
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 28.09.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2017 Til kl. 14:45 Møtested: Finneid skole 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Siv Anita Johnsen Brekke AP 
Steinar Nymo AP 
Gry Janne Rugås FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Liv-Marit Tverå FRP 
Arnt Pedersen H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 

 

Varamedlemmer Parti 
Nils Sture Bringsli FL 
Raymond Mathisen FL 
Vegard Setså FL 
Per Støre FRP 
Tore Paul Stemland FRP 
Ketil Skår H 
Einar Thomassen R 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Kariann Skar Sørdahl 
Monica Johansen 
Nils-Are Johnsplass 
Trond Heimtun 

 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 
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Hilde Johanne Dybwad 072/17 , <parti> Hilde Dybwad stilte spørsmål med 
egen habilitet. Styremedlem i 
Veipakke Salten. Dybwad ble 
enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningslovens § 6. 

Ole Tobias Orvin 072/17 ,  Ole Tobias Orvin stilte spørsmål 
med egen habilitet. 
Varastyremedlem i Veipakke 
Salten. Orvin ble enstemmig 
erklært inhabil med hjemmel i 
forvaltningslovens § 6. 

 
Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen leder møtet. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL):   
Sak i fylkestinget som er ute på høring - Uttalelse ang. Fauske videregående skole. 
Uttalelsen settes opp som egen sak. 

· Siv Anita Johnsen Brekke (AP): 
Sak 67/17 - Rådmannen kan ikke foreslå nytt forslag til vedtak når saken har vært i 
formannskapet. Rådmannen kan ikke overprøve vedtak i formannskapet. 

· Arnt Pedersen (H): 
Ber om informasjon ang. den økonomiske situasjonen. 

· Hilde Dybwad (AP): 
Inhabil i sak 72/17. 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Inhabil i sak 72/17. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Orientering ang. status Valnesfjord skole v/prosjektleder Evald Solbakken 

Orientering ang. den økonomiske situasjonen v/økonomisjef Kariann Sørdahl 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 29.09.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formanskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den  
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
064/17 Godkjenning av møtebok  

065/17 Delegerte saker i perioden  
066/17 Referatsaker i perioden  

067/17 Prosjekt skolevei - Trafikksikkerhet status 31.08.17.  
Finansiering gjenstående prosjekter 

 

068/17 Rullering av Lønnspolitisk plan 2017  
069/17 Invitasjon fra Fauske hotell om kulturhusfunksjon  

070/17 Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem i Fauske kommune 

 

071/17 Ordningen med Brukerstyrt personlig assistent (BPA) i 
Fauske kommune 

 

072/17 Bompengereformen - omlegging av rabattsystemet i 
igangsatte bompengeprosjekter 

 

073/17 Rekkefølgen av flerspråkelig navn på Fauske 
kommune 

 

074/17 Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-
løype i Klungsetmarka skianlegg 

 

075/17 Regionrådets rolle og fokus – fremlegging av 
foreløpige konklusjoner fra arbeidsgruppen og arbeidet 
videre 

 

076/17 Salten Regionråd - Endring av vedtekter  
077/17 Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS  

078/17 Endring i ekteskapsloven – Kommunale vigsler  
079/17 Vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg  

080/17 Søknad om fritak fra politiske verv - Kenneth Svendsen  
081/17 Grunngitt spørsmål til kommunestyret 28.09.2017 - 

Trafikksikkerhet 
 

082/17 Interpellasjon til kommunestyremøtet 28. september 
2017 - Innkjøps- og vikarstopp 

 

083/17 Uttalelse - Fauske i vekst - Bevar tilbudet på Fauske 
videregående skole 
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064/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 064/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
 
 
065/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 065/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
066/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 066/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
067/17: Prosjekt skolevei - Trafikksikkerhet status 31.08.17.  Finansiering gjenstående 
prosjekter 
 
 
 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar orienteringen om trafikksikkerhets tiltakene, skolevei 
Fauske til  orientering. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fullføre og ferdigstille gjenstående tiltak iht. 
framlagte plan. 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak inntil kr 19.250.000. Ny vannledning, 3.1 
mill.  

Finansieres med eget lånopptak innenfor selvkostområdet vann. 
 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet rådmannens forslag til vedtak  med tillegg: 
1. Rådmannens nye forslag vedtas: 

1. Kommunestyret tar orienteringen om trafikksikkerhets tiltakene, skolevei Fauske til  
orientering. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fullføre og ferdigstille gjenstående tiltak iht. framlagte 
plan. 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak inntil kr 5.299.000.  

2. Som kommunestyret tidligere har vedtatt, bes rådmannen iverksette stenging av 
tungtransporttrafikk fra Krodalsmyra via Jernbanegata til E6. 

3. Rådmannen bes vurdere trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med avkjøring E6 - Medåsveien.  

4. Det utarbeides en plan for mindre trafikksikkerhetstiltak i utkantene, hva gjelder enkle 
lyspunkter og buss-stopp. 

FL's forslag pkt. 1 ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 
FL's forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 067/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Rådmannens nye forslag vedtas: 

1. Kommunestyret tar orienteringen om trafikksikkerhets tiltakene, skolevei Fauske 
til  orientering. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fullføre og ferdigstille gjenstående tiltak iht. 
framlagte plan. 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak inntil kr 5.299.000.  

2. Som kommunestyret tidligere har vedtatt, bes rådmannen iverksette stenging av 
tungtransporttrafikk fra Krodalsmyra via Jernbanegata til E6. 

3. Rådmannen bes vurdere trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med avkjøring E6 - 
Medåsveien.  

4. Det utarbeides en plan for mindre trafikksikkerhetstiltak i utkantene, hva gjelder enkle 
lyspunkter og buss-stopp. 

 
 
 
068/17: Rullering av Lønnspolitisk plan 2017 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Partssammensatt utvalg 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 007/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

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

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 068/17 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 
Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 068/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
069/17: Invitasjon fra Fauske hotell om kulturhusfunksjon 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede samarbeidsform, og økonomiske forhold knyttet 
til invitasjonen fra Fauske hotell, samt å få en juridisk vurdering av hvordan et slikt 
samarbeid vil vurderes opp mot regelverket om offentlige anskaffelser.  
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede samarbeidsform, og økonomiske forhold knyttet 
til invitasjonen fra Fauske hotell, samt å få en juridisk vurdering av hvordan et slikt 
samarbeid vil vurderes opp mot regelverket om offentlige anskaffelser.  
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 
FOR- 066/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede samarbeidsform, og økonomiske forhold knyttet 
til invitasjonen fra Fauske hotell, samt å få en juridisk vurdering av hvordan et slikt 
samarbeid vil vurderes opp mot regelverket om offentlige anskaffelser.  
 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 

 
KOM- 069/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede samarbeidsform, og økonomiske forhold knyttet 
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til invitasjonen fra Fauske hotell, samt å få en juridisk vurdering av hvordan et slikt 
samarbeid vil vurderes opp mot regelverket om offentlige anskaffelser.  
 

 
 
 
070/17: Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 30.08.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 30.08.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
HEOM- 018/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, KRF og V: 
"Samboergaranti" for hjelpetrengende eldre. 

Ektefeller/samboere som har bodd sammen et langt liv skal gis mulighet til å bo sammen også i 
sykehjem. Fauske kommune vil sørge for at eldre ektepar og samboere som ønsker å bo 
sammen på institusjon får anledning til det, selv om bare en har fått vedtak. 

Vilkår for tildeling av opphold for ektefeller/samboere presiseres slik: 

· Den ene part er i behov for og tildeles langtidsopphold i sykehjem. 

· Den andre/hjemmeboende parten trenger helse- og omsorgstjenester og oppfyller 
delvis krieterier for tildeling av tidsbegrenset/midlertidig opphold. 

· Ektefellene/samboerne søker om og tildeles plass i dobbeltrom. 

· Vedtak om tidsbegrenset opphold/korttidsopphold fattes av en til to måneders 
varighet, vedtak kan forlenges med en til to måneder om gangen, så lenge opphold er 
ønsket og nødvendig. 

· Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold. 
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Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslaget: 
Saken utsettes og sendes tilbake til helse- og omsorgsutvalget til behandling. 

Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 070/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og sendes tilbake til helse- og omsorgsutvalget til behandling. 

 
 
 
071/17: Ordningen med Brukerstyrt personlig assistent (BPA) i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 30.08.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

BPA ordningen driftes videre slik den driftes i dag. Fauske kommune tilbyr to måter å 
organisere tjenesteytingen enten som kommunal drift eller i brukerens egen regi. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
BPA ordningen driftes videre slik den driftes i dag. Fauske kommune tilbyr to måter å 
organisere tjenesteytingen enten som kommunal drift eller i brukerens egen regi. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 30.08.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 017/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

BPA ordningen driftes videre slik den driftes i dag. Fauske kommune tilbyr to måter å 
organisere tjenesteytingen enten som kommunal drift eller i brukerens egen regi. 
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 05.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 

Hva er BPA? Punkt 1.1 i "Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA" (IS-2313) - 
og link vedlagt saken står det:  

BPA skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov mulighet til å leve et aktivt og mest 
mulig uavhengig. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, interesser, behov 
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og ønsker som alle andre samfunnsborgere".  

FUN registrerer at rådmannen innstiller på at BPA-ordningen skal driftes videre slik den 
organiseres i dag, enten kommunal drift eller i brukerens egen regi. Rådet beklager at 
rådmannen ikke ser det hensiktsmessig å la private aktører (herunder ULOBA) bidra med sine 
tjenester i kommunen, men setter pris på at det endelig foreligger en avklaring/vedtak i saken. 

Det fremgår videre og slås fast i saksutredningen at ordningen (BPA) fungerer tilfredstillende i 
Fauske kommune. Det er rådet fortsatt uenig i.  

I Helse- og omsorgsplanen er BPA nevnt under satsingsområde 3, Resultatmål pkt. 19. Der 
vises det til at BPA ordningen skal gjøres kjent for de som har den type hjelpebehov. Til tross 
for dette resultatmålet ligger det ikke informasjon ute på kommunens hjemmeside.  

Spørsmål:  

1. Blir intensjonen i planen fulgt opp? 
2. Hvor brukerstyrt er tilbudet til de fem som pr i dag mottar tjenesten fra kommunen? 
3. Har disse fått uttale seg før man konkluderte med at ordningen fungerer tilfredsstillende? 

FUN ber kommunestyret ta hensyn til våre innspill og sette brukerne i fokus. 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FUN- 023/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Hva er BPA? Punkt 1.1 i "Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA" (IS-
2313) - og link vedlagt saken står det:  

BPA skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov mulighet til å leve et aktivt og mest 
mulig uavhengig. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, interesser, 
behov og ønsker som alle andre samfunnsborgere".  

FUN registrerer at rådmannen innstiller på at BPA-ordningen skal driftes videre slik den 
organiseres i dag, enten kommunal drift eller i brukerens egen regi. Rådet beklager at 
rådmannen ikke ser det hensiktsmessig å la private aktører (herunder ULOBA) bidra med 
sine tjenester i kommunen, men setter pris på at det endelig foreligger en avklaring/vedtak i 
saken. 

Det fremgår videre og slås fast i saksutredningen at ordningen (BPA) fungerer tilfredstillende i 
Fauske kommune. Det er rådet fortsatt uenig i.  

I Helse- og omsorgsplanen er BPA nevnt under satsingsområde 3, Resultatmål pkt. 19. Der 
vises det til at BPA ordningen skal gjøres kjent for de som har den type hjelpebehov. Til tross 
for dette resultatmålet ligger det ikke informasjon ute på kommunens hjemmeside.  

Spørsmål:  

1. Blir intensjonen i planen fulgt opp? 
2. Hvor brukerstyrt er tilbudet til de fem som pr i dag mottar tjenesten fra kommunen? 
3. Har disse fått uttale seg før man konkluderte med at ordningen fungerer 

tilfredsstillende? 
FUN ber kommunestyret ta hensyn til våre innspill og sette brukerne i fokus. 
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Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Representant fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede, Vera Valen, orienterte. 

Arnt Pedersen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sendes tilbake. Saken utredes videre. 

H's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 071/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og sendes tilbake. Saken utredes videre. 

 
 
 
072/17: Bompengereformen - omlegging av rabattsystemet i igangsatte 
bompengeprosjekter 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og 
rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) på rv. 80 Røvika-
Strømsnes.  

2. Fauske kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens søknad om 
takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til reduserte takster på rv. 
80 Røvika-Strømsnes. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og 
rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) på rv. 80 Røvika-
Strømsnes.  

2. Fauske kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens søknad om 
takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til reduserte takster på rv. 
80 Røvika-Strømsnes. 
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 069/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og 
rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) på rv. 80 Røvika-
Strømsnes.  

2. Fauske kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens søknad om 
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takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til reduserte takster på rv. 
80 Røvika-Strømsnes. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Hilde Johanne Dybwad  Hilde Dybwad stilte spørsmål med egen 
habilitet. Styremedlem i Veipakke Salten. 
Dybwad ble enstemmig erklært inhabil 
med hjemmel i forvaltningslovens § 6. 

Ole Tobias Orvin  Ole Tobias Orvin stilte spørsmål med egen 
habilitet. Varastyremedlem i Veipakke 
Salten. Orvin ble enstemmig erklært 
inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 
6. 

 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 072/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og 
rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) på rv. 80 Røvika-
Strømsnes.  

2. Fauske kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens søknad om 
takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til reduserte takster på rv. 
80 Røvika-Strømsnes. 

 
 
 
073/17: Rekkefølgen av flerspråkelig navn på Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 07.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 087/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 
 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 073/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 

 
 
 
074/17: Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i Klungsetmarka 
skianlegg 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Søknaden innvilges ikke. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Søknad om støtte til ferdigstilling av rulleskianlegg foreslås innvilget med kr. 1.500.000,-. Det 
forutsettes at det blir universelt utformet og tilgjengelig for alle. 
Kostnadene bakes inn i økonomiplan og budsjettplanene for 2018. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 

 
OPKU- 047/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
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Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 071/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) fremmet følgende forslag: 
Søknad om støtte til ferdigstilling av rulleskianlegg foreslås innvilget med kr. 1.500.000,-. Det 
forutsettes at det blir universelt utformet og tilgjengelig for alle. 
Kostnadene bakes inn i økonomiplan og budsjettplanene for 2018. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 074/17 Vedtak: 
Vedtak: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

 
 
 
075/17: Regionrådets rolle og fokus – fremlegging av foreløpige konklusjoner fra 
arbeidsgruppen og arbeidet videre 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune stiller seg bak arbeidsgruppens foreslåtte anbefalinger. 
2. Fauske kommune mener det er viktig at man videretutvikler region rådet til å bli en 

ennå sterkere politisk arena for viktige områder som gjelder hele regionen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune stiller seg bak arbeidsgruppens foreslåtte anbefalinger. 
2. Fauske kommune mener det er viktig at man videretutvikler region rådet til å bli en 
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ennå sterkere politisk arena for viktige områder som gjelder hele regionen 

 
 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 072/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune stiller seg bak arbeidsgruppens foreslåtte anbefalinger. 
2. Fauske kommune mener det er viktig at man videretutvikler region rådet til å bli en 

ennå sterkere politisk arena for viktige områder som gjelder hele regionen. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 075/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune stiller seg bak arbeidsgruppens foreslåtte anbefalinger. 
2. Fauske kommune mener det er viktig at man videretutvikler region rådet til å bli en 

ennå sterkere politisk arena for viktige områder som gjelder hele regionen. 

 
 
 
076/17: Salten Regionråd - Endring av vedtekter 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionråds vedtekt § 1 slik at den får 
følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke 
næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

 
· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
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· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene» 
 
2. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionåds vedtekt § 2 slik at den får 

følgende ordlyd: 

 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I 
tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte 
kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionråds vedtekt § 1 slik at den får 
følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke 
næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

 
· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene» 

 
2. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionåds vedtekt § 2 slik at den får 

følgende ordlyd: 

 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I 
tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte 
kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 075/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionråds vedtekt § 1 slik at den får 
følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke 
næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

 
· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene» 

 
2. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionåds vedtekt § 2 slik at den får 

følgende ordlyd: 

 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I 
tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte 
kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 076/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionråds vedtekt § 1 slik at den får 
følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
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Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke 
næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

 
· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene» 

 
2. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionåds vedtekt § 2 slik at den får 

følgende ordlyd: 

 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I 
tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte 
kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 

 
 
 
077/17: Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at 
de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med 
508.500,- pr. driftsår, de tre første årene som deleier. 

2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS 
tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning. 

3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. 
november 2017. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at 
de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med 
508.500,- pr. driftsår, de tre første årene som deleier. 

 
2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS 
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tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning. 

 
3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. 

november 2017. 

 
 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 074/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at 
de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med 
508.500,- pr. driftsår, de tre første årene som deleier. 

2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS 
tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning. 

3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. 
november 2017. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 077/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at 
de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med 
508.500,- pr. driftsår, de tre første årene som deleier. 

2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS 
tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning. 

3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. 
november 2017. 

 
 
 
078/17: Endring i ekteskapsloven – Kommunale vigsler 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. I tillegg til ordfører og varaordfører tildeles også rådmannen vigselsmyndighet. 
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2. Det legges til rette for kommunalt vigselstilbudet innenfor ordinær arbeidstid. 
3. Som sermonirom benyttes kantina på administrasjonsbygget. 

 
Ordførers forslag til innstilling: 

1. I tillegg til ordfører og varaordfører tildeles også rådmannen vigselsmyndighet. 
2. Det legges til rette for kommunalt vigselstilbudet innenfor ordinær arbeidstid. 
3. Som sermonirom benyttes kantina på administrasjonsbygget. 

 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Rådmannsinstitusjonen tildeles vigselsmyndighet. 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 7 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 073/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. I tillegg til ordfører og varaordfører tildeles også rådmannen vigselsmyndighet. 
2. Det legges til rette for kommunalt vigselstilbudet innenfor ordinær arbeidstid. 
3. Som sermonirom benyttes kantina på administrasjonsbygget. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo følgende utsettelsesforslag: 
Saken sendes tilbake til rådmannen og det bes om at rådmannen kommer tilbake i neste 
kommunestyremøte med forslag på 2 kommunalt ansatte som vigslere. 

AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 16 mot 11 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 078/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. I tillegg til ordfører og varaordfører tildeles også rådmannen vigselsmyndighet. 
2. Det legges til rette for kommunalt vigselstilbudet innenfor ordinær arbeidstid. 
3. Som sermonirom benyttes kantina på administrasjonsbygget. 

 
 
 
079/17: Vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.09.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
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Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 076/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 079/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 

 
 
 
080/17: Søknad om fritak fra politiske verv - Kenneth Svendsen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kenneth Svendsen innvilget fritak fra sine verv i kommunestyre og 
formannskapet fra 1. oktober 2017. 

 
2. Etter kommuneloven § 16 andre ledd rykker følgende opp som nytt medlem i 

kommunestyret: 
· Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med 

følgende varamedlem: 
· Egil Andre Aadahl, Kosmovassveien 184, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som medlem av 

formannskapet: 
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· …………………………… 

 
 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Tore Stemland (FRP) foreslo under pkt. 4: 
Leif Lindstrøm for fast medlem 
Marit Stemland som 2. varamedlem 

Rådmannens forslag til vedtak og FRP's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 080/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kenneth Svendsen innvilget fritak fra sine verv i kommunestyre og 
formannskapet fra 1. oktober 2017. 

 
2. Etter kommuneloven § 16 andre ledd rykker følgende opp som nytt medlem i 

kommunestyret: 
· Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med 

følgende varamedlem: 
· Egil Andre Aadahl, Kosmovassveien 184, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som medlem av 

formannskapet: 
· Leif Lindstrøm, Valnesfjordveien 304, 8215 Valnesfjord 

5.  Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som 2. varamedlem av 
formannskapet: 

-      Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 
 
 
 
081/17: Grunngitt spørsmål til kommunestyret 28.09.2017 - Trafikksikkerhet 
 
 

 
 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Representanten Jens B. Kyed leste opp det grunngitte spørsmålet. 

 
KOM- 081/17 Vedtak: 

Ordfører svarte: 
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Fauske kommune har jobbet lenge med trafikksikker skolevei, også lenge før barnas 
transportplan ble vedtatt av Stortinget. Dette for å legge til rette for at barn og unge skal 
kunne gå/sykle til skole og til fritidsaktiviteter. 

Utførte tiltak: 
1) Sammehengende gang/sykkelvei mellom Eiaveien og Terminalveien 
2) Gang/sykkelsti langs parkeringsplassen på jernbanestasjonen og fram mot 
Marmorveien. 206 m ny gang/sykkelvei 
3) Sammenhengende gang/sykkelvei i Hauan/fra Hauan boligfelt til Terminalveien,, ca. 2 
km. 
4) Statens Vegvesen har lysregulert i kryssing av E6 på og på RV 80, dvs. ved 
Nicokrysset, i Kirkeveien og ved Mølnveien. 

I tillegg er det følgende prosjekter under utførelse: 
1) Gang- og sykkelvei fra E6 og fram til SKS Arena på Vestmyra 
2) Gang- og sykkelvei ved handelsparken, opphøyet gangfelt over Terminalveien 
3) Opphøyet gangfelt i Hegreveien 

Tiltak som planlegges: 
1) Fortau Erikstadveien 
2) Utbedring Hegreveien 
3) Forlengelse av fortau i Hegreveien og "kiss- and ridesone" ved Idrettshallen 

Kommunen har søkt Statens Vegvesen om nedsetting av fartsgrense, bl.a. i Terminalveien 
og fått avslag. I tillegg har kommunen søkt Statens Vegvsen om godkjenning av skiltplan 
hvor skilting av forbudt for lastebiler/trailere fra Postterminalen til Hauanbrua. Dette er 
også avslått av Statens vegvesen. 

Fauske kommune har ikke søkt Statens Vegvesen om nedsetting av fartsgrense eller 
andre hastighetshemmende tiltak langs andre deler av fylkesveiene i kommunen. 

Etter råd fra Faglig Trafikkforum Fauske jobber Fauske kommune med å omgjøre 
samleveier inn til boligområder til forkjørsveier og regulere farten på disse. Dette gjelder 
Rognveien, Kirkeveien, Erikstadveien, Fugleveien og Løgavlnveien. 

Det jobbes også med trafikksikkerhetstiltak ved Hauanbrua. Faglig Trafikkforum har 
behandlet saken og gitt råd om at det må etableres opphøyd gangfelt med belysning ved 
kryssing av Rognveien ved Hauanbrua. 

Statens Vegvesen har i brev til Fauske kommune orientert om at en gruppe studenter har 
gjort en grundig trafikksikkerhetsinspeksjon og skrevet bacheloroppgave om 
problematikken vedr. trafikksitusjonen i Valnesfjord/Strømsnes. Statens Vegvsen vil bruke 
denne rapporten i det videre arbeidet med prioritering av tiltak når de får økonomisk rom 
for dette. 

I forbindelse med åpning av nyskolen i Valnesfjord må en vurdere hvilken fartsgrense det 
skal være fram til skolen. I Statens Vegvesens reguleringsplan for området fra kirka til 
Stemlandsveien er det lagt inn gang- og sykkelvei, men inntil denne er etablert, må det 
vurderes nedsetting av fartsgrense. 

I anleggsperioden er fartsgrensen satt ned forbi byggeplassen. 

Det har tidligere vært dialog med Statens Vegvesen om  nedsetting av fartsgrense i 
Valnesfjord, uten at dette har ført fram. 
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Fauske kommune har og har hatt god dialog med Statens Vegvesen i forbindelse med 
trafikksikkerhetsarbeid. Dette gjelder både gjennomførte tiltak og planarbeid. Statens 
Vegvesen gjennomførte "Barnetråkkundersøkelsen". Denne er brukt som grunnlag for 
trafikksikkerhetssatsingen i kommunen. 

Fauske kommune ser nå på arealdisponeringen for å få til mest mulig trygg 
trafikkavvikling/trygg skolevei for barn i Valnesfjord. 

Det er skissert under planlagte tiltak hvilke tiltak som kommunen skal jobbe med det neste 
året. 

Kommunens jobbing med trafikksikkerhet har bl.a. resultert at vi har 8 barnehager i 
kommunens om er sertifisert av Trygg Trafikk som "Trafikksikre barnehager". 

Plan/utvikling arbeider nå med rullering av trafikksikkerhetsplanen for 2018/22. 

 
 
 
082/17: Interpellasjon til kommunestyremøtet 28. september 2017 - Innkjøps- og 
vikarstopp 
 
 

 
Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Representanten Jens B. Kyed leste opp interpellasjonen. 

 
KOM- 082/17 Vedtak: 

Ordfører svarte: 
1. Nei, ordfører kan ikke garantere det. Samtidig vil ordfører være enig med interpellanten i 
at dette er ingen god måte å løse de økonomiske utfordringer på. Vikarstopp og 
innkjøpsstopp rammer alle enheter/virksomheter, både de som holder seg innenfor vedtatt 
budsjett og de som ikke klarer det. Ordfører forventer derfor at rådmannen i sitt 
saksframlegg til økonomimelding 2 synliggjør tydelig hvorfor det har vært påkrevd å 
innføre tiltaket. 

2. Vi kan unngå dette ved at kommunestyret sammen sørger for at vi har en sunn økonomi 
i kommunen. 

3. Jeg forventer at svake grupper i samfunnet vårt i minst mulig grad blir berørt av 
innsparingstiltakene. Liv og helse, samt at barn/ungdom, elever med enkeltvedtak skal 
ivaretas. 

4. Ved at kommunestyret sammen sørger for at man setter tæring etter næring i den 
økonomiske politikken for Fauske. 

 
 
 
083/17: Uttalelse - Fauske i vekst - Bevar tilbudet på Fauske videregående skole 
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Kommunestyre 28.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente uttalelse ble lagt fram: 
Fauske kommune er blitt gjort kjent med at det foreligger et høringsdokument i forbindelse med 
behandling av struktursak i Fylkestinget i desember 2017, med høringsfrist 2. oktober. Tema i 
denne høringen er endring i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland.   

Forslaget for Fauske videregående skole går ut på å redusere tilbudet til regionens ungdom 
betraktelig. I forslaget som er sendt til høring vil fylkeskommunen legge ned 
utdanningsprogrammene VG1 restaurant og matfag, VG2 Kokk og servitør fra skoleåret 2018-
19. Begrunnelsen i høringsnotatet er at Saltens kompetansebehov i stor grad dekkes av 
tilbudene som gis ved Bodø videregående skole.  
  
Fauske videregående skoler har lange tradisjoner når det gjelder utdanning i kokk og 
servitørfaget. Skolen har nye og moderne lokaler og meget dyktige lærere. Alle elevene fra 
Fauske videregående skole har fått læringsplass og skolen har et meget godt samarbeid med 
bransjen. Kommunen er i en positiv utvikling og har økt folketallet med 170 personer siden 
2016. Som et eksempel på denne utviklingen vil Fauske kommune fremheve byggingen av nytt 
hotell som er planlagt igangsatt i 2018. Behovet for arbeidskraft fra restaurant og matfag og 
kokk og servitørfaget vil i denne forbindelse mangedobles.  
  
I høringsutkastet argumenteres det for at alle videregående skolene bør ha to paralleller på 
studiespesialiserende. I den forbindelse foreslår de å legge ned VG1, VG2 og VG3 
Idrettsfag.  Nedleggingen er tenkt igangsatt fra skoleåret 2018-19, med påfølgende nedlegging 
av VG3 neste år.  Elevene fra Indre Salten må dermed søke Bodø skolene hvis de ønsker å gå 
på noen av de nevnte utdanningsprogrammene.  
  
Elevtilgangen i år og til neste år er lav i Salten regionen, men fra skoleåret 2019 stiger det 
betraktelig.  I de statistikkene som fylkeskommunen har utarbeidet er det ikke tatt med minoritet 
språklig elever. 
  
Fauske videregående skole har alltid hatt to paralleller på studiespesialiserende, og mener at 
det er veldig spesielt inneværende år da vi har bare en.  Det samme gjelder idrettsfag hvor 
skolen hadde for få søkere til å igangsette VG1 Idrettsfag inneværende år, i fjor var det 35 
søker.  Søknadene har dreid seg over til yrkesfag der det er opprettet to nye paralleller. 
  
Idrettsfag har mange fasiliteter i nærområdet(gåavstand) som de bruker: svømmehall, 
aktivitetsanlegg, alpint, fotballbaner, idrettshall, skiløype og etter hvert rulleskiløype, natur etc.  
  
Fauske kommune er meget tilfreds med at Nordland fylkeskommunen har startet prosessen 
med et hybelhus på Fauske for tilreisende elever.  De elevene som ønsker å utdanne seg i de 
nevnte utdanningsprogrammene fra regionen må nå flytte på hybel i Bodø.  
  
Fauske kommunestyre er svært uenig i den sentraliseringslinjen det legges opp til i høringen og 
ber om at forslagene legges til side. I stedet oppfordrer vi fylkeskommunen til dialog og til å 
fremstå som den viktige regionale utviklingsaktøren de skal være. Fauske er i vekst og utvikling 
og da trenger vi Nordland fylkeskommune med på laget. 
 
 
Den omforente uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 083/17 Vedtak: 
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Vedtak: 

Fauske kommune er blitt gjort kjent med at det foreligger et høringsdokument i forbindelse 
med behandling av struktursak i Fylkestinget i desember 2017, med høringsfrist 2. 
oktober. Tema i denne høringen er endring i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i 
Nordland.   

Forslaget for Fauske videregående skole går ut på å redusere tilbudet til regionens 
ungdom betraktelig. I forslaget som er sendt til høring vil fylkeskommunen legge ned 
utdanningsprogrammene VG1 restaurant og matfag, VG2 Kokk og servitør fra skoleåret 
2018-19. Begrunnelsen i høringsnotatet er at Saltens kompetansebehov i stor grad dekkes 
av tilbudene som gis ved Bodø videregående skole.  
  
Fauske videregående skoler har lange tradisjoner når det gjelder utdanning i kokk og 
servitørfaget. Skolen har nye og moderne lokaler og meget dyktige lærere. Alle elevene fra 
Fauske videregående skole har fått læringsplass og skolen har et meget godt samarbeid 
med bransjen. Kommunen er i en positiv utvikling og har økt folketallet med 170 personer 
siden 2016. Som et eksempel på denne utviklingen vil Fauske kommune fremheve 
byggingen av nytt hotell som er planlagt igangsatt i 2018. Behovet for arbeidskraft fra 
restaurant og matfag og kokk og servitørfaget vil i denne forbindelse mangedobles.  
  
I høringsutkastet argumenteres det for at alle videregående skolene bør ha to paralleller 
på studiespesialiserende. I den forbindelse foreslår de å legge ned VG1, VG2 og VG3 
Idrettsfag.  Nedleggingen er tenkt igangsatt fra skoleåret 2018-19, med påfølgende 
nedlegging av VG3 neste år.  Elevene fra Indre Salten må dermed søke Bodø skolene 
hvis de ønsker å gå på noen av de nevnte utdanningsprogrammene.  
  
Elevtilgangen i år og til neste år er lav i Salten regionen, men fra skoleåret 2019 stiger det 
betraktelig.  I de statistikkene som fylkeskommunen har utarbeidet er det ikke tatt med 
minoritet språklig elever. 
  
Fauske videregående skole har alltid hatt to paralleller på studiespesialiserende, og mener 
at det er veldig spesielt inneværende år da vi har bare en.  Det samme gjelder idrettsfag 
hvor skolen hadde for få søkere til å igangsette VG1 Idrettsfag inneværende år, i fjor var 
det 35 søker.  Søknadene har dreid seg over til yrkesfag der det er opprettet to nye 
paralleller. 
  
Idrettsfag har mange fasiliteter i nærområdet(gåavstand) som de bruker: svømmehall, 
aktivitetsanlegg, alpint, fotballbaner, idrettshall, skiløype og etter hvert rulleskiløype, natur 
etc.  
  
Fauske kommune er meget tilfreds med at Nordland fylkeskommunen har startet 
prosessen med et hybelhus på Fauske for tilreisende elever.  De elevene som ønsker å 
utdanne seg i de nevnte utdanningsprogrammene fra regionen må nå flytte på hybel i 
Bodø.  
  
Fauske kommunestyre er svært uenig i den sentraliseringslinjen det legges opp til i 
høringen og ber om at forslagene legges til side. I stedet oppfordrer vi fylkeskommunen til 
dialog og til å fremstå som den viktige regionale utviklingsaktøren de skal være. Fauske er 
i vekst og utvikling og da trenger vi Nordland fylkeskommune med på laget. 

 
 
 
 
 


