengs det økt tiltrekningskraft. Utredningsarbeid og kvalitetssikring til etablering 

av kraftforedlende industri vil være en av strategiene i den retning.  

Fauna er kjent med den krevende økonomiske situasjonen Fauske kommune er i, men for å opprettholde 

planlagt aktivitet, er det viktig at Fauna har finansiering som sikrer dette. Samtlige prosjekt har også 

ekstern finansiering som bidrar betydelig for at Fauna kan gjennomføre arbeidet som igjen kan gi 

verdiskapning. På mange områder i Fauske ”såes” det tanker/ideer om utvikling og entreprenørskap som 

på sikt kan gi gode inntekter og verdiskapning. 

For 2021 med fortsatt utfordringer rundt covid-19 vil økt samhandling med næringslivet i hele Fauske-

samfunnet og regionen være viktig for å få en så god forutsigbarhet som mulig slik at man i fellesskap 

får utvikling i positiv retning.  

 

Bemanning 
I 2020 har Fauna hatt fire 100 % stillinger. Med de prosjekter og ambisjoner som ligger foran Fauna i 

2021 har det vært ønskelig at man styrket staben ytterligere, men dette er utfordrende med dagens 

økonomiske situasjon i kommunen. Organisasjonen nyter godt av den brede og særskilte kompetansen 

hos ansatte ettersom de utfyller hverandre på en god måte. Vi har også et nytt styre med bred og meget 

høy kompetanse som har klare mål og ambisjoner for fremtidig utvikling. Når dette er sagt må man hele 

tiden være på jakt etter å styrke organisasjonen med medarbeidere som kan tilføre spisskompetanse og 

som har den rette proaktive drivkraft. Noen av prosjektene eller oppgavene som Fauna pålegges av eier, 

kan gi behov for kjøp av ulike kompetansetjenester, men man strekker seg langt for å utnytte de 

ressurser man har internt, slik at utgiftene holdes på et minimum. 

For 2021 er Fauna, som tidligere år, avhengig av kommunalt tilskudd for å holde et tilfredsstillende 

aktivitetsnivå på den daglige driften. Med god økonomistyring har Fauna finansiert den daglige driften 

med dagens tilskuddsramme. Som tidligere er det totale budsjett ca. 5,3 mill. kr. Av dette er ca. 1/3 av 

inntektene eksterne tilskudd, utover driftstilskudd. Det oppleves som mer krevende å få tilgang på 

ekstern kapital, men med gode rutiner og faglig kompetanse på området har Fauna greid å oppfylle krav 

på ekstern kapital for å fullfinansiere prosjektene. 
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Næringsfondet

For å få bidra til både ny og etablert næring i Fauske, er det førsteprioritet å få oversikt over disponering

av næringsfondet. Dette er nå på plass. Fremtidig styring av næringsfondet er viktig for forutsigbarhet.

Slik situasjonen var tidligere, der næringsfondet ikke hadde frie midler til disposisjon, var det krevende

å kunne stimulere til ny næringsaktivitet i Fauske. Det er nå satt av midler som er øremerket utvikling av

eksisterende og nyetablert næringsliv, for på den måten motivere til utvikling og nyskaping. Selv om de

økonomiske rammevilkårene ikke er store vil dette være en stimulans som man kan bygge videre på.

Gjennom de utfordringer som har vært i 2020 ser vi at næringslivet i Fauske er innovative og

fremtidsrettet på flere områder for å styrke bedriftene og arbeidsplasser i Fauske. Dette har vi et stort

samfunnsansvar for å være aktivtmed på.

I 2020 ble det satt av kr 600000,–som øremerkes tilskudd til næringsutvikling. I tillegg kom det inn

ekstraordinære midler på vel1,9 mill. krsom skulle være med på å stimulere til økt sysselsetting under

covid-19-pandemien. Vi har opplevd tidenes engasjement fra næringslivet der midlene er fordelt ut til

gode prosjekter som både på kort og lang sikt gir økt sysselsetting. For 2021 foreslås det at beløpet til

næringsutvikling opprettholdes påkr 600000,–. Innenfor denne rammen forestår Fauna KF

saksbehandling av søknader om støtte til næringsutvikling. Sakene legges på vanlig måte frem for

formannskapet til beslutning. Dersom korona-pandemien vedvarer er detogså forhåpninger om at det

kommer flere tilskuddspakker fra regjeringen som kan være med på å stimulere næringslivet ytterligere.

Tabellen nedenfor viser beholdningen for næringsfondet ut fra de prosjekter som er tildelt støttei 2020

og foregående år. Tabellen viser også oversikt over prosjekter som foreslås finansiert over

næringsfondet i 2021. I motsetning til tidligere år er ikke alle tilgjengelige midler på næringsfondet

disponert i budsjettet for 2021. Det er kommunedirektørens vurdering at det bør være disponible midler

tilgjengelig på næringsfondet dersom det i omstillingsprosjektet avdekkes områder der det er behov for

ekstra støtte for å stimulere til økt næringsutviklingsom kan bidra tilå få Fauske kommune ut av

ROBEK.
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Tabell 60 – Næringsfondet 2021 

 

  

Budsjett 2021
Inngående beholdning (prognose) -924 141

Konsesjonsavgifter -5 147 681

Tilskudd Fauna KF 2 700 000

Tilskudd Fauske Næringsforum 300 000

Delegerte saker 50 000

Sjunkhatten Folkehøgskole 500 000

Planarbeid  "Fra bru til bru" 500 000

Prosjekt "Opplev Sulis" 100 000

Prosjekt "Matauk" 100 000

Tilskudd til næringsutvikling 600 000

Utgående beholdning -1 221 822
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og 

regnskapsforskriften § 5-6 
 

 

 

 

 

  

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Rammetilskudd -294 738 000 -294 738 000 -294 738 000 -294 738 000 -310 613 000 -293 143 983

Inntekts- og formuesskatt -274 694 000 -274 694 000 -274 694 000 -274 694 000 -259 438 000 -266 023 769

Eiendomsskatt -45 400 000 -45 400 000 -45 400 000 -45 400 000 -42 750 000 -42 394 615

Andre skatteinntekter -5 094 578 -5 094 578 -5 094 578 -5 094 578 -5 094 578 -5 709 642

Andre overføringer og tilskudd fra staten -26 870 000 -26 870 000 -26 870 000 -26 870 000 -23 397 269 -21 061 985

Overføringer og tilskudd fra andre -105 126 818 -104 906 078 -104 906 078 -104 906 078 -73 511 872 -153 799 536

Brukerbetalinger -25 467 526 -25 861 492 -25 861 492 -25 861 492 -27 722 316 -30 284 171

Salgs- og leieinntekter -103 342 973 -96 210 780 -96 195 780 -96 195 780 -117 200 673 -86 146 092

SUM DRIFTSINNTEKTER -880 733 895 -873 774 928 -873 759 928 -873 759 928 -859 727 708 -898 563 793

Lønnsutgifter 477 890 280 446 581 038 430 240 651 411 007 654 456 255 625 496 642 943

Sosiale utgifter 83 499 680 80 610 544 79 246 080 77 046 082 66 952 023 83 088 749

Kjøp av varer og tjenester 221 855 495 216 525 185 217 325 185 218 314 730 196 780 813 224 951 485

Overføringer og tilskudd til andre 84 419 075 83 886 575 83 886 575 83 886 575 69 249 843 67 347 831

Avskrivninger 58 470 000 58 470 000 58 470 000 58 470 000 48 846 775 56 235 639

SUM DRIFTSUTGIFTER 926 134 530 886 073 342 869 168 491 848 725 041 838 085 079 928 266 647

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 45 400 635 12 298 414 -4 591 437 -25 034 887 -21 642 629 29 702 854

Renteinntekter -1 775 000 -1 775 000 -1 775 000 -1 775 000 -1 775 000 -2 500 417

Utbytter 0 0 0 0 -5 000 000 -4 384 071

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 -781 013

Renteutgifter 30 450 000 30 450 000 30 450 000 30 450 000 32 835 000 31 739 172

Avdrag på lån 49 500 000 49 500 000 49 500 000 49 500 000 42 088 178 39 638 759

NETTO FINANSUTGIFTER 78 175 000 78 175 000 78 175 000 78 175 000 68 148 178 63 712 430

Motpost avskrivninger -58 470 000 -58 470 000 -58 470 000 -58 470 000 -48 846 775 -56 235 639

NETTO DRIFTSRESULTAT 65 105 635 32 003 414 15 113 563 -5 329 887 -2 341 226 37 179 645

Overføring til investering 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 3 812 227 3 812 227 3 812 227 3 812 227 355 976 9 189 974

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 0 1 517 660 0 0

Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 1 985 250 0

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 3 812 227 3 812 227 3 812 227 5 329 887 2 341 226 9 189 974

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 68 917 862 35 815 641 18 925 790 0 0 46 369 619

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Vedlegg 2 – Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og 

regnskapsforskriften § 5-4 første ledd 
 

 

  

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2020 Regnskap 2019

Rammetilskudd -294 738 000 -294 738 000 -294 738 000 -294 738 000 -310 613 000 -293 143 983

Inntekts- og formuesskatt -274 694 000 -274 694 000 -274 694 000 -274 694 000 -259 438 000 -266 023 769

Eiendomsskatt -45 400 000 -45 400 000 -45 400 000 -45 400 000 -42 750 000 -42 394 615

Andre generelle driftsinntekter -31 964 578 -31 964 578 -31 964 578 -31 964 578 -23 397 269 -26 771 627

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -646 796 578 -646 796 578 -646 796 578 -646 796 578 -636 198 269 -628 333 994

Sum bevilgninger drift, netto 633 727 213 600 624 992 583 735 141 563 291 691 565 708 865 601 801 209

Avskrivinger 58 470 000 58 470 000 58 470 000 58 470 000 48 846 775 56 235 639

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 692 197 213 659 094 992 642 205 141 621 761 691 614 555 640 658 036 848

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 45 400 635 12 298 414 -4 591 437 -25 034 887 -21 642 629 29 702 854

Renteinntekter -1 775 000 -1 775 000 -1 775 000 -1 775 000 -1 775 000 -2 500 417

Utbytter 0 0 0 0 -5 000 000 -4 384 071

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 -781 013

Renteutgifter 30 450 000 30 450 000 30 450 000 30 450 000 32 835 000 31 739 172

Avdrag på lån 49 500 000 49 500 000 49 500 000 49 500 000 42 088 178 39 638 759

NETTO FINANSUTGIFTER 78 175 000 78 175 000 78 175 000 78 175 000 68 148 178 63 712 430

Motpost avskrivinger -58 470 000 -58 470 000 -58 470 000 -58 470 000 -48 846 775 -56 235 639

NETTO DRIFTSRESULTAT 65 105 635 32 003 414 15 113 563 -5 329 887 -2 341 226 37 179 645

Overføring til investering 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 3 812 227 3 812 227 3 812 227 3 812 227 355 976 9 189 974

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 0 1 517 660 0 0

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 1 985 250 0

SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 3 812 227 3 812 227 3 812 227 5 329 887 2 341 226 9 189 974

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 68 917 862 35 815 641 18 925 790 0 0 46 369 619

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Vedlegg 3 – Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og 

regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd 
 

 

 

 

 

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Helse og omsorg

Institusjon Inntekt -13 413 688 -12 783 089 -12 783 089 -12 783 089 -13 441 792 -17 247 060

Utgift 69 362 392 67 154 659 67 154 659 67 154 659 74 932 740 95 121 200

Netto 55 948 704 54 371 570 54 371 570 54 371 570 61 490 948 77 874 140

Hjemmebaserte tjenester Inntekt -7 921 737 -7 965 637 -7 965 637 -7 965 637 -7 527 259 -9 057 390

Utgift 87 946 324 85 115 247 84 888 607 84 888 607 73 515 470 91 659 398

Netto 80 024 587 77 149 610 76 922 970 76 922 970 65 988 211 82 602 008

Helse Inntekt -21 738 157 -21 738 157 -21 738 157 -21 738 157 -20 240 918 -27 948 985

Utgift 107 320 874 107 320 874 107 320 874 107 320 874 104 004 628 101 742 089

Netto 85 582 717 85 582 717 85 582 717 85 582 717 83 763 710 73 793 104

NAV Inntekt -25 946 859 -25 946 859 -25 946 859 -25 946 859 -824 285 -2 305 055

Utgift 49 600 549 49 600 549 49 600 549 49 600 549 25 499 763 25 440 382

Netto 23 653 690 23 653 690 23 653 690 23 653 690 24 675 478 23 135 327

Pleie og omsorg felles Inntekt -8 720 710 -1 561 517 -1 561 517 -1 561 517 -8 387 160 -9 414 967

Utgift 23 637 184 14 951 372 14 951 372 14 951 372 24 376 177 23 301 161

Netto 14 916 474 13 389 855 13 389 855 13 389 855 15 989 017 13 886 194

Helse og omsorg Felles Inntekt -3 260 663 -3 260 663 -3 260 663 -3 260 663 -992 688 -456 191

Utgift 29 083 614 29 083 612 29 083 612 29 083 612 13 770 641 11 557 622

Netto 25 822 951 25 822 949 25 822 949 25 822 949 12 777 953 11 101 431

Helse og omsorg totalt Sum inntekt -81 001 814 -73 255 922 -73 255 922 -73 255 922 -51 414 102 -66 429 648

Sum utgift 366 950 937 353 226 313 352 999 673 352 999 673 316 099 419 348 821 852

Netto 285 949 123 279 970 391 279 743 751 279 743 751 264 685 317 282 392 204

Oppvekst og kultur

Kultur og idrett Inntekt -6 061 468 -5 768 468 -5 768 468 -5 768 468 -5 964 271 -6 666 260

Utgift 14 806 232 13 327 936 13 327 936 13 317 481 18 918 232 19 345 985

Netto 8 744 764 7 559 468 7 559 468 7 549 013 12 953 961 12 679 725

Skoler Inntekt -14 586 632 -15 729 632 -15 729 632 -15 729 632 -13 788 369 -25 393 304

Utgift 122 314 519 117 836 059 117 652 311 117 652 313 130 189 266 148 083 953

Netto 107 727 887 102 106 427 101 922 679 101 922 681 116 400 897 122 690 649

Barnehager Inntekt -10 717 006 -10 575 931 -10 575 931 -10 575 931 -13 879 412 -13 573 869

Utgift 45 744 054 44 907 808 44 907 808 44 907 808 49 409 991 50 358 432

Netto 35 027 048 34 331 877 34 331 877 34 331 877 35 530 579 36 784 563

Barne- og familieenheten Inntekt -10 621 680 -10 621 680 -10 621 680 -10 621 680 -7 776 472 -11 457 890

Utgift 45 328 836 44 973 971 44 973 971 44 973 971 47 574 716 48 183 507

Netto 34 707 156 34 352 291 34 352 291 34 352 291 39 798 244 36 725 617

Integrering Inntekt -3 356 129 -3 356 129 -3 356 129 -3 356 129 -4 310 645 -4 645 868

Utgift 14 481 191 14 481 191 14 481 193 14 481 196 21 697 983 25 276 325

Netto 11 125 062 11 125 062 11 125 064 11 125 067 17 387 338 20 630 457

Felles oppvekst kultur Inntekt -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 0 -2 278

Utgift 1 139 991 1 139 991 1 139 991 1 139 991 1 111 864 1 180 060

Netto 1 138 791 1 138 791 1 138 791 1 138 791 1 111 864 1 177 782

Oppvekst og kultur totalt Sum inntekt -45 344 115 -46 053 040 -46 053 040 -46 053 040 -45 719 169 -61 739 469

Sum utgift 243 814 823 236 666 956 236 483 210 236 472 760 268 902 052 292 428 262

Netto 198 470 708 190 613 916 190 430 170 190 419 720 223 182 883 230 688 793

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys Inntekt -3 053 281 -3 053 281 -3 053 281 -3 053 281 -2 771 567 -2 786 312

Utgift 13 163 038 12 968 038 12 968 038 12 968 038 11 140 399 11 191 304

Netto 10 109 757 9 914 757 9 914 757 9 914 757 8 368 832 8 404 992

Fauske kommunale eiendommer Inntekt -24 503 780 -24 581 780 -24 566 780 -24 566 780 -21 853 540 -26 554 580

Utgift 61 483 698 62 290 001 63 795 536 65 795 536 62 118 448 68 681 684

Netto 36 979 918 37 708 221 39 228 756 41 228 756 40 264 908 42 127 104

Plan utvikling Inntekt -5 228 489 -5 228 489 -5 228 489 -5 228 489 -5 050 758 -5 700 890

Utgift 11 647 758 11 647 758 11 647 758 11 647 758 12 152 809 11 771 172

Netto 6 419 269 6 419 269 6 419 269 6 419 269 7 102 051 6 070 282

Selvkostområder Inntekt -39 178 052 -39 178 052 -39 178 052 -39 178 052 -39 164 252 -40 062 044

Utgift 17 293 572 17 293 572 17 293 572 17 293 572 18 618 968 19 953 977

Netto -21 884 480 -21 884 480 -21 884 480 -21 884 480 -20 545 284 -20 108 067

Felles Eiendom, plan og samfunnsutvikling Inntekt -31 950 -31 950 -31 950 -31 950 0 -21 863

Utgift 1 482 085 1 482 085 1 482 085 1 482 085 1 155 333 1 042 363

Netto 1 450 135 1 450 135 1 450 135 1 450 135 1 155 333 1 020 500

Eiendom, plan og samfunnsutvikling totalt Sum inntekt -71 995 552 -72 073 552 -72 058 552 -72 058 552 -68 840 117 -75 125 689

Sum utgift 105 070 151 105 681 454 107 186 989 109 186 989 105 185 957 112 640 500

Netto 33 074 599 33 607 902 35 128 437 37 128 437 36 345 840 37 514 811

Politisk virksomhet

Inntekt -212 403 -212 403 -212 403 -212 403 -192 343 -247 366

Utgift 8 280 404 8 280 404 8 280 404 8 247 404 8 485 781 10 365 052

Netto 8 068 001 8 068 001 8 068 001 8 035 001 8 293 438 10 117 686

Kommunedirektørens stab

Inntekt -6 714 494 -6 714 494 -6 714 494 -6 714 494 -4 381 267 -7 233 630

Utgift 37 981 156 37 981 156 37 981 156 37 981 156 33 643 022 38 425 354

Netto 31 266 662 31 266 662 31 266 662 31 266 662 29 261 755 31 191 724

Fellesområder

Netto 76 898 120          57 098 120          39 098 120          16 698 120          3 939 632            9 895 991            

Sum bevilgninger drift, netto 633 727 213 600 624 992 583 735 141 563 291 691 565 708 865 601 801 209

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Vedlegg 4 – Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og 

regnskapsforskriften § 5-5 første ledd 
 

 

 

 

  

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Investeringer i anleggsmidler 79 315 000 16 000 000 13 500 000 13 500 000 72 725 000 154 627 522

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 0 2 755 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 604 370

Utlån av egne midler 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 25 618 925

Avdrag på lån 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 580 897

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 115 015 000 51 700 000 49 200 000 49 200 000 108 425 000 188 186 714

Kompensasjon for merverdigavgift -1 463 000 -1 200 000 -700 000 -700 000 -10 535 000 -21 658 352

Tilskudd fra andre 0 0 0 0 0 -28 131 544

Salg av varige driftsmidler -8 552 000 -7 500 000 -5 500 000 -5 500 000 -40 200 000 -13 732 153

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

Bruk av lån -102 000 000 -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000 -54 690 000 -110 517 634

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -112 015 000 -48 700 000 -46 200 000 -46 200 000 -105 425 000 -174 039 682

Videreutlån 0 0 0 0 0 0

Bruk av lån til videreutlån 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån til videreutlån 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på videreutlån -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -7 701 396

NETTO UTGIFTER PÅ VIDEREUTLÅN -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -7 701 396

Overføring fra drift 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 -9 480 024

Netto avsetnnger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 0 0 -175 000

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 3 209 389

SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER 0 0 0 0 0 -6 445 635

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP) 0 0 0 0 0 0

 ØKONOMIPLAN 2021-2024 
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Vedlegg 5 – Oversikt investeringsprosjekt og -finansiering 
  

 

Prosjekt/område

 Tidligere 

bevilget 2021 2022 2023 2024

Fra leid til eid (flytting av enheter) 30 000 000         

Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester 145 000 000       

Velferdsteknologi 10 000 000         1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            

Riving/sanering gamle bygninger 350 000               

Utvikling næringsareal 2 000 000            500 000               

Rassikring Farvikbekken 11 700 000         

Trafikksikkerhetstiltak 5 475 000            165 000               

IT-utstyr 6 150 000            3 000 000            2 000 000            2 000 000            2 000 000            

Skytebane Vestmyra 3 400 000            

Valnesfjord barnehage ombygging 15 450 000         

Utvikling boligområder Løkåsåsen 2 250 000            

Grunnundersøkelser mm Fauske sentrum 3 900 000            

Fauske helsetun 1. etasje 1 000 000            

Pålegg kryss E6/Søbbesva 1 700 000            

Ombygging Erikstad skole til barnehage 8 400 000            

Ventilasjon Vestmyra barnehage rød 3 500 000            

Byggskade svømmehallen 3 825 000            

Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr 500 000               

Diverse planarbeid 625 000               

Nattstenging av gatelys 150 000               

Sum ekskl. VA (inkl. mva.) 254 100 000       7 440 000            6 000 000            3 500 000            3 500 000            

Mva. kompensasjon 12 435 000-         1 488 000-            1 200 000-            700 000-               700 000-               

Korreksjon mva.komp blålysbygg 2 000 000            

Bruk av investeringsfond -                        

Annet tilskudd -                        

Salg av fast eiendom 37 000 000-         5 952 000-            4 800 000-            2 800 000-            2 800 000-            

Investeringstilskudd husbanken -                        

Nye lån ekskl. VA 14 790 000-         -                        -                        -                        -                        

Vann årlig 7 000 000            7 000 000            7 000 000            7 000 000            

Avløp årlig 3 000 000            3 000 000            3 000 000            3 000 000            

Nytt silanlegg Erikstad -                        62 000 000         

VA Blålysbygg 46 700 000         

Sum VA 72 000 000         10 000 000         10 000 000         10 000 000         

Nye lån VA 72 000 000-         10 000 000-         10 000 000-         10 000 000-         

Nye formidlingslån Husbanken 30 000 000-         30 000 000-         30 000 000-         30 000 000-         

Sum nye lån 102 000 000-       40 000 000-         40 000 000-         40 000 000-         

Egenkapitaltilskudd KLP 2 700 000            2 700 000            2 700 000            2 700 000            

Annen finansiering (salg eiendom) 2 700 000-            2 700 000-            2 700 000-            2 700 000-            
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Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold 
til inntektene. Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 

b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået 
reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet 
kan starte fra og med regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak 
kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske 
beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot 
konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene for kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. 
Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å 
skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder 
(lover og regler) og kunne opprettholdes over tid uten at man 
reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker 
skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at den som 
bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen 
av nytt tjenestenivå.  
 

g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto 
driftsresultatet være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–
2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle 
underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å 
bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og 
disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB.  



 
i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær 

nedbetaling av gjeld med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-
årsperioden frem til 2043 kan gjelden reduseres med inntil 400 
mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

2. Økonomiplan 2021–2024 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og 

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

b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune 
fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i 
balanse. Budsjett 2021 og økonomiplanen 2021–2024 fastsettes 
som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

3. Finansielle måltall 
a. Netto driftsresultat 2 % ved utgangen av økonomiplanperioden. 

I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %. 
 

b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan 
likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre og 
netto driftsresultat ikke påvirkes. 
 

c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det 
finansielle måltallet endres dersom kommunen blir utmeldt fra 
ROBEK før 2024.  
 

4. Budsjett 2021 
a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de 

foreligger. 
 

b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som 
bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det 
skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker.  
 

c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte 
budsjettrammer for enhetene, og økonomiplanen rulleres i 
økonomimelding 1/2021 og 2/2021.  
 

d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer 
(f.eks. korrigering mellom konti, fordeling av fellesutgifter, mv.) 
mellom områder og enheter så lenge sum bevilgninger drift 
netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.  
 

e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den 
foreligger. 
 

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



 
g. For skatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste 

eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt 
til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For 
eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt 
på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen 
til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte 
grunnlaget skal i 2020 være lik 4/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 som er forårsaket av 
nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk 
som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 
 

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

ii. Bunnfradraget for alle selvstendige 
boenheter bortfaller fra 2021. Alle 
selvstendige boenheter skal ha et 
bunnfradrag på kr 0,– som trekkes fra i 
takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.  
 

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

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

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

vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i 
Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde 
for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 
10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet 
punktum skal skattegrunnlaget for bolig 



og fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7. 
 

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

h. Politiske godtgjørelser og avlønning 
i. Lønn til ordfører iht. 

godtgjørelsesreglement. 
 

ii. Lønn til varaordfører iht. 
godtgjørelsesreglement. 
 

iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet 
iht. godtgjørelsesreglement. 
 

i. For 2021 fordeles næringsfondet slik: 
 

 
 
 

j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,–. Dette 
gjelder lån til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og 
økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer 
nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,–. 
Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og 
låneopptak er fordelt slik: 
 



 
 
 

k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom. 
Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge 
kommunale eiendommer.  
 

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.  
 

Med følgende endringer: 
 
Oppvekst og kultur: 

· Skole: 
- Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680 
- Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår. 

· Kultur og idrett: 
- Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for 
fritidsklubbene 
- Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende: 

Lag og foreninger Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  

Sjønstå gård Kr. 10 000  



Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  

Kulturpris Kr. 50 000  

Energiutgifter – utendørs anlegg Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  

Kulturskole Kr. 243 000 Kr. 923 000 

 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

· Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000 
· Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i sentrum der 

dette er  naturlig slik beskrevet i budsjettet. 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, samt 
effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 
 
Politisk virksomhet: 

· Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
· Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk struktur 

 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet: 

· Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og 
gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det umiddelbart 
skal jobbes med. 

· Kulepunkt 6 endres til: 
Administrativ og politisk struktur 

· Kulepunkt 19 endres til: 
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor for 
helse- og omsorgstjenester 

· Nytt kulepunkt: 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

· Nytt kulepunkt: 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre 
denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten 

 

Tiltak Økt utgift Økt inntekt 

Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til lag 
og foreninger 

Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  

Sjønstå gård Kr. 10 000  

Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  

Kulturpris Kr. 50 000  

Energiutgifter – utendørs anlegg Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  

Kulturskole Kr 243 000  

Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr. 350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1 449 779  

Omstilling administrasjon  Kr. 1 000 000 



Parkering økt inntekt  Kr. 600 000 

Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 

Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr. 350 000 

SUM Kr. 4 364 459 Kr. 4 364 459 
 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

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

inntektene. Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 

b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået 
reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet kan 
starte fra og med regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak 
kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske 
beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot 
konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene for kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. 
Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape 
balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder 
(lover og regler) og kunne opprettholdes over tid uten at man 
reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker 
skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at den som bruker 
en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av 
nytt tjenestenivå.  

g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto 
driftsresultatet være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 
skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle 
underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å 
bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og 
disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB.  
 

i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling 
av gjeld med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem 
til 2043 kan gjelden reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den 
ordinære nedbetalingen. 
 

 
g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt 

til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere 



det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp 
disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i 
tråd med måltallene i KØB.  
 

i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 
inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden reduseres 
med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

j. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 
drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til  
økonomiplan for Fauske kommune. 
 

k. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en tiltaksplan som 
sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og økonomiplanen 2021–2024 
fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
Behandling: 

Ronny Borge (H) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 
på vegne av SP, H, FRP og KRF: 
Oppvekst og kultur: 
· Skole: 

- Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680 
- Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår. 

· Kultur og idrett: 
- Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for fritidsklubbene 
- Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende: 

Lag og foreninger Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  

Sjønstå gård Kr. 10 000  

Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  

Kulturpris Kr. 50 000  

Energiutgifter – utendørs anlegg Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  

Kulturskole Kr. 243 000 Kr. 923 000 

 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 
· Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000 
· Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i sentrum der 

dette er  naturlig slik beskrevet i budsjettet. 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, samt 
effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 
 
Politisk virksomhet: 
· Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
· Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk struktur 

 



Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet: 
· Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og 

gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det umiddelbart skal 
jobbes med. 

· Kulepunkt 6 endres til: 
Administrativ og politisk struktur 

· Kulepunkt 19 endres til: 
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor for 
helse- og omsorgstjenester 

· Nytt kulepunkt: 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

· Nytt kulepunkt: 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre denne 
oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten 

Tiltak Økt utgift Økt inntekt 

Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til lag 
og foreninger 

Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  

Sjønstå gård Kr. 10 000  

Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  

Kulturpris Kr. 50 000  

Energiutgifter – utendørs anlegg Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  

Kulturskole Kr 243 000  

Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr. 350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1 449 779  

Omstilling administrasjon  Kr. 1 000 000 

Parkering økt inntekt  Kr. 600 000 

Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 

Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr. 350 000 

SUM Kr. 4 364 459 Kr. 4 364 459 

 
Ved en feiltakelse ble ikke hele kommunedirektørens forslag til innstilling tilgjengelig ved innkallingen. 
Kommunedirektøren gikk derfor gjennom hele forslaget. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
FRP/H/KRF/SP's endringsforslag ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
 
FOR- 114/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold 
til inntektene. Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 



b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået 
reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet 
kan starte fra og med regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak 
kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske 
beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot 
konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene for kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. 
Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å 
skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder 
(lover og regler) og kunne opprettholdes over tid uten at man 
reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker 
skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at den som 
bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen 
av nytt tjenestenivå.  
 

g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto 
driftsresultatet være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–
2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle 
underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å 
bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og 
disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB.  
 

i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær 
nedbetaling av gjeld med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-
årsperioden frem til 2043 kan gjelden reduseres med inntil 400 
mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

2. Økonomiplan 2021–2024 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og 

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

b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune 
fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i 
balanse. Budsjett 2021 og økonomiplanen 2021–2024 fastsettes 
som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

3. Finansielle måltall 
a. Netto driftsresultat 2 % ved utgangen av økonomiplanperioden. 

I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %. 



 
b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan 

likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre og 
netto driftsresultat ikke påvirkes. 
 

c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det 
finansielle måltallet endres dersom kommunen blir utmeldt fra 
ROBEK før 2024.  
 

4. Budsjett 2021 
a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de 

foreligger. 
 

b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som 
bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det 
skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker.  
 

c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte 
budsjettrammer for enhetene, og økonomiplanen rulleres i 
økonomimelding 1/2021 og 2/2021.  
 

d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer 
(f.eks. korrigering mellom konti, fordeling av fellesutgifter, mv.) 
mellom områder og enheter så lenge sum bevilgninger drift 
netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.  
 

e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den 
foreligger. 
 

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

g. For skatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste 
eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt 
til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For 
eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt 
på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen 
til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte 
grunnlaget skal i 2020 være lik 4/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 som er forårsaket av 
nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk 
som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 
 

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



for fritidsboliger. 
 

ii. Bunnfradraget for alle selvstendige 
boenheter bortfaller fra 2021. Alle 
selvstendige boenheter skal ha et 
bunnfradrag på kr 0,– som trekkes fra i 
takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.  
 

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

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

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

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

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

h. Politiske godtgjørelser og avlønning 
i. Lønn til ordfører iht. 

godtgjørelsesreglement. 
 

ii. Lønn til varaordfører iht. 
godtgjørelsesreglement. 
 

iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet 
iht. godtgjørelsesreglement. 
 



i. For 2021 fordeles næringsfondet slik: 
 

 
 
 

j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,–. Dette 
gjelder lån til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og 
økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer 
nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,–. 
Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og 
låneopptak er fordelt slik: 
 



 
 
 

k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom. 
Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge 
kommunale eiendommer.  
 

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.  
 

Med følgende endringer: 
 
Oppvekst og kultur: 

· Skole: 
- Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680 
- Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår. 

· Kultur og idrett: 
- Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for 
fritidsklubbene 
- Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende: 

Lag og foreninger Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  

Sjønstå gård Kr. 10 000  



Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  

Kulturpris Kr. 50 000  

Energiutgifter – utendørs anlegg Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  

Kulturskole Kr. 243 000 Kr. 923 000 

 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

· Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000 
· Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i sentrum der 

dette er  naturlig slik beskrevet i budsjettet. 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, samt 
effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 
 
Politisk virksomhet: 

· Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
· Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk struktur 

 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet: 

· Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og 
gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det umiddelbart 
skal jobbes med. 

· Kulepunkt 6 endres til: 
Administrativ og politisk struktur 

· Kulepunkt 19 endres til: 
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor for 
helse- og omsorgstjenester 

· Nytt kulepunkt: 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

· Nytt kulepunkt: 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre 
denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten 

 

Tiltak Økt utgift Økt inntekt 

Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til lag 
og foreninger 

Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  

Sjønstå gård Kr. 10 000  

Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  

Kulturpris Kr. 50 000  

Energiutgifter – utendørs anlegg Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  

Kulturskole Kr 243 000  

Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr. 350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1 449 779  

Omstilling administrasjon  Kr. 1 000 000 



Parkering økt inntekt  Kr. 600 000 

Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 

Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr. 350 000 

SUM Kr. 4 364 459 Kr. 4 364 459 
 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
Behandling: 

Økonomisjef orienterte. 
 
Siv Anita J. Brekke (H) fremmet følgende endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling på 
vegne av SP, H, FRP og KRF: 
Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 vedtas med følgende endringer: 
Oppvekst og kultur: 

· Skole: 
· Reduksjon av antall stillinger endres til     Kr. 

1 641 680 
· Utredning om å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår. 

 
· Kultur og idrett: 

· Fauskebadet: Det foreslås å avvikle kommunens ansvar for folkebadet mot å få 
noen andre til å drifte dette. Hvis dette ikke lykkes skal saken tilbake til politisk 
behandling før eventuell stenging iverksettes. 

· Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for 
fritidsklubbene 

· Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett 
videreføres        Kr.    370 
000 

· Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende: 
 

Lag og foreninger    kr. 400 000 
17. mai     «      30 000 
Sjønstå gård    «      10 000 
Sulitjelma samfunnshus   «      50 000 
Kulturpris     «      50 000 
Energiutgifter – utendørs anlegg  «      50 000 
Løypekjøring    «      90 000 
Kulturskole     «    243 000   Kr.   923 000 

 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

· Avgiftsfri parkering på lørdager i sentrum videreføres og innarbeides i regulativet. 
          Kr.   350 000 

· Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartsteder 
og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, 
samt effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 

 
Politisk virksomhet: 

· Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
· Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk 



struktur 
 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet: 
 

· Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenster i Fauske og 
gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det 
umiddelbart skal jobbes med. 

 
· Kulepunkt 6 endres til: 

 
Administrativ og politisk struktur 

 
· Kulepunkt 19 endres til: 

 
Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor for 
helse- og omsorgstjenester 

 
· Nytt kulepunkt:  

 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

 
· Nytt kulepunkt: 

 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre denne 
oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten  
 

Tiltak Økt utgift Økt inntekt 

Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til lag 
og foreninger 

Kr.    400 000  

17.mai Kr.       30 000  

Sjønstå gård Kr.       10 000  

Sulitjelma samfunnshus Kr.       50 000  

Kulturpris Kr.       50 000  

Energiutgifter – utendørs anlegg Kr.       50 000  

Løypekjøring Kr.       90 000  

Kulturskole Kr.     243 000  

Gratis bruk av kommunens 
anlegg til barne- og 
ungdomsidrett videreføres 

Kr.     370 000       

Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr.     350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1.449.779  

Omstilling 
administrasjon/redusert aktivitet 
kurs/konferanser/reiser 

 Kr. 1 370 000 

Parkering økt inntekt  Kr.    600 000 



Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 

Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr.    350 000 

SUM Kr. 4 734 459 Kr. 4 734 459 

 
 
Betalingsregulativet: 
 

· Pnkt 12 Parkeringssatser 
 
Parkeringsgebyr utfartsteder – Årskort endres til kr. 1 300 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommunestyre konstaterer at kommunes økonomiske situasjon er alvorlig og at det er sterk 
ubalanse mellom disponible inntekter og driftsutgifter. Dette har ført til at kommunen har opparbeidet 
seg et akkumulert underskudd, som ved utgangen av 2020 er stipulert til ca. 120 millioner kroner.  
Bakgrunnen for kommunens utfordrende driftssituasjon skyldes i hovedsak følgende: 

· Fauske kommune er en kraftkommune som har nytt godt av store inntekter fra dette. 
Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, kvotekraft, eiendomsskatt og utbytte fra 
eierinteressene i SKS, har vært brukt til å tilby innbyggerne gode tjenestetilbud innenfor 
alle sektorer. Inntektene fra kraft er som kjent dramatisk redusert de siste årene. Lave 
kraftpriser har gitt lavere inntekter både på salg av konsesjonskraft, eiendomsskatt og 
utbytte. Inntektstapet er betydelig. Bare fra 2020 til 2021 reduseres kraftinntektene med 
ca. 23 millioner kroner. 

· Store innvesteringer i skolebygg har gjort at Fauske kommune har gått fra å være en 
kommune med gjeldsnivå under snittet, til å nå å være blant de mest gjeldtyngede 
kommuner. I 2021 vil Fauske kommune betale ca. 81 millioner kroner i renter og avdrag på 
gjeld. I 2012 var tilsvarende tall 26 millioner kroner. 

· Fauske kommune har ikke i tilstrekkelig grad harmonisert sitt aktivitetsnivå over lang tid i 
takt med befolkningsendringer, bortfall av inntekter og økte kapitalutgifter. Blant annet 
har den demografiske utviklingen i kommunen med stadig færre innbyggere i 
aldersgruppen 6-15 år, medført et bortfall av rammetilskudd på ca. 35 millioner kroner, 
uten at utgiftene er redusert i samme takt. 

Til sammen utgjør dette en reduksjon i kommunens inntekter på ca. 120 millioner kroner på få år. 
Ubalansen mellom inntekter og utgifter over tid i kan ikke vedvare og er i seg selv, både alvorlig og i strid 
med kommunelovens § 14-4. Det at budsjettet legges frem med en underdekning på 68,9 millioner 
kroner er i strid med loven og kommunestyret har derfor vurdert å sende forslaget tilbake til 
kommunedirektøren. Signaler fra Fylkesmannen i Nordland gjør at kommunestyret i denne omgang har 
valgt å forholde seg til budsjettdokumentet slik det ble fremlagt for formannskapet 24.11. 
Som en konsekvens av dette er kommunestyret tydelig på at det må gjøres betydelige grep for å 
balansere driften. I fremtiden må det genereres positive driftsresultat for å komme i posisjon til å møte 
fremtidige behov for gode tjenester til innbyggerne og til å gjør nye og nødvendige investeringer i blant 
annet pleie- og omsorgstjenesten. 
Kommunestyret i Fauske har de siste årene vært tydelige på behovet for og hvilke forventinger man har 
til omstillings- og prosessforenklingsarbeidet i kommunen. Prosjektet «et fremtidens Fauske» er et 
eksempel på dette, hvor vi ikke har sett de forventede tilpasninger og besparelse på driften. 
Omstillingsprosjektet i kommunen må derfor beskrive klart og tydelig hvordan dette arbeidet skal 
organiseres, slik at vi raskt kan se en endring. Dette arbeidet kommer for mange til å være slitsomt og 
arbeidskrevende, men det er nødvendig å gjøre et «dypdykk» i organisasjonen for å se på blant annet 
dimensjonering og tidsbruk. KOSTRA tallene må bli bedre og reel, slik at de ikke blir gjenstand 
for misforståelser. Likeså må vi kunne sammenligne oss med andre kommuner som er bedre og billigere 



enn oss og som allerede har gjort jobben. Målet må være å bli like gode som de beste. 
Kommunestyret viser til forslag til utredninger i omstillingsprosjektet og støtter denne med unntak av 
følgende: 

· Konkurranseutsetting av driftstjenester 
· Fortsatt vurdering av kostnadsstrukturen i grunnskolen 
· Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø kommune om felles tildelingskontor for 

helse- og omsorgstjenester 
· Utredning av fremtiden for ungdomstrinnet i Sulitjelma  

Når det kommer til selvkostprinsippet ser kommunestyret at dette kan slå særdeles uheldig ut og 
rammer syke- og pleietrengende innbyggere. Det presiseres fra kommunestyret at bør skal byttes ut 
med kan. 
I tillegg til dette bes det om at følgende utredninger tas med og vurderes som en del av 
omstillingsprosjektet: 

· Effektivisering innenfor kommunal tjenesteproduksjon. Prosjektet må ta tak i de største 
avvik i forhold til sammenlignbare kommuner. Målet må være å bli like gode som de 
beste. 

· Heltidskultur 
· Øke grunnbemanningen i pleie- og omsorgssektoren. Omgjøre vikarutgifter fra vikarbyrå 

til større faste stillinger 
· Kommunenes innkjøpsordning 

 
Omstillingsprosjektet rapporterer til Formannskapet fortløpende. 
Kommunedirektøren har i sitt forslag til langsiktig plan i budsjettet fremlagt et veikart til økonomisk 
bærekraft. Her ser man for seg at kommunen først i 2033 vil nå nivået på NDR og disposisjonsfondet, 
som er i tråd med måltallene i KØB. Dette er lang tid og det er mange ukjente faktorer som kan endre 
seg underveis. Kommunestyret vil derfor komme tilbake i dette dokument til omprioriteringer innenfor 
driften som det er utelukket å være med på og som på enkelte områder oppleves som uansvarlig og som 
rammer de svakeste og mest sårbare i samfunnet.  
Omstillingsprosessen i Fauske kommune må skje både på kort og på lang sikt. Selv om dagens situasjon 
krever drastiske tiltak må vi strekke oss langt for å redusere de negative konsekvensene på lang sikt. Vi 
som innbyggere i kommunen må kunne leve og trives, samtidig som omstillingen pågår.  
I tillegg skal Fauske fremdeles være en attraktiv kommune å flytte til. 
 
Oppvekst og kultur 
Skole 
Fauske kommune har de siste årene gjort store investeringer i nye skolebygg. Da Valnesfjord skole og 
flerbrukshall sto ferdig i fjor vinter, kunne vi skryte av å ha landets fineste og mest moderne skolebygg 
med unike uteområder. Samtidig har det vært gjort store strukturendringer og kommunestyret har de 
siste årene lagt ned tre nærskoler. Dette har ført til at de ansatte i skoleverket har måttet tilpasse og 
omstille seg til å smelte sammen ulike miljø på større enheter. 
Kommunestyret har tidligere vært tydelige på at det etter de store investeringene og 
strukturendringene skulle satses på innholdet i skolen. I stedet har en reduksjon i antall elever og den 
økonomiske situasjonen ført til store nedskjæringer i antall årsverk. For skoleårene 2019/2020 og 
2020/2021 er antall årsverk i Fauskeskolen redusert med 27, i tillegg til de 15 årsverkene som er 
foreslått fjernet i budsjettet for 2021. Til sammen en reduksjon på 42 årsverk.  
Den gjennomførte strukturendringen har gått veldig fort og påvirket både ledelsen og de ansatte ved de 
ulike skolene negativt. Skolene trenger ro og må få omstille seg på en planmessig måte innenfor et 
akseptabelt tidsperspektiv. Kommunestyret avviser med bakgrunn i dette den foreslåtte reduksjonen i 
antall årsverk og ber rådmannen utrede en sak hvor det settes fokus på innholdet i skolen, sett opp mot 
antall årsverk på hver enkelt skole. Tidlig innsats og et godt faglig utbytte for elevene skal i særdeleshet 
vektlegges. I tillegg til dette skal skolene tilby lovpålagte oppgaver i forhold til spesialundervisning og 
særskilt tilrettelagt opplæring 



 
SFO 
Fauske kommune har en lovpålagt plikt til å tilby skolefritidsordning (SFO) jf. Opplæringsloven, men 
mottar ikke rammeoverføringer til drift. Kommunen har hatt en gjennomsnittlig foreldrebetaling for å 
kunne delta i denne ordningen. Kommunestyret avviser at foreldrebetalingen skal øke tilnærmingsvis 
100 % på ett år, da dette vil medføre at mange ikke vil ha økonomi til å la sine barn delta i ordningen.  
 
Barnehage 
Kommunestyret støtter ikke forslaget om å legge ned en avdeling i kommunal barnehage for å opprette 
plasser i private barnehager. Det vil være av stor viktighet å følge den oppsatte plan om utbygging av 
Erikstad barnehage for å ivareta behovet for barnehageplasser. Erikstad barnehage vil med enkle grep 
kunne dekke både det nåværende og fremtidige behov for barnehageplasser. 
For raskt å kunne tilby flere barnehageplasser, kan Hauan utvides med tre plasser for innbyggere eller 
tilflyttere. 
 
Kultur og idrett 
Fauske kommunestyre skal føre en kulturpolitikk som skaper trivsel, tilhørighet og som er 
identitetsskapende. Lag og foreninger er grunnmuren i Fauskes kulturliv.  
I en situasjon hvor kommunen skal omstilles er det viktig å fokusere på at det må være et minimum av 
kulturtilbud for kommunens innbyggere. Likeså at den uorganiserte ungdommen har et tilbud gjennom 
fritidsklubbene. 
Kommunale kulturtilskudd, gratis leie av lokaler for barn og unge, løypekjøring, lys på kommunale 
utendørsanlegg, offentlig bad i Fauske og Sulitjelma, fritidsklubber, kulturskolen, bibliotek (Valnesfjord 
og Sulitjelma), frivillighetssentralen (100% stilling) videreføres innenfor en ramme på kr. 2 000 000,- 
Fauske kommune skal øke satsingen på frivillighet og systematisere dette arbeidet, spesielt innenfor 
omsorg for våre innbyggere. Samhandling mellom lag, foreninger og kommunen skal bidra til at 
innbyggerne får bedre liv, redusere ensomhet og gi gode tilbud. Frivillighetssentralen skal være sentral i 
denne satsingen og stillingen skal fortsatt være 100 %. 
Aktiv sommer er et populært og viktig tilbud. Tilbudet søkes gjennomført med eksterne tilskuddsmidler. 
Helse og omsorg 
Hjemmebaserte tjenester/institusjon 
Kommunestyret vil videreutvikle eldreomsorgen til et enda mer aldersvennlig Fauske. Stikkord i dette 
arbeidet er gode boformer, aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og funksjonelle 
uteområder. 
Behovet for sykehjemsplasser, avlastning, rehabilitering, korttidsplasser og hjemmebaserte tjenester er 
stort slik det er i dag og mye av dette er tjenester som eldre og syke innbyggere har lovmessig krav på. 
Tilgangen på sykehjemsplasser er for lav og vi ser betydelige overliggerdøgn på sykehus. I tillegg er 
situasjonen i mange hjem svært krevende. 
2. desember 2020 ble kommunestyret kjent med oppjusterte tall gjennom demenskartet.no. I vår 
kommune er økningen på 51 personer fra 2016 og frem til i dag. For Fauskes del betyr dette at det er   
227 innbyggere med demens og ikke 176. I 2025 vil dette tallet være 262 og stigende til 315 i 2030. Av 
disse er 93 registrert som hjemmeboende og 48 av disse bor alene.  Mange av de som bor hjemme alene 
blir boende mye lengre med omfattende bistand fra hjemmetjenesten (opptil 9 tilsyn i døgnet), og 
belastningen på pårørende som ofte også har svekket helse er svært stor. Så langt i år er det utredet i 
underkant av 30 personer og disse krever store ressurser av hjemmetjenesten.  
Ved Buen korttidsavdeling blir mange boende svært lenge mens de venter på at det skal bli ledig plass i 
sykehjem. Dette gjør at Buen ikke kan driftes slik det er tenkt fordi mange plasser er belagt med 
pasienter som venter på langtidsplass. Dette fører igjen til at overliggedøgn i sykehus øker fordi 
kommunen ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter, og kommunen får dagbøter til en døgnpris på 
5036 kr.  
Samtidig som denne situasjonen beskrives står det 23 eldre og syke personer i kø for å få tildelt 
sykehjemsplass. Brorparten har en demensdiagnose. Hvis dette ikke finner en snarlig løsning er 



konsekvensen for det første at kommunen må tilby demente plass ved korttidsavdeling eller somatisk 
avdeling. For det andre at man igjen må ta i bruk dobbeltrom, noe som bryter med verdighetsgarantien. 
Kommunestyret avviser derfor å nedlegge 5 pasientplasser på demensavdeling og 7 somatiske 
sykehjemsplasser. 
Ved demenssykdom må det tilrettelegges med mulighet for en meningsfull hverdag for å hindre 
passivitet slik at daglige gjøremål mestres så lenge som mulig. 
Demens i familien kan føre til depresjon, angst og andre stressrelaterte plager. Det er derfor viktig å 
finne tiltak som kan hjelpe pårørende som er i en slik livssituasjon. Avlastning i hjemmet er ikke etablert 
i Fauske kommune, men tjenester som støttekontakt, dagaktivitetstilbud eller avlastningstilbud på 
institusjon tilbys. 
Fauske kommune mangler et tilrettelagt botilbud til personer med demens og har generelt behov for 
flere omsorgsboliger/bokollektiv. Kommunestyret gjorde derfor et tilnærmingsvis enstemmig vedtak i 
juni 2019.  
Kommunestyret er opptatt av å finne alternative og smarte løsninger for oppføring av boenheter godt 
tilrettelagt for velferdsteknologi. Omsorgsboliger og bokollektiv med heldøgns omsorg kan være gode 
supplement og et alternativ til sykehjem. Rådmannen ble i denne saken bedt om å fremlegge en sak for 
kommunestyret hvor det skulle settes fokus på helse- og omsorgsplanens punkt 5.5 og 5.6. Det ble bedt 
om at ulike løsninger ble vurdert i samarbeid med husbanken og andre naturlige samarbeidspartnere. 
Kommunestyret kan ikke se at denne saken har hatt progresjon i det hele tatt og vil reise kritikk for 
dette. 
I den kommende 10-års perioden er befolkningsutviklingen, spesielt for aldersgruppen 80-89 år, kraftig 
økende. Det forventes betydelige kostnader og ressurser i årene som kommer.  
 
Det er et økende antall innbyggere som får påvist demens tidligere i livet enn tidligere. Det å styrke 
dagsentertilbudet vil være viktig for at slike pasienter skal kunne bo hjemme lengst mulig, og at 
pasientenes pårørende kan føre et normalt liv som mulig. Det å gi god avlastning til pårørende med 
store omsorgsbelastninger utsetter behovet for sykehjemsplass. 
 
Etter at 50 plasser er nedlagt, Moveien stengt og Sagatun lagt ned, har situasjonen forverret seg 
betraktelig og kommunen er inne i en vond sirkel der man bare ser konturene av en uholdbar situasjon 
for de som trenger et lettere botilbud og deres familier.  
 
Kommunestyret tar innover seg de økonomiske utfordringer kommunen står overfor, men kan ikke la 
dette gå utover de som trenger det mest. Det er helt uakseptabelt og uforsvarlig å legge ned flere 
sykehjemsplasser, 7 somatiske og 5 demensplasser, når behovet for sykehjemsplasser øker kraftig. De 
fleste innbyggere ønsker å bo hjemme lengst mulig, men når det kommer til et punkt der noen har et 
sterkt behov for sykehjemsplass, skal de ha mulighet til å få det i vår egen kommune.  
 
Flere og flere hjemmeboende har og får et sterkt behov for betydelig hjemmesykepleie, der boligene 
ikke er tilrettelagt for «sykehjemsplass» i eget hjem. Ansatte bruker betydelig tid i bil.  Tid og 
lønnskostnader som bør brukes direkte på innbyggere som trenger det mest.  
Ved å ta i bruk Moveien, vil vi redusere ineffektive kostnader og tilrettelegge for bedre tilbud til 
pleietrengende og deres familier. 
 
Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren utrede og fremlegge en sak for kommunestyret i 
februar 2021 om hvordan Moveien kan reåpnes i tråd med helse- og omsorgsplanen, eventuelt som et 
midlertidig bokollektiv driftet av hjemmetjenesten.  
 
Kommunestyret skal bestrebe seg på å imøtekomme dagens, men også morgendagens behov for pleie 
og omsorgstjenester og tilrettelegge for at innbyggerne skal ha et verdig liv og en verdig eldreomsorg.  
 
 



Pleie og omsorg felles 
Kommunestyret opprettholder kjøkkendriften i kommunal regi og tilbakefører 50 % av 
rentekompensasjon for omsorgsboliger. 
 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
Fauske er på mange områder inne i en positiv utvikling og i vekst. Dette viser at kommunen er en viktig 
vekstmotor i Nordlandssamfunnet. Kommunestyret har derfor store forventninger til prosjektet «ny E6 – 
ny by» – moderne – urbane – attraktive Fauske. Et spennende, utviklende og ikke minst et nødvendig 
prosjekt for å få til en fullendt sentrumsutvikling med fremtidsrettede endringer i byrommet, samt å 
finne ny infrastruktur for fremtidens Fauske. Dette gjelder både de rent fysiske begrensningene som 
riksveiløsningene per i dag representerer for sentrumsområdet, men også trafikksikkerhet og den 
miljøutfordring den representerer for bo- og arbeidsregionen i Salten. 
Kommunestyret vil fremheve andre viktige prosjekter for Fauske kommune. Både i forhold til vekst, 
arbeidsplasser og tilflytting, som bidrar til økte inntekter; 

· Vi skal være en positiv tilrettelegger for at næringslivet kan etablere og utvikle seg i 
kommunen, her vil spesielt etablering av datalagringssenter, gruvedrift, gods, industri, 
varehandel, oppdrett, landbruk og turisme være av stor viktighet. 

· Tilrettelegge for attraktive bolig og næringstomter. 
· Ha stor fokus på det viktige og gode arbeidet som gjøres med etablering av Sjunkhatten 

folkehøgskole. 
· Arbeide intensivt for økt turisme og opplevelse, spesielt vinterturisme i Sulitjelma. 
· Markedsføre kommunen vår på en bedre måte som gir bolyst, tilflytting og etablering av 

nye arbeidsplasser. 
 
Avgiftsparkering 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom.  
Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertiærnæringen utgjør en betydelig del av kommunens 
sysselsetting. Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning 
virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelen i sentrum. Kommunestyret nedsetter derfor et 
utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i sentrum for å finne løsninger til det beste for 
alle. Utvalget skal blant annet vurdere følgende · timeparkering i Storgata · avslutte avgift tidligere · 
reduserte takster · årskort/månedskort · bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning · bruk av 
samfunnshusplassen og brannstasjonstomta  
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av juni. 
Avgiftsfri parkering i sentrum på lørdager videreføres. 
 
Vei og gatelys 
Fauske kommune fikk i september et kvalitetsstempel som trafikksikker kommune for et godt og 
helhetlig arbeid på dette området. Det har vært jobbet godt og lenge for å oppnå dette. Kommunestyret 
er opptatt av å ha null drepte og hardt skadde i trafikken og avviser derfor nattestenging av gatelys.   
 
Innkjøp 
Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå kommunens innkjøpsordning og evaluere denne. I 
budsjettet for 2021 foreslås det å kjøpe varer og tjenester for kr. 221 000 000,- Dette må reduseres i 
2021 med 1,5 %. Det er av stor betydning at det tilrettelegges for at lokalt næringsliv kan delta i 
konkurranser og at det vurderes hvilke konkurranser som kan kjøres lokalt, og eventuelt deles opp.  Der 
dette er mulig, skal en primært forespørre tilbud hos lokale leverandører. 
 
Kommunedirektørens stab 
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en funksjonell og kvalitetsmessig organisering av 
kommunen med en fremtidsrettet administrativ organisering med færre ledernivå. En effektiv 
organisasjon bør være flatest mulig. Det er ofte slik at de som har korteste tjenestevei er de mest 



effektive. Tydelige ansvarsoppgaver gir som oftest de beste resultat. 
Kommunestyret viser til sitt tidligere vedtak som lyder: -« for å møte fremtidens samfunnsendringer 
stilles det også krav til hvordan kommunen er organisert, både funksjonelt og kvalitetsmessig. 
Kommunestyret ber rådmannen utrede en sak om en fremtidsrettet administrativ organisering av 
kommunen med færre ledernivå. Saken fremlegges for kommunestyret i løpet av våren 2019. Som en 
konsekvens av dette må den politiske struktur evalueres i løpet av året».  
Det er kritikkverdig at vedtaket ikke er effektuert, da intensjonen i forslaget er å redusere administrative 
kostnader. 
Kommunestyret er opptatt av at denne saken gis høyeste prioritet, da forutsetningen for å lykkes i 
omstillingsarbeidet er å begynne på toppen. Kommunestyret forventer en betydelig reduksjon av de 
administrative kostnader allerede i 2021. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet i kommunen er høyt og kommunen har en målsetting om at dette skal ligge på 7%. Ved å 
øke grunnbemanningen i pleie- og omsorgssektoren kan dette være et av mange tiltak for å få dette til. 
 
Næringsfondet 
Gata festivalen 2021 er et viktig trivselstiltak og skaper identitet for oss som bor i kommunen. Vi har lagt 
bak oss et spesielt år og under forutsetning av at Gata festivalen blir avholdt i 2021, bevilges det kr. 
300 000,- fra næringsfondet. Formannskapet disponerer disse midlene og hvordan de skal benyttes. Det 
presiseres at midler fra næringsfondet ikke kan disponeres til ordinær drift og et eventuelt tilskudd skal 
ikke benyttes til lønn. 
 
Tallbudsjett 

Økte utgifter/reduserte inntekter 
 

 

Flere lærere i skolen 3 000 000,- 

Reduksjon SFO-sats   500 000,- 

Øke antall plasser i barnehage (Hauan)  100 000,- 

Økning kultur  2 000 000,- 

Øke med 5 pasientplasser på demensavdeling 2 750 000,- 

Øke antall somatiske sykehjemsplasser med 7 2 300 000,- 

Rentekompensasjon omsorgsboliger 270 000,- 

Gratis parkering i sentrum på lørdager 350 000,- 

Gatelys 130 000,- 

Til sammen drift 11 400 000,- 

Reduksjon underdekning i budsjettet  4 600 000,- 

Til sammen 16 000 000,- 

  

Økte inntekter/reduserte utgifter 
 

 

Rammetilskudd/skatt på inntekt og formue 3 000 000,- 

Konsesjonskraft 2 000 000,- 

Reduksjon administrative årsverk 4 000 000,- 

Redusert sykefravær 1% 2 500 000,- 

Reduksjon innkjøp 1,5 % 3 500 000,- 

Reduksjon liggedøgn på sykehus 1 000 000,- 

Til sammen 16 000 000,- 

Kommunestyret stemmer i mot betalingsregulativet slik det foreligger. Bakgrunnen for dette er blant 



annet: 
 
* betalingsregulativet slår meget usosialt ut for enkelte grupper. Dette gjelder i første omgang eldre og 
syke innbyggere som mottar hjemmetjeneste og småbarnsforeldre som har sunde barn i SFO 
 
* betalingsregulativet og de konsekvensene dette får for overnevnte er ikke utredet, slik praksis har 
vært 
 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig forkastet. 
SP/H/FRP/KRF's forslag fikk 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) stemmer. 
AP's forslag fikk (9AP, 2R, 2SV) stemmer. 
SP/H/FRP/KRF's forslag fikk flertall og ble dermed vedtatt. 
 
KOM- 106/20 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold 
til inntektene. Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 

b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået 
reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet 
kan starte fra og med regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak 
kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske 
beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot 
konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene for kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. 
Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å 
skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder 
(lover og regler) og kunne opprettholdes over tid uten at man 
reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker 
skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at den som 
bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen 
av nytt tjenestenivå.  
 

g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto 
driftsresultatet være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–
2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle 
underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å 
bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og 
disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB.  



 
i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær 

nedbetaling av gjeld med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-
årsperioden frem til 2043 kan gjelden reduseres med inntil 400 
mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

2. Økonomiplan 2021–2024 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og 

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

b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune 
fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i 
balanse. Budsjett 2021 og økonomiplanen 2021–2024 fastsettes 
som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

3. Finansielle måltall 
a. Netto driftsresultat 2 % ved utgangen av økonomiplanperioden. 

I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %. 
 

b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan 
likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre og 
netto driftsresultat ikke påvirkes. 
 

c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det 
finansielle måltallet endres dersom kommunen blir utmeldt fra 
ROBEK før 2024.  
 

4. Budsjett 2021 
a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de 

foreligger. 
 

b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som 
bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det 
skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker.  
 

c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte 
budsjettrammer for enhetene, og økonomiplanen rulleres i 
økonomimelding 1/2021 og 2/2021.  
 

d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer 
(f.eks. korrigering mellom konti, fordeling av fellesutgifter, mv.) 
mellom områder og enheter så lenge sum bevilgninger drift 
netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.  
 

e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den 
foreligger. 
 

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



 
g. For skatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste 

eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt 
til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For 
eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt 
på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen 
til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte 
grunnlaget skal i 2020 være lik 4/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 som er forårsaket av 
nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk 
som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 
 

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

ii. Bunnfradraget for alle selvstendige 
boenheter bortfaller fra 2021. Alle 
selvstendige boenheter skal ha et 
bunnfradrag på kr 0,– som trekkes fra i 
takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.  
 

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

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

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

vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i 
Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde 
for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 
10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet 
punktum skal skattegrunnlaget for bolig 



og fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7. 
 

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

h. Politiske godtgjørelser og avlønning 
i. Lønn til ordfører iht. 

godtgjørelsesreglement. 
 

ii. Lønn til varaordfører iht. 
godtgjørelsesreglement. 
 

iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet 
iht. godtgjørelsesreglement. 
 

i. For 2021 fordeles næringsfondet slik: 
 

 
 
 

j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,–. Dette 
gjelder lån til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og 
økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer 
nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,–. 
Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og 
låneopptak er fordelt slik: 
 



 
 
 

k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom. 
Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge 
kommunale eiendommer.  
 

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.  
 

Med følgende endringer: 
 
Oppvekst og kultur: 

· Skole: 
· Reduksjon av antall stillinger endres til    Kr. 1 641 680 
· Utredning om å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår. 

 
· Kultur og idrett: 

· Fauskebadet: Det foreslås å avvikle kommunens ansvar for folkebadet mot å få 
noen andre til å drifte dette. Hvis dette ikke lykkes skal saken tilbake til politisk 
behandling før eventuell stenging iverksettes. 

· Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for 
fritidsklubbene 



· Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett 
videreføres        Kr.    370 
000 

· Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende: 
 

Lag og foreninger    kr. 400 000 
17. mai     «      30 000 
Sjønstå gård    «      10 000 
Sulitjelma samfunnshus   «      50 000 
Kulturpris     «      50 000 
Energiutgifter – utendørs anlegg  «      50 000 
Løypekjøring    «      90 000 
Kulturskole     «    243 000   Kr.   923 000 

 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

· Avgiftsfri parkering på lørdager i sentrum videreføres og innarbeides i regulativet. 
         Kr.   350 000 

· Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartsteder 
og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet 
 
 

Politisk virksomhet: 
· Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
· Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk 

struktur 
 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet: 
 

· Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenster i Fauske og 
gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det 
umiddelbart skal jobbes med. 
 

· Kulepunkt 6 endres til: 
 
Administrativ og politisk struktur 
 

· Kulepunkt 19 endres til: 
 
Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles 
tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester 
 

· Nytt kulepunkt:  
 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 
 

· Nytt kulepunkt: 
 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre 
denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten  
 

Tiltak Økt utgift Økt inntekt 



Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til lag 
og foreninger 

Kr.    400 000  

17.mai Kr.       30 000  

Sjønstå gård Kr.       10 000  

Sulitjelma samfunnshus Kr.       50 000  

Kulturpris Kr.       50 000  

Energiutgifter – utendørs anlegg Kr.       50 000  

Løypekjøring Kr.       90 000  

Kulturskole Kr.     243 000  

Gratis bruk av kommunens 
anlegg til barne- og 
ungdomsidrett videreføres 

Kr.     370 000       

Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr.     350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1.449.779  

Omstilling 
administrasjon/redusert aktivitet 
kurs/konferanser/reiser 

 Kr. 1 370 000 

Parkering økt inntekt  Kr.    600 000 

Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 

Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr.    350 000 

SUM Kr. 4 734 459 Kr. 4 734 459 

 
 
Betalingsregulativet: 
 

· Pnkt 12 Parkeringssatser 
 
Parkeringsgebyr utfartsteder – Årskort endres til kr. 1 300 
 
Vedlegg: 

17.11.2020 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 - Fauske kommune - 
kommunedirektørens forslag 10112020 

1459012 

04.12.2020 Betalingsregulativ 2021 - Versjon 3 1460946 

02.12.2020 Betalingsregulativ 2021 - Versjon 2 1460852 

17.11.2020 Betalingsregulativ 2021 1459013 

23.11.2020 Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2021 1459688 

23.11.2020 Renovasjonsgebyr 2021 1459689 

26.11.2020 Kommentar til budsjettet 2021 fra NSF 1460082 

24.11.2020 Uttalelse fra kommunalt foreldreutvalg (KFUF) 1459743 

24.11.2020 Uttalelse fra FAU ved Sulitjelma Skole 1459600 

12.11.2020 Uttalelse vedrørende planlagt nedtrekk av stillinger ved Valnesfjord skole 1458508 

30.11.2020 Budsjettuttalelse 2021 fra Fagforbundet 1460422 

01.12.2020 Budsjett 2021 - Uttalelse fra Vestmyra barnehages Samarbeidsutvalg 1460582 

01.12.2020 Uttalelse fra Eldrerådet vedrørende kommunedirektørens forslag til budsjett 
2021 

1460689 

02.12.2020 Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående 
budsjettforslag 2021 

1460767 



03.12.2020 Creo budsjettuttalelse 2021 1460861 

03.12.2020 Budsjettuttalelse 2021 Utdanningsforbundet Fauske - 2. reviderte 1460859 

03.12.2020 Uttalelse fra kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 
vedrørende Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 

1460885 

04.12.2020 Budsjett 2021 - Nasjonalforeningens demensforening protesterer mot 
nedlegging av sykehjemsplasser 

1461038 

08.12.2020 Utfordring med flere personer med demens i Fauske- Nye tall 02.12.20 1461313 

08.12.2020 Innspill 1461304 

08.12.2020 Brukerutvalgene - Noen observasjoner og kommentarer til 
Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 

1461302 

08.12.2020 Basseng i Sulitjelma - Kommentar til budsjettforslag 2021 1461297 

08.12.2020 Uttalelse fra Fauske idrettsråd 1461123 

09.12.2020 Økonomirapportering Formannskapet - 24112020 1461527 

09.12.2020 Innspill til budsjett og økonomiplan fra Norsk bibliotekforening Nord 1461472 

11.12.2020 Uttalelse til budsjett 2021 fra styret i Fauske Frivilligsentral 1461631 

 

Sammendrag: 
Det vises til vedlagte budsjettdokument med vedlegg. 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



B ETALI N GSREGU LATI V 2021
(i henhold til kommunedirektørens budsjettforslag)

Vedtatt i kommunestyre 11.12.2020–Sak ***/2020
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1. Betalingssatser Kultur og Idrett 

 

 

  

* Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.

*Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg.

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt 

spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen.

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Helse- og sosialsenter Bygdekafe/strikkekafe o.l. pr døgn 714 733

(kafe) Valnesfjord Konfirmasjoner/barndåp pr døgn 714 733

Lags-/foreningsaktivitet voksne pr døgn 138 172

Fra kommunen pr døgn 2700 3000

Utenfor kommune pr døgn 7950 10000

Teletunet Voksne pr måned 790 850

Ungdomsklubblokaler Valnesfjord og Fauske pr time 107 110

Gymnastikksaler Trening pr time 107 110

Trening + brukere

andre kommuner 1/3

Trening + brukere pr time

andre kommuner 2/3

Videregående skole - pr time

undervisning 1/3 - leien

reguleres fra skolestart

Arrangementer pr døgn 5900 6200

Grunnskolene Årsbasis 0 0

Leie av lagerplass kaldlageret pr mnd/pr m2 84 87

Vestmyra barnehage Ballettsal pr time 172 177

Squashhall pr time 88 90

Treningssal (Karate) pr time 110

Fauske kino

253

118

212

Trening + brukere andre kommuner 

1/1
pr time

pr. time

Idrettshall/Valnesfjord 

flerbrukshall 260

121

220
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Fauskebadet Billettpris voksne 107

Billettpris barn 38

Billettpris studenter 78

Billettpris familie 223

Billettpris honnør 90

Billettpris kulturkortet 78

Klippekort voksne 12 klipp 1020

Klippekort barn 12 klipp 446

Klippekort studenter 12 klipp 768

Klippekort honnør 12 klipp 825

Grupper over 10 personer voksne pr pers 78

Grupper over 10 personer student pr pers 78

Grupper over 10 personer barn pr pers 33

Årskort voksne 2980

Årskort barn 1088

Årskort studenter 1963

Årskort honnør 2272

Årskort familie 1+1 4008

Årskort familie  2+2 6866

Halvårskort voksne 1984

Halvårskort barn 817

Halvårskort studenter 1307

Halvårskort honnør 1539

Halvårskort familie 1+1 2632

Halvårskort familie 2+2 4485

Leie av terapibasseng pr gang 728

Leie av svømmebasseng pr gang 728

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

25 m. basseng u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Terapibassenget u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Begge bassengene u/badevakt

Grunnskolens bruk i Sulisbadet pr klassetime 278

Svømmeskole (kommersielt) pr time 496

Sulitjelma Bad Voksne pr. gang 57

Barn pr. gang 28

Studenter pr. gang 28

Klippekort, voksne 12 klipp 412

Klippekort, barn 12 klipp 185

Klippekort, studenter 12 klipp 185

Årskort, voksne 1653

Årskort, barn 613

Halvårskort, voksne 1071

Halvårskort, barn 440

485

253
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2. Leiesatser for skolebygg 

 

  

Kunstgressbaner Trening kunstgressbaner voksne pr time 401 412

Trening - 9-er fotball pr time 337

Trening - 5- og 7-er fotball pr time 262

Seniorkamper kunstgress pr kamp 666 684

Kamper - 9-er fotball pr kamp 559

Kamper - 5- og 7-er fotball pr kamp 435

Ved turneringer og lignende

avtales pris med enhet kultur

Kulturskole Ordinær kulturskolekontingent høst 1 530 1571

vår 1 890 1941

Salg av tjenester til skoler/ pr time

barnehager

Salg av tjenester til pr. time + evt

organisasjoner - voksne kvelds-/helge/

høytidstillegg

Salg av tjenester til pr. time + evt

organisasjoner - barn/unge kvelds-/helge/

høytidstillegg

Instrumentleie - fioliner pr. semester 308 316

Materiell-avg. elever billedkunst pr semester 205 211

Fradrag ved lærerfravær mer enn pr gang

to ganger

Spilleoppdrag lærere pr. gang, 

minimum + evt. 

kvelds-/helge-

/høytidstillegg

850 873

416

262

92

370

257

616

415

255

90

pr. gang, 

minimum + evt. 

kvelds-/helge-

/høytidstillegg

Spilleoppdrag m/elever 

600

pr. gang/døgn 

minimum

Leie av tegnesalen
350

pr. gang pr. 

enhet 

(korttidsleie)

Leie av annet utstyr (el-piano, 

forsterkere osv.) 250

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Klasserom pr dag 196 201

Klasserom natt/overnatting pr natt 82 84

Spesialrom, musikkrom, pr dag

skolekjøkken, filmrom m.m.

Vestmyra skole, auditoriet pr gang 1201 1233

Vestmyra skole, kunnskapstrappa pr gang 2397 2462

Valnesfjord skole, kunnskapstrappa pr gang 2397 2462

289 297

Skolebygg
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3. Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. 

med hjemmel i matrikkelloven 

 

  

Etter medgått tid, men ikke mere en 50% 

av oppmålingsgebyret

50% av oppmålingsgebyret

75% av oppmålingsgebyret

100% av oppmålingsgebyret

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Oppretting av Punktfeste 10156 10156

matrikkelenhet - Areal fra 0 - 500 m2
14469 14469

Oppretting av Areal fra 501 - 1500 m2 19656 19656

grunneiendom og Areal fra 1501 - 2500 m
2

24024 24024

festegrunn Areal fra 2501 m
2
 -

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for teig 2 når opppmåling 

 skjer sammen med hoved-

eiendommen

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Areal fra 0 - 500 m2 14510 14510

matrikkelenhet - Areal fra 501 - 1500 m2 19656 19656

Matrikulering av Areal fra 1501 - 2500 m
2

24024 24024

eksisterende Areal fra 2501 m2 -

umatrikulert grunn Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Areal fra 0 - 50 m2 pr eierseksjon 3126 3126

matrikkelenhet - Areal fra 51 - 250 m2 pr eierseksjon 5023 5023

Oppmåling av uteareal Areal fra 251 - 500 m2 pr eierseksjon 8668 8668

på eierseksjon Areal fra 501 - 1500 m2 pr eierseksjon 19629 19629

Areal fra 1501 m
2
 - pr eierseksjon

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

3618

1803

3618

1953

6826

1257

3618

1803

1953

1803

3618

6826

1257

3618

1803

3618

Dersom tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens oppmålingsarbeid må 

avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det belastes slike gebyrer:

Forberedelse til forretning pågår:

Ferdig innkalt forretning:

Ferdig avholdt forretning:

Oppmålingsforretningen er matrikkelført:



Fauske kommune // Betalingsregulativ 2021  // Side 7 

 

  

Oppretting av Volum fra 0 - 2000 m3 19014 19014

matrikkelenhet - Volum fra 2001 m3 - 

Oppretting av Økning pr påbegynte 1000 m3

anleggseiendom Tillegg for oppretting av 

(grunneiendom) matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Faktureres etter medgått tid pr time

matrikkelenhet - 

Registerering av Tillegg for oppretting av 

jordsameie matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Grensejustering - Areal fra 0 - 250 m
2

10156 10156

Grunneiendom, Areal fra 251 - 1000 m2 14510 14510

festegrunn og Klarlegging av rettigheter pr time

jordsameie faktureres etter medgått tid

Grensejustering - Volum fra 0 - 250 m
3

4354 4354

anleggseiendom Volum fra 251 - 1000 m3 7248 7248

Arealoverføring - Areal fra 0 - 250 m
2

17404 17404

Grunneiendom, Areal fra 251 - 500 m2 23833 23833

festegrunn og Arealoverføring pr. nytt

jordsameie påbegynt 500 m2

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Arealoverføring - Volum 0 - 250 m
3

7248 7248

anleggseiendom Volum 251 - 500 m3 11603 11603

Volumoverføring pr. nytt

påbegynt 500 m3

Klarlegging av For inntil 2 punkter 2170 2170

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen tidligere er grensepunkter

koordinatbestemt ved Kartlegging av rettigheter

NTH, NGO eller nyere faktureres etter medgått tid

koordinatsystemer

Klarlegging av For inntil 2 punkter 8695 8695

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen ikke grensepunkter

tidligere er Klarlegging av rettigheter pr time

koordinatbestemt ved faktureres etter medgått tid

NTH, NGO eller nyere

koordinatsystemer

Privat avtale for For registering av inntil 2 punkter

eksisterende grense eller 100 m grenselengde

For hvert nytt punkt eller

100 m grenselengde

Alternativt kan gebyr pr time

fastsettes etter medgått tid

Innløsning av Behandlingsgebyr 3781 3781

festetomter under gnr. Arbeid som ikke kan beregnes pr time

102 bnr. 637/bnr. 638 - fastsettes etter medgått tid

Opplysningsvesenets

fond

1892

956

1256

1257

1804

725

1258

2895

1257

1257

3619

1258

1804

1258

1803

3618

pr time

1257

1892

956

1256

1257

1803

724

2895

1257

1257

3618

1257

1803

1257

1803

3618
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Matrikkelføring av Forretning som omfatter erverv pr forretning

oppmålingsforretning av deler av 1 - 19 

utført av Statens grunneiendommer

vegvesen for riks- og Erverv av deler av 20 - 49 pr forretning

fylkesveger grunneiendommer

Erverv av deler av 50 pr forretning

grunneiendommer eller flere

Arbeid som ikke kan beregnes pr time

fastsettes etter medgått tid

Utstedelse av Matrikkelbrev inntil 10 sider

matrikkelbrev * Matrikkelbrev over 10 sider

Endringer i grunnlaget Ved endringer gjort av rekvident Alle satser

for matrikkelføring opprettholdes gebyret

av saken

* Utstedelse av matrikkelbrev reguleres i henhold til matrikkelloven

8553

12832

1257

4273

8553

12832

1257

4273
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4. Betalingsregulativ for behandling av 

søknad om byggetillatelse, 

utstikking/beliggenhetskontroll av 

bygninger (Plan- og bygningslovens § 33-

1) 

 

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert.

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Byggesaksbehandling Pr. selvstendig boenhet 18468 19041

av rene boligbygg

(nybygg maks 2 etasjer)

Byggesaksbehandling Byggets bruksareal 0 - 50 m2 4679 4824

av tilbygg, påbygg, Byggets bruksareal 51 - 200 m2 pr m2 121 125

større lagerbygg, Byggets bruksareal 201 - 400 m2 pr m2 94 97

forretnings- og Byggets bruksareal 401 - 600 m
2 

pr m
2

82 85

kontorbygg m.v. Byggets bruksareal over 600 m2 pr m2 67 69

For hver etasje over og under

1. etasje - 0 - 50 m2

For driftsbygninger For hver etasje over og under pr m2

i landbruk gis 1. etasje - 51 - 200 m2

50 % rabatt For hver etasje over og under pr m
2

1. etasje - 201 - 400 m2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - 401 - 600 m
2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - over  600 m2

Ombygging/bruksendring

0 - 50 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

51 - 200 m
2

Ombygging/bruksendring pr m2

201 - 400 m
2

Ombygging/bruksendring pr m
2

401 - 600 m2

Ombygging/bruksendring pr m
2

over 600 m2

1388

63

49

43

37

1355

61

49

42

36

7616

Ved vedtak som medfører avslag på 

ramme, igangsettings eller ett 

trinnssøknad blir tiltakshaver 

belastet med 50 % av opprinnelig 

fullt gebyr

Ved avslag av søknad

#REF!

1314

59

48

41

35

61

48

42

36

15232

Pr. selvstendig 

boenhet 9520

For hytter (fritidshus) 14774

For hytter 

(fritidshus)
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0 - 70 m2 4679 4824

71 - 100 m2 9308 9597

Over 100 m2 10674 11005

Utslippssøknad Avløp, 

oljeutskiller mm Ny 

anlegg

4679 4824

Større terrenginngrep 

etter pbl § 20-1, K
8050

Mindre terrenginngrep 

etter pbl § 20-1, L
3450

Rehabilitering av avløp, 

oljeutskillere
2616 2697

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-1 tilfelle

gjelder

forstøtningsmur,

innhegning, 

fasadeendring, piper ol

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-4 tilfelle

Saksbehandling av Bygg inntil 50 m2 1269 1308

rivingstillatelse Bygg inntil 200 m2 4824 4974

Bygninger over 200 m2 9711 10012

Påvisning av Bygninger med areal inntil 70 m2 3478 3586

bygningens plassering Bygninger med areal inntil 200 m
2

6988 7205

 - Gebyr betales etter Bygninger med areal inntil 400 m2 10459 10783

bebygd areal (BYA) Bygninger med areal over 400 m
2

17390 17929

Ny utstikking inntil 70 m2 1739 1793

Ny utstikking inntil 200 m2
3491 3599

Utføres etter kapasitet Ny utstikking inntil 400 m
2

5229 5391

Ny utstikking over 400 m2 8695 8965

Utstikking av ekstra kompliserte pr. time

bygninger - Kan kreves gebyr

etter medgått tid

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 70 m
2

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 200 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 400 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal over 400 m2

Søknad om ansvarsrett Personlig godkjenning

ansvarsrett selvbygger

Søknad om Hus, hytter og mindre prosjekter

rammetillatelse

Søknad om 

rammetillatelse

Industri- og forretningsbygg og andre 

større tiltak
7460

Ferdigattest Tiltak hvor det er gått mer enn

3 år etter tillatelse er gitt

10783

17929

2781

4974

2833

2781

4974

1103

3586

7205

17390

4824

2748

4824

1070

3478

6988

10459

2697

2697

For garasjer, uthus, naust, 

kaldlager og lignende som 

ligger under 20-1
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5. Deling etter plan- og bygningsloven 

 

 

6. Gebyr for behandling av private 

reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ 

endringer og sertifisering miljøfyrtårn 

 

 

 

  

Tiltak som krever Dispensasjon uten høring pr søknad 5078 5235

dispensjon etter Dispensasjon med høring  (andre pr søknad

PBL § 19 myndigheter)

Tilbaketrekking av dispensasjon Tilbakebetales 30 % av gebyr

Endring av tillatelse

Tilsyn Tilsyn bolig 4004 4128

Tilsyn bygg (frittliggende >50 m2) 1999 2061

Tilsyn byggeplass 6011 6197

Tilsyn foretak 4004 4128

Søknad etter 20-1, K 

Vesentlig terrenginngrep
7500

Søknad etter 20-1, K 

Veier, parkering, landing
5000

7852

2781

7616

2697pr søknad

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Delingssøknader etter Søknad i regulerte områder 3101 3197

PBL § 20-1 m Søknad om uregulerte områder 4648 4792

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Behandling av mindre

vesentlige

reguleringsendringer

Behandling av 

dispensasjonssøknader

Behandling av For enkel plan 47632 54609

reguleringsplaner Sammesatt plan 61241 68639

For krevende plan 81655 89686

11608

6696

5670

11259

6495

5155Sertifisering miljøfyrtårn
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7. Gebyr for behandling av konsesjonssaker 

og delingssaker etter jordloven 

 

 

8. Gebyr for utarbeiding av plan for 

skogsveier 

 

 

9. Gebyr for gravemeldinger 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Behandling av søknader

om delingssamtykke

etter jordloven

Behandling av søknader

om konsesjon

Gebyrene reguleres i henhold til jordlova.

2000

5000

2000

5000

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Skogsveier Utarbeiding av plan 11996 12368

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Arbeidsvarsling

pr 

gravetillatelse/ 

tiltak

670                691                

1 647             

pr 

gravetillatelse/ 

tiltak

1 598             

Søknadspliktig arbeid 

Gebyr for behandling av 

gravemelding
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10. Seksjonering 

 

 

11. Priser torgleie Fauske sentrum  

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

1 til 4 seksjoner 1 til 4 4000 4124

Tillegg for hver seksjon over 4 pr enhet 150 155

1 til 4 seksjoner 1 til 4 6000 6186

Tillegg for hver seksjon over pr enhet 150 155

1 til 4 seksjoner 1 til 4 6000 6186

Tillegg for hver seksjon over pr enhet 150 155

Oppheving av 

seksjonering
1500 1546

Reseksjonering

Gebyr for behandling av 

seksjonering  Nybygg

Seksjonering av 

eksisterende bygg

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Torgleie Sommersesong: 01.05 - 30.09 pr sesong 4500 4700

Vintersesong: 01.10 - 30.04 pr sesong 4500 4700

Strøm pr sesong 1500 1600

Torgplass uten strøm pr dag 250 260

Torgplass med strøm pr dag 280 290

Torghandlere som 

benytter torgplass fast 2 

ganger pr uke eller mer, 

betaler pr gang

pr gang 200 340

Leie av kommunalt areal 

(ikke torgareal) til 

begrenset anlegg og 

lagringsperiode

Pr m2 x mnd 3 20
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12. Parkeringssatser 

 

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Parkering helårskort alle 

kjøretøy
Definerte og udefinerte P plasser pr år 7600 5500

Utleie av Melenci plass 

ved sirkus/tivoli med 

mere

Melenci plass stenges av ved 

innkjøring E6 samt mot Torggata
pr døgn 7000

Parkeringsgebyr 

utfartssteder - Easypark, 

kl 00 - 24

Scooterparkering Daja, Kjelvatn, 

Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, 

Valnesfjord Bringsli, Fridalen 

parkering

Årskort - Easy 

park avgift i 

tillegg

1500

Bobilparkering Ved Rema pr døgn 196 215

Utvidet bobilparkering 

01.05 - 01.09 Ved Rema, bobilplasser uten strøm pr døgn
140

Kaileie hovedkai sentrum pr døgn 170

Flytebrygge - leie pr døgn 150 150

Gebyr feilparkering/ ikke 

betalt avgift
600 600

Tilleggsmerknader:
EasyPark Small - Du betaler 15% (min. 4 NOK) i transaksjonsavgift per parkering i tillegg til parkeringstaksten. Det er ingen månedsavgift.

SMS påminnelse: 1 NOK

E-post kvittering: 3 NOK

Månedsavgift: 0 NOK .

Transaksjonsavgift per parkering: 15% (min. 4 NOK)

EasyPark Large - Du betaler 59 NOK i månedsavgift. Ved parkeringer betaler du kun parkeringstaksten uten transaksjonsavgiften på 15%.

SMS påminnelse: 0 NOK

E-post kvittering: 0 NOK

Månedsavgift: 59 NOK

Transaksjonsavgift per parkering: 0 NOK

Parkeringsgebyr sentrum 

alle kjøretøy kl. 0900 - 

1700
pr time 28

Parkering 

Samfunnshus/Helland 

gården, 

Helsetunet/legekontor - 

alle kjøretøy

Dag etter 1000 pr time

Parkering 

Samfunnshus/Helland 

gården, 

Helsetunet/legekontor -

alle kjøretøy kl. 0900 - 

1700

Dag før kl 1000 pr døgn 50

28

22

32

22

45

Parkeringsgebyr 

utfartssteder - Easypark, 

kl 00 - 24

Scooterparkering Daja, Kjelvatn, 

Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, 

Valnesfjord Bringsli, Fridalen 

parkering

pr døgn - Easy 

park avgift i 

tillegg

150

Parkeringsgebyr 

utfartssteder - Easypark, 

kl 00 - 24

Scooterparkering Daja, Kjelvatn, 

Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, 

Valnesfjord Bringsli, Fridalen 

parkering

pr time - Easy 

park avgift i 

tillegg

28

Parkering 

Samfunnshus/Helland 

elbil
Dag etter 1000 pr time 22
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13. Kaileie Finneid kai 

 

 

14. Kaileie Fauske sentrum 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Finneid kai Tonnasje over kai Pr tonn 11 13

Bulk eller stykkgods

Kaileie uten strøm pr døgn 200 210

Kaileie med strøm pr døgn 300 300

Kaivederlag for fartøy under 15 pr døgn 105 110

Kaivederlag for fartøy under 15 - 30 pr døgn 210 220

Kaivederlag for fartøy fra 30 meter pr døgn 330 340

Finneid kai, områdeleie Område 1 - 240 m2 pr uke 480

Område 2 - 125 m2 pr uke 250

Område 3 - 300 m2 pr uke 600

Område 4 - 400 m2 pr uke 800

Område 5 - 900 m2 pr uke 1800

Ny

Kai Trafo

Ca 125 m2 Ca 400 m2 bygg

Område 2 Område 4 Kai

kontor

Ca 900 m2

ca 240 m2 Område 5

Område 1

Ca 300 m2

Port Område 3 Port

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Flytebrygge (uten strøm) pr døgn 150 150

Kaileie uten strøm pr døgn 200 220

Kaileie med strøm pr døgn 300 300

Overtredelsesgebyr 600 600

Kaileie i Fauske sentrum
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15. Skanning/ kopiering/ utskrift 

 

 

16. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske 

storkjøkken 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Grunnkart eller Privat - Utsnitt rundt eiendom pr. stk. inkl. mva 209 215

 situasjonskart Privat- Utsnitt av store areal pr. stk. inkl. mva

(høydekurver, Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

eiendomsgrenser, Utsnitt rundt eiendom 

bygninger, veg) Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt for reguleringsplan

Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt av store areal

Priser pr. utskrift i farge A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 165 170

A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 63 65

Maksimal lengde på A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 254 262

utskrift er 18 m. A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 101 104

A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 539 556

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 191 197

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 698 720

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 318 328

Priser pr. utskrift A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 159 164

i sort/hvit A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 32 33

A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 159 164

Maksimal lengde på A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 76 78

utskrift er 18 m. A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 348 359

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 128 132

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 476 491

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 191 197

Skanning A3 pr. stk. inkl. mva 38 39

(farge og sort/hvit) A2 pr. stk. inkl. mva 63 65

A1 pr. stk. inkl. mva 95 98

A0 pr. stk. inkl. mva 159 164

Laminering A4 pr. stk. inkl. mva 26 27

A3 pr. stk. inkl. mva 51 53

Posthylse 46 cm    pr. stk. inkl. mva 32 33

(I tillegg frakt etter 63 cm  pr. stk. inkl. mva 38 39

Posten prisregulativ) 80 cm pr. stk. inkl. mva 51 53

103cm pr. stk. inkl. mva 76 78

328

1047

1047

318

1016

1016

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Middag paviljongene Normalporsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Stor porsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Middag tilkjørt Middag m/dessert m/mva 90 100

hjemmeboende Middag u/dessert m/mva 81 Utgår
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17. Feieavgift 

 

 

18. Vann-, avløp- og slamgebyr 

 

 

19. Husholdningsgebyr 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Feieavgift Boliger ekskl. mva pr pipeløp 290 289

Fritidsboliger ekskl. mva pr pipeløp 162 160

Beskrivelse Enhet Endring Ny pris

Vann Avløp Sum m/mva Vann Avløp Sum m/mva

Engangsgebyr pr. bygg

Abonnementsgebyr bolig/ fritidshus pr. boenhet 674,08 540,66 1518,43 674,08 540,66 1518,43

Ab.gebyr for næring/ andre bygg eiendom/seksjon 674,08 540,66 1518,43 674,08 540,66 1518,43

Forbruksgebyr etter areal kr/m2 27,10 20,11 59,01 27,10 20,11 59,01

Forbruksgebyr etter måler kr/m3 20,32 15,09 44,27 20,32 15,09 44,27

Årsleie for vannmåler 3/4" 210,58 210,58

1 " 289,01 289,01

1 1/2 " 550,52 550,52

2" 1007,06 1007,06

Slamavgift bolig,

tømming hvert år

Slamavgift bolig,

tømming hvert 2. år

Slamavgift hytter

tømming hvert 4. år
541,88 677,35

2165,51 2706,89

1082,42 1353,02

2021

5361,29 4525,94 12359,04

1061,5

481,24 601,56

2020

1923,19 2403,99

5361,29 4525,94 12359,04

1061,5

961,30 1201,63

pr. bruksenhet

pr. bruksenhet

pr. bruksenhet

Plombering og åpning av innvendig 

stoppekran

pr. oppmøte

Område Beskrivelse Enhet Endring Ny pris

Husholdningsgebyr Grunngebyr pr dunk 2282 2852 2300 2875

80 liter pr dunk 59 2282 2852 627 183 61 2300 2875 646 189

130 liter pr dunk 59 2555 3193 703 227 61 2703 3379 724 234

190 liter pr dunk 59 2879 3599 792 288 61 3186 3983 815 296

240 liter pr dunk 59 3148 3935 866 293 61 3588 4485 892 303

350 liter pr dunk 59 3748 4685 1031 447 61 4474 5593 1062 461

500 liter pr dunk 59 6246 7808 1718 624 61 8000 10000 1769 642

Kommunalt miljøgebyr kr. 61,00 eks. mva. Økning 2,7 %

Øvrige priser ligger som vedlegg til sak Årsbudsjett 2021

Ekstra 

tømming 

inkl. mva

2021

 Komm. 

tillegg 

Sum eks. mva Sum inkl. 

mva

Hyppigere 

tømming 

inkl. mva

2020

Hyppigere 

tømming 

inkl. mva

Ekstra 

tømming 

inkl. mva

 Komm. 

tillegg 

Sum eks. mva Sum inkl. 

mva
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20. Diverse betalingssatser i pleie og omsorg 

 

 

 

21. Betalingssatser for kommunale 

barnehager gjeldende fra 01.01.2021 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Paviljongene - Husleie Beboer pr mnd 5155 5294

Sagatun

Paviljongene - Mat Middag pr mnd 2768 2843

Tørrmat pr mnd 1561 1603

Trygghetsalarm Tap av alarmknapp - Erstatning pr stk 973 973

Månedsabonnement under 2 G 

(max.pris avh. av ant. t. pr.mnd.) pr mnd

Statens 

satser

Statens 

satser

Månedsabbonement 2 - 3 G pr mnd 1240 2904

Månedsabbonement 3 - 4 G pr mnd 2000 3872

Månedsabbonement 4 - 5 G pr mnd 2760 4840

Månedsabbonement over 5 G pr mnd 3200 5324

Under 2G pr time 210

Timesats 2-3G pr time 155 484

Timesats 3 - 4 G pr time 250 484

Timesats 4 - 5 G pr.time 345 484

Timesats over 5 G pr time 400 484

Korttidsopphold

Egenandel dagsentertilbud

1 gang pr mnd

Egenandel dagsentertilbud

fra 2 ganger til 3 ganger

Statens 

satser

Statens 

satser

80 pr.gang

80 pr.gang

80 pr.gang412

Hjemmetjenester 

(Grunnbeløp pr 

01.05.2020 - kr 101 351)

122

Statens 

satser

Statens 

satser

Døgnsats

Dagopphold

Miljø/aktivitetstjensten

242

Egenandel dagsentertilbud fra 4 

ganger

NB! Gjelder fra 01.01.2021

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Satser kommunale Helplass 100 % 3135 3230

barnehager Halv plass 50 % 1567 1615

Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr time

pr dag

Enkeltdager pr dag 235 241

Matpenger pr dag 27 28

46 47
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22. Voksenopplæring 

 

 

23. Betalingssatser for SFO  

 

 

 

 

Område Beskrivelse Enhet 2020 2021 Endring Ny pris

Elever som ikke har rett og plikt pr undervisn.-

(EØS/arbeidsinnvandrere) time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Elever som har plikt, men ikke pr undervisn.-

rett time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Statsborgerprøve 720 740

Norskprøve muntlig 670 690

Norskprøve skriftlig

(hel prøve)

Delprøve norsk skriftlig 335 345

60

60

690

690

Voksenopplæring

57

57

670

Samfunnskunnskapsprøve for 

betalende elever
670

Nye betalingssatser fra 01.01.2021

Område Beskrivelse Enhet 01.08.2020 Fra 01.01.2021  Fra 01.01.2022 selvkostsats Endring Ny pris

Sats 1: Fra 1-7 timer pr skoleuke pr mnd 859                1100 1500

Sats 2: Fra 7-14 timer pr skoleuke pr mnd 1 656             2150 2800

Sats 3: Fra 14 -> timer pr skoleuke pr mnd 2 298             3000 3900

Sats 4: Hel dag, skolefrie dager pr dag 226                250 350

Sats 5: Sammenhengende uke, 

skolefrie dager
pr uke 921                1000

1400

Sats 1 pr mnd 72 90 90

Sats 2 pr mnd 135 160 160

Sats 3 pr mnd 176 200 200

Sats 4 pr dag 19 25 25

Sats 5 pr uke 93 125 125

Leksehjelp i SFO tid pr mnd -129 -132 -132

SFO

Matpenger 

For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager. Sats 4 og 5 gjelder alle skolefrie dager hvor SFO holder 

åpent.    Barn med behov for styrket SFO tilbud på 5.-7.trinn har rett til friplass på alle skoledager. Alle barn, 1.-7.trinn må betale for tilbudet på 

skolefrie dager.

For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Det gis 50 % 

søskenmoderasjon beregnet ut fra lavest betalende sats. Søskenmoderasjon gis til søsken folkeregistrert på samme adresse og med samme 

hovedforsørger. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling.

Selvkostsats fra 01.01.2022 er basert på barn i SFO pr. september 2020. Det må påregnes at foresatte vil ta barn ut av SFO når satsen økes. 

Estimatet på selvkost er basert på at det kjøpes plass til 30 % av barna på SFO på alle skolefrie dager.



 
 FAUSKE KOMMUNE  
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 JournalpostID: 20/16534     
 Arkiv sakID.: 19/2563 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
143/20 Formannskap 24.11.2020 
017/21 Kommunestyre 25.02.2021 
037/21 Kommunestyre 11.03.2021 

 
 
Søknad om fritak fra politiske verv - Jens B. Kyed 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i kommunelovens § 7-9 andre ledd innvilges Jens B. Kyed fritak fra sine 
politiske verv i Fauske kommune. 

 
2. Med hjemmel i valgloven § 14-2 suppleres vararepresentantlista med følgende: 
- Gunnar Bråthen, Vikaveien 47, 8200 Fauske 

 
3. Med hjemmel i kommuneloven § 7-10 fjerde ledd velges følgende som medlem av oppvekst- 
og kulturutvalget: 
- ………………………….. 

 
4. Med hjemmel i kommuneloven § 7-10 fjerde ledd velges følgende som nestleder i oppvekst- 
og kulturutvalget: 
- ………………………….. 

 
5. Som ny fast møtefullmektig til forliksrådet velges: 

- ………………………….. 
 
6. Som ny representant til samarbeidsutvalget ved Valnesfjord skole velges: 

- ………………………….. 
 

7. Som ny meddommer til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
velges: 
- ………………………….. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehanding i formannskapet. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 143/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehanding i 



formannskapet. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 017/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
10.11.2020 Søknad om fritak fra politiske verv 1457845 

10.11.2020 Legeerklæring 1457847 

17.11.2020 Oversikt over verv - Jens B Kyed 1457852 
 
Sammendrag: 
Det vises til søknad fra Jens B. Kyed vedrørende fritak fra kommunale verv i Fauske kommune. 
Søknaden er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd 
nr. 1. 
 
Etter kommuneloven § 7-9, andre ledd kan kommunestyret etter søknad frita, midlertidig eller for 
resten av valgperioden, den som ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 
han. 
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helsetilstand, familieforhold eller 
andre velferdsgrunner. 
 
Kommunestyret skal utøve et skjønn jfr. formuleringen ”kan – frita”. Etter at det er fastslått at 
fritaksgrunn er tilstede, må kommunestyret vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Det må her 
tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. Når kommunestyret behandler søknaden, skal de 
legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent da personen ga sitt samtykke til å bli valgt til vervet. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at søknaden om fritak imøtekommes og innstiller på at Jens B. Kyed 
innvilges fritak fra følgende verv: 

· Kommunestyret – 1. varamedlem (så lenge Noresjø har midlertid fritak) 
· Medlem og nestleder i oppvekst- og kulturutvalget 
· Fast møtefullmektig til forliksrådet 
· Representant i samarbeidsutvalget ved Valnesfjord skole 
· Meddommer til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 

 
Etter kommuneloven § 7-10 tredje ledd vil varamedlemmer tre inn i den nummerorden de er valgt i 
kommunestyret.  
 
Etter valgloven 14-2 foretas nytt valgopgjør få å supplere vararepresentantlista. 
 
Etter kommuneloven § 7-10 fjerde ledd skal det, ved annet folkevalgte organ enn kommunestyret, 
velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som 
det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre 
enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis mulig, velges et nytt medlem for det 
underrepresenterte kjønnet. 
 
 
Helge Akerhaugen 



kommunedirektør 
 



OVERSIKT OVER VERV – JENS B. KYED 
 
 
 

OPPVEKST OG KULTURUTVALG 
Som medlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Kassandra Eleni Bredrup Petsas, Erikstadvn. 70 E, 8206 Fauske  (FRP) - Leder 
2. Jens B. Kyed, Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord    (KRF) - Nestleder 
3. Øystein Gangstø, Vollgata 10, 8200 Fauske     (SP) 
4. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord    (AP) 
5. Wiggo Lund, Glastunes 7 B, 8230 Sulitjelma     (AP) 
 
Som varamedlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Marianne Tverå, Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske    (H) 
2. Kim Børge Johansen, Sjyvn. 2, 8215 Valnesfjord    (SP) 
3. Christian Bringsli, Greplyngvn. 15, 8209 Fauske    (H) 
4. Torbjørn Noresjø, Geplyngvn. 11, 8209 Fauske    (KRF) 
5. Michael Sagnes, Reitanvn. 9 A, 8210 Fauske    (FRP) 
 
For medlem 4 - 5: 
1. Anne Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske    (R) 
2. Embla Sofie K. Sørensen, Måkevn. 12, 8207 Fauske   (AP) 
3. Amalie Moan Larsen, Eriksbakkvn. 5, 8206 Fauske    (FL) 
4. Anders Karlsen Dahl, Kopparvn. 4, 8208 Fauske    (SV) 

 
 
 
FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN 2019 - 
2023  

Som møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2019 – 2023 velges: 
Fullmektig 1: Marit Stemland, Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord  (FRP) 
Fullmektig 2: Jens B. Kyed, Trivseslsvn. 215, 8215 Valnesfjord  (KRF) 
Fullmektig 3: Finn Audun Andal, Ytter-Leivset 19, 8211 Fauske  (AP) 
 
Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 
møtefullmektig. 

 
 
 
RERPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE I SKOLENE OG 
BARNEHAGENE FOR PERIODEN 2019 - 2023 

1. Samarbeidsutvalgene i Fauske kommune får følgende sammensetning for skoler: 
· To representanter for elevene 
· To representanter for pedagogisk personale 
· En representant for andre ansatte 
· To representanter for foreldrene 
· To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 
2. Samarbeidsutvalg i barnehagene får følgende sammensetning: 

· To representanter for de ansatte 
· To representanter for foreldrene 



· To representanter for eier (styrer + politisk oppnevnt representant) 

 
3. Samarbeidsutvalget på fremmespråkundervisningen får følgende sammensetning: 

· To representanter for de voksne elevene 
· To representanter for de ansatte 
· To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 
4. Følgende politiske representanter og vararepresentanter for eier oppnevnes: 

 
Erikstad barnehage:  

· Representant: Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske  (SV) 
· Vararepresentant: Audun Dahl, Holtanvn. 367, 8219 Fauske  (SP) 

 
Finneid skole: 

· Representant: Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske  (H) 
· Vararepresentant: Anne Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske  (R) 

 
Hauan barnehage: 

· Representant: Ari Tollånes, Lundvn. 115, 8206 Fauske  (H) 
· Vararepresentant: Sandra Rendall Berg, Frydenlund 5, 8214 Fauske  (SP) 

 
Sulitjelma skole: 

· Representant: Audun Krarup Jonassen, Aspvn. 7, 8209 Fauske  (KRF) 
· Vararepresentant: Odd Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske  (KRF) 

 
Sulitjelma barnehage: 

· Representant: Gisela Hansen Gulstad, Nyvn. 12, 8200 Fauske  (AP) 
· Vararepresentant: Svein Roger Bådsvik, Bådsvikvn. 9, 8211 Fauske 

 
Valnesfjord skole: 

· Representant: Jens B. Kyed, Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord  (KRF) 
· Vararepresentant: John Harald Løkås, Løkås5, 8215 Valnesfjord  (AP) 

 
Valnesfjord barnehage: 

· Representant: Kim Børge Johansen, Sjyvn. 2, 8215 Valnesfjord   (SP) 
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Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 2020 - Om journalsystemet 
AKSON 
 
 
 
 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken utsettes til neste møte, ettersom interpellanten har forfall. 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 124/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte, ettersom interpellanten har forfall. 
 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 018/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
Vedlegg: 
27.11.2020 Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 2020 - Om 

journalsystemet AKSON 
1460240 

 
Sammendrag: 
Det vises til interpellasjon fra representanten Anne Godding (R). 
 
I reglement for kommunestyre og formannskap heter det: 
 

§ 23.          Interpellasjoner. 
En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  
Interpellasjonen må være meldt til ordfører i god tid før møtet – senest 10  
dager. Den skal være skriftlig og sendes ut sammen med sakspapirene. 
 



Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og  
svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.  
Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas opp til votering.  
Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordfører eller 1/3 av de tilstedeværende 
medlemmene motsetter seg dette. 

 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



                       INTERPELLASJON til kommunestyre møte  11.12.20  fra RØDT Fauske  

                                                         om journalsystemet AKSON   

                           

AKSON  er navnet på  prosjektet som regjeringen har iverksatt skal gi felles journalføring i 

kommune-Norge , oppsummert som « En innbygger – en journal «. Prosjektet omfatter 

plattformene Akson Journal og Akson Samhandling. Målet er at helsepersonell får enkel og 

sikker tilgang til pasient- og brukerjournaler.Og systemet skal omfatte alle som yter 

helsetjenester i Norge. 

Kommunene er blitt invitert til å skrive under på en intensjonsavtale. 

Intensjonen om bedre journalsystemer og samhandling er god ,  men vi bør stille 

spørsmålstegn ved utarbeidingen og gjennomføringen. Vi bør advare mot det at private 

aktører og konsulenter får berike seg på det offentlige velferdssystemet. Private får dermed 

et sugerør ned i velferdstaten, og dette blir kalt « helsenæringa « 

AKSON har fått mye kritikk etter avsløringene i sommer, da Aftenposten avdekket at 

Direktoratet for e-helse ( elektronisk helse ) gjennom FLERE ÅR har hatt en av deleierne i 

konsulentselskapet Price Waterhouse Cooper ( PwC ) få styre arbeidet og opptre som 

byråkrat utad. Dagens medisin har for øvrig dokumentert at direktoratet kjøpte konsulent 
tjenester for over 1,2 milliarder kroner mellom 2016 og 2019. 

Kontroversen med AKSON skyldes også store og uavklarte kostnader som havner på 

kommunene. Foreløpig 8,8 milliarder der kommunene skal dekke 7,4 milliarder og staten 

resten !!! Kostnadene knyttet til innføring av AKSON er et sentralt element for kommunene. 

Det skisseres et opplegg der staten dekker forventet kostnad tilknyttet program- og 

myndighetsoppgaver . Kommunene skal dekke kjøp, etablering, innføring og forvaltning av 

den felles løsningen. Kostnader knytter til ikke-kommunale aktører er ikke avklart. 

Det er også sådd sterk tvil om kostnadsoverslaget holder. Det antydes kostnader opp mot 22 

milliarder kroner. Kommunenes andel vil i så fall bli uhåndterlige i allerede pressede 

kommunebudsjetter (ROBEK). Heldigvis har ikke stortinget gitt endelig godkjenning enda.  

Systemet blir for dyrt og for sentralisert mener RØDT. 

Til kommunestyremøtet 1. oktober stilte Rødt i Fauske noen viktige spørsmål til ordføreren 

angående systemet Akson . Ordføreren kunne ikke gi noe annet enn generelle svar om at 

ingenting enda var bestemt i Fauske om saken. 

Rødt er av den oppfatning at saken er så viktig  og  vil  ha så store økonomiske konsekvenser 

for kommunen at det må tas opp som egen sak i kommunestyret snarest over nyttår. 

Konklusjonen bør også være at Fauske kommune  ikke skal  slutte seg til intensjonsavtalen 

om journal systemet Akson . 

 

Anne Godding                                                                                     Fauske 26.11.2020 

Rødt Fauske 
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