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MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Som settevaraordfører ble Arnt Pedersen enstemmig valgt. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og settevaraordfører Arnt Pedersen ledet møtet. 

 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Åse Fauskrud med elevene 

Emma Granholm på fløyte og Elisabeth Strømdahl på klarinett. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ordfører trekker sak 19/12. 

 Jørn Stene (FL): 

1. Forslag til dagsorden: 

Dagsorden godkjennes med en endring at referatsak omgjøres til en ordinær sak. 

2. Vikarbyråavtale tema i PART. Håper innkjøpsordningen kommer opp som 

tema/sak i kommunestyret. 

Vi har et PART-vedtak at Adecco ikke skulle benyttes. De tillitsvalgte mener 

kommunen har inngått ny avtale med Adecco. Er dette riktig? 

 Ingelin Noresjø (KRF): 

Har tidligere etterlyst planverk for vedlikehold av kommunale anlegg og bygg. Finnes 

det en slik plan? Hvordan kan vi få dette opp som sak? 

 Bjørn Inge Gabrielsen (AFI): 

1. I vår ble det vedtatt at sentrumsplanen skulle utvides. Er dette arbeidet startet? 

2. Hvordan er det med AKAN i kommunen? 

 Ordfører svarte på Jørn Stenes pkt. 1: Det er ikke framkommet nye opplysninger i 

saken. Ønsker ikke omkamp. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Inhabilitet: 

Eirik Barstrand meldte inhabilitet i sak 17/11 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) innvilget permisjon fram til og med sak 17/11. 

 

Sakene fra sak 20/12 ble fremmet som avtalevalg. 

 

Svar på spørsmål: 

Jørn Stene:  

Pkt. 2. Ordfører svarte. En av tilbyderne var Adecco. Var overrasket over dette. Kan ikke 

utelukket deler av avtalen. Må forholde oss til avtalen. Adecco skal ringes som 3. valg. 

Ønsker i utgangspunktet ikke å benytte vikarbyråer. Ønsker å bruke egne ansatte. 

Ingelin Noresjø: 

Rådmannen svarte. Vi har en administrativt vedtatt vedlikeholdsplan. Er usikker om det 

spørres om plan, men heller om midler til vedlikehold. Vil utfordre formannskapet i hvordan 

vi skal organisere dette. Vi har, som resten av kommunene, et etterslep på vedlikehold. 



Bjørn Inge Gabrielsen: 

Pkt. 1. Rådmannen svarte. Det pågår et arbeid mellom Fauske Parkering, Mesta og Fauske 

kommune om en avtale ang. vedlikehold. Planutvalget har også sett på områder i Sulitjelma. 

Pkt. 2. Rådmannen svarte. Status i AKAN arbeidet er at individuell veiledning fungerer. På 

det forebyggende planet arbeider AKAN Norge med å lage en plan. 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10272      

 Arkiv sakID.:   11/2371  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    010/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 1/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-010/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10264      

 Arkiv sakID.:   11/2367  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    011/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 011/11: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SULITJELMA HOTEL 

DRIFT AS 

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t delegasjonsvedtaket i kommunestyret sak nr.      gjøres følgende vedtak 

 

Sulitjelma hotell Drift AS, Andreas Qualesvei 15, 8230 Sulitjelma gis serveringsbevilling 

til drift  av Hotell- og restaurantdrift. 

 

 Organisasjonnr:              970991441 

 Styrer:                            Britt Linda Hansen 

 Stedfortreder:                Lisbeth Hansen 

 Åpningstid:                    00.00 – 24.00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsettes at driften skjer i h.h.t gjeldende lover og forskrifter. 

 

Bestemmelsen om røykeloven må følges. 

 

 

 

 

DKOM. 012/11: SERVERINGSBEVILLING - FAGERS 

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t delegasjonsvedtaket i kommunestyret sak nr. 51/10 gjøres følgende vedtak: 

 

Fagers, Storgt. 74, 8200 Fauske gis serveringsbevilling til drift av Pub og kafébar som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnummer: 9968845680 

 Styrer:                           Tom Huske 



 Åpningstid:                   onsdag, fredag og lørdag kl. 14.00 – 03.00 

                                            torsdag kl. 14.00 – 01.00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsettes driften skjer i h.h.t gjeldene lover og forskrifter. 

 

Bestemmelsen om røykeloven må følges. 

 

Vedtaket kan ankes til fylkesmannen i Nordland, jmf. § 4 A-12 i Kommuneloven og 

Forvaltningsloven § 29. Frist for anke er 3 – tre – uker fra mottakelse av vedtaket. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-011/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10265      

 Arkiv sakID.:   11/2368  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    012/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 11/10095 I 11/2349 18.10.2011 Fauske Idrettsbarnehage 

AS 

FORNYET SØKNAD OM 

KOMMUNALT TILSKUDD TIL 

KJØP AV TOMT TIL 

BARNEHAGEN 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-012/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Refererte dokumenter tas til foreløpig orientering. Søknaden fra Fauske Idrettsbarnehage 

A/S utredes og fremlegges som sak til neste kommunestyremøte. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 23 mot 6 stemmer avgitt fir FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/9981      

      Arkiv sakID.:   11/2331  Saksbehandler:  Jonny Riise  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    002/12 FORMANNSKAP Dato:  31.10.2011 

 013/12 KOMMUNESTYRE  08.11.2011 

 

 

 

ØKONOMIMELDING 2/2011 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

 

Økonomimelding 2 2011 viser økonomisk status utfra kjente regnskapstall pr 30.09.2011. Den 

økonomiske statusen vil danne grunnlaget for økonomiske vurderinger og forventet årsresultat. 

 

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 

forskrift og finansreglement. 

 

1  Resultatvurdering 
 

Driften av resultatenhetene samlet 

 

 
 

 

Driftsutgifter 

Utgiftssiden viser et forbruk på 75 % i forhold til budsjett. I forhold til periodisert budsjett er 

dette et merforbruk på 6,4 mill. kr. Periodiseringen som legges til grunn forutsetter et jevnt 

forbruk hele året. Dette er noe forenklet da forbruksmønsteret vil variere noe i løpet av året.   

 

Budsjett Regnskap Periodisert Avvik i kr Forbruk i %

2011 hittil Budsjett hittil i år hittil i 2011

Utgifter

Fast lønn 282 907 997         201 582 997         202 945 571         -1 362 574            71 %

Overtid 1 738 997              3 015 971              1 304 248              1 711 723              173 %

Variabel lønn 44 471 597           38 246 938           33 353 698           4 893 240              86 %

Sosiale utgifter 56 998 297           44 611 427           42 748 723           1 862 704              78 %

Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod + momskomp art 429105 867 897         83 869 962           79 400 923           4 469 039              79 %

Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod 56 069 099           38 283 306           42 051 824           -3 768 518            68 %

Overføringer ekskl. momskomp art 429 21 409 099           14 687 790           16 056 824           -1 369 034            69 %

Sum utgifter 569 462 983         424 298 391         417 861 811         6 436 580              75 %

Inntekter*

Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter -50 890 203          -34 050 810          -38 167 652          4 116 842              67 %

Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger -29 764 003          -23 305 384          -22 323 002          -982 382               78 %

Sykepenger/fødselspenger -13 296 803          -11 774 701          -9 972 602            -1 802 099            89 %

Statstilskudd, samt tilskudd fra kommuner og private -3 431 008            -3 059 268            -2 573 256            -486 012               89 %

Sum inntekter -97 382 017          -72 190 163          -73 036 513          846 350                 74 %

Netto 472 080 966    352 108 228    344 825 298    7 282 930        75 %



Når det gjelder fast lønn ligger det an til et noe lavere forbruk enn budsjett, dette veier noe opp 

for et alt for stort merforbruk på variabel lønn. 

 

Ut fra tabellen er det to avvik som må vurderes ytterligere. Det er bruken av overtid og variabel 

lønn. Selv om en ser dette i forhold til refusjoner er forbruket innen disse områdene for høyt.   

 

 

Driftsinntekter 

Når det gjelder inntekter er disse noe lavere enn periodisert budsjett skulle tilsi. En gjennomgang 

av inntektene viser at dette vil rette seg opp i løpet av året.  

 

 

Sentrale iverksatte tiltak 2011 

På bakgrunn av at den økonomiske utviklingen allerede ved utgangen august ikke var 

tilfredsstillende, ble det iverksatt sentrale tiltak i tillegg til lokale tiltak. Budsjettoppfølgingen så 

langt viser at merforbruket hittil i hovedsak skyldes overforbruk av vikarer/overtid. Overforbruk 

av vikarer spesielt har ligget på et for høyt nivå i sommerperioden. 

 

 

 
 

Effekten i tiltakene er beregnet på et overordnet nivå og i forhold til det en har behov for å 

stramme inn. Dette er tiltak som vil gi nye utfordringer for ledere i ulike enheter, men sett i 

forhold til utvikling av vikarbruk og overtid er det nødvendig med en innskjerpelse av dagens 

praksis. Rådmannen presiserer at iverksatte tiltak ikke skal gå ut over liv og helse. Det 

understrekes også at styrket tilbud, samt ordinært, skole- og barnehagetilbud ikke skal berøres av 

tiltakene på en slik måte at elever / barn sendes hjem. 

 



Rådmannen understreker at det påligger enhetslederne å vurdere tiltakenes konsekvenser i 

samarbeid med egne ledere og tillitsvalgte. 

 

Alle enheter ble orientert om tiltakene i medio september i enhetsledermøte. Full effekt av 

tiltakene forventes fra 1. oktober. 

 

 

Pensjonsutgifter 2011 

Pensjonsutgiftene budsjetteres på bakgrunn av prognoser fra KLP. I september mottar vi en 

avregning av de faktiske pensjonsutgiftene. Den visere at pensjonsutgiftene blir 3 mill. kr høyere 

enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig økning i reguleringspremien for 2011 

 

Det er viktig å understreke at reguleringspremien ikke styres av KLP men av resultatet av lønns 

og trygdeoppgjør, for å sikre de ansatte økonomiske rettigheter de har krav på. Dette er 

arbeidsgiver pliktig til å gjøre uavhengig av hvilket selskap som administrerer kommunes 

pensjonsordning. 

 

Det har i de siste årene vist seg å være en utfordring å budsjettere riktig pensjonsutgift. Dette 

skyldes at reguleringspremien enten har vært satt for høyt eller for lavt i KLPs prognose som 

benyttes som grunnlag for budsjettet. Det er lite rådmannen får gjort i forhold til dette. Et 

alternativ er å legge inn en buffer som tar høyde for at anslaget fra KLP er satt for lavt. 

 

 

2  Resultatenhetenes  rapportering 
 

 
 

Som det fremkommer av tabellen ovenfor er de største økonomiske driftsutfordringene knyttet til 

enhet skole og område helse, omsorg og pleie. 

 

2.1 Skoler 
Omfatter alle skoler og fellesområdet skole.  

Budsjett Regnskap Periodisert Avvik i kr Forbruk i %

Netto: 2011 hittil Budsjett hittil i år hittil 

Skoler 103 085         76 172           74 765           1 407                74 %

Barnehager 52 503           38 852           38 681           171                   74 %

Helse, omsorg og pleie 153 724         118 374         111 626         6 748                77 %

Integrering og sosial oppfølging 53 919           39 311           39 790           -479                 73 %

Øvrige enheter 108 851         79 399           79 963           -563                 73 %

Sum 472 081         352 108         344 825         7 283                75 %



 
Merforbruk er primært knyttet til vikarbruk på Vestmyra skole. Det er gjennomført en grundig 

analyse og tiltak er iverksatt. Videre er det uenighet mellom Fauske kommune og Bodø 

kommune i forhold til ekstra ressurser som kreves for oppfølging av et fosterhjemsplassert barn 

som tilhører Vestmyra skole. Fauske kommune krever 0,5 mill. kr mer enn det Bodø kommune 

mener de skal betale. Saken er ikke avklart.  

 

 

2.2 Barnehager 
Omfatter alle barnehager og fellesområde barnehager. 

 

 

 
 

Forbruket så langt viser en tilfredsstillende utvikling etter at budsjettet ble regulert med hensyn 

til overføringer til private barnehager. 

 

Beregning av tilskudd til de private barnehagene er under kontroll og utbetalinger gjennomføres 

iht. de nye forskriftene. Rapporteringen fra de private barnehagene fungerer bra. De private 

barnehagene er orientert om vedtak som berører disse, samt at beregningsmodeller er blitt 

Budsjett Regnskap Periodisert Avvik i kr Forbruk i %

2011 hittil Budsjett hittil i år hittil i 2011

Utgifter

Fast lønn 78 067 100           54 535 750           56 001 854           -1 466 104            71 %

Overtid 9 300                      32 176                   6 975                      25 201                   346 %

Variabel lønn 4 742 100              7 099 075              3 556 575              3 542 500              150 %

Sosiale utgifter 16 059 800           11 257 405           12 044 850           -787 445               70 %

Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod + momskomp art 42913 926 700           9 024 849              10 445 025           -1 420 176            65 %

Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod 6 325 400              3 521 099              4 744 050              -1 222 951            56 %

Overføringer ekskl. momskomp art 429 21 800                   31 576                   16 350                   15 226                   145 %

Sum utgifter 119 152 200         85 501 930           86 815 679           -1 313 749            72 %

Inntekter*

Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter -3 639 600            -2 327 277            -2 729 700            402 423                 64 %

Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger -6 240 500            -4 156 320            -4 680 375            524 055                 67 %

Sykepenger/fødselspenger -3 889 000            -3 105 695            -2 916 750            -188 945               80 %

Statstilskudd, samt tilskudd fra kommuner og private -2 298 000            259 660                 -1 723 500            1 983 160              -11 %

Sum inntekter -16 067 100          -9 329 632            -12 050 325          2 720 693              58 %

Netto 103 085 100    76 172 298      74 765 354      1 406 944        74 %

Budsjett Regnskap Periodisert Avvik i kr Forbruk i %

2011 hittil Budsjett hittil i år hittil i 2011

Utgifter

Fast lønn 21 313 500           15 393 151           15 289 354           103 797                 72 %

Overtid 49 700                   22 355                   37 275                   -14 920                  45 %

Variabel lønn 1 787 300              2 237 982              1 340 475              897 507                 125 %

Sosiale utgifter 4 822 300              3 566 561              3 616 725              -50 164                  74 %

Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod + momskomp art 4292 161 200              2 120 498              1 620 900              499 598                 98 %

Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod 31 860 002           22 495 822           23 895 002           -1 399 180            71 %

Overføringer ekskl. momskomp art 429 2                              1 241 265              2                              1 241 264              

Sum utgifter 61 994 004           47 077 634           45 799 732           1 277 902              76 %

Inntekter*

Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter -6 344 400            -4 455 833            -4 758 300            302 467                 70 %

Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger -1 913 000            -1 324 438            -1 434 750            110 312                 69 %

Sykepenger/fødselspenger -1 224 000            -1 059 799            -918 000               -141 799               87 %

Statstilskudd, samt tilskudd fra kommuner og private -10 005                  -1 385 613            -7 504                    -1 378 109            

Sum inntekter -9 491 405            -8 225 683            -7 118 554            -1 107 129            87 %

Netto 52 502 599      38 851 951      38 681 178      170 773           74 %



gjennomgått. Utfordringene med tilskudd til private barnehager er at endelig tilskudd skal 

beregnes når det kommunale regnskapet for 2011 foreligger. I tillegg kan også endring i 

sammensetningen av barn - både i kommunale og private barnehager - påvirke 

tilskuddsberegningen.  

 

 

2.3 Pleie og omsorg 
Omfatter enhetene helsetunet 1 og 2, hjemmetjenesten, helse og miljø/habilitering. 

 

 
 

Det er variasjoner mellom resultatene innenfor enheten helse, pleie og omsorg. Hovedårsaken til 

merforbruket er store overskridelser på variabel lønn Bruken av vikarer er for høyt. Spesielt var 

forbruket av vikarer (inkl. innleide vikar) veldig høyt under ferieavviklingen. Dårlig planlegging 

av ferieavviklingen er hovedårsaken til dette ved at for mange av de fast ansatte ble tatt ut i ferie 

samtidige. Ferieplanlegging for 2012 er allerede iverksatt for å forhindre dette i fremtiden.  Etter 

en gjennomgang velger en ikke å utføre noen reguleringer mellom enhetene, da en forventer at 

pleie og omsorg totalt vil levere et økonomisk resultat i tråd med budsjettet for området.  

 

Mulig kompensasjon for utgifter til en særlig ressurskrevende bruker kan gi en merinntekt i 

forhold til budsjett. Når dette skrives er imidlertid resultatet usikkert.   

 

 

2.4 Integrering og sosial oppfølging 
Omfatter enhetene NAV, voksenopplæring, flyktningkontor, samt barne- og familieenheten. 

 

  

Budsjett Regnskap Periodisert Avvik i kr Forbruk i %

2011 hittil Budsjett hittil i år hittil i 2011

Utgifter

Fast lønn 112 340 197         81 420 197           80 587 844           832 353                 72 %

Overtid 922 997                 1 676 406              692 248                 984 158                 182 %

Variabel lønn 19 809 697           16 222 327           14 857 273           1 365 054              82 %

Sosiale utgifter 22 760 197           18 502 208           17 070 148           1 432 060              81 %

Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod + momskomp art 42924 973 897           22 726 904           18 730 423           3 996 481              91 %

Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod 9 564 297              7 354 703              7 173 223              181 480                 77 %

Overføringer ekskl. momskomp art 429 1 995 997              794 451                 1 496 998              -702 547               40 %

Sum utgifter 192 367 279         148 697 196         140 608 155         8 089 041              77 %

Inntekter*

Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter -18 855 203          -12 411 589          -14 141 402          1 729 813              66 %

Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger -13 662 503          -12 286 243          -10 246 877          -2 039 366            90 %

Sykepenger/fødselspenger -6 125 403            -5 274 239            -4 594 052            -680 187               86 %

Statstilskudd, samt tilskudd fra kommuner og private -3                            -351 571               -2                            -351 569               

Sum inntekter -38 643 112          -30 323 642          -28 982 334          -1 341 308            78 %

Netto 153 724 167    118 373 554    111 625 821    6 747 733        77 %



 
 

Barne- og familieenheten fikk regulert opp sitt budsjett etter vedtak i økonomimelding 1, dette 

ansees som tilstrekkelig. Videre er det et merforbruk på integreringsenheten Det. Forventes at 

enhetene samlet er innenfor budsjettet ved års slutt.  

 

 

2.5 Øvrige enheter 
Øvrige enheter omfatter politisk, administrative fellesområder, servicetorget, kultur, plan, 

storkjøkken, vei/gatelys, bygg/eiendom. 

 

 

 
MERFORBRUK PÅ OVERTID ER PRIMÆRT KNYTTET TIL BRØYTING. TILTAK ER IVERKSATT FOR Å 

SPARE INN PÅ ANDRE OMRÅDER FOR Å KUNNE HOLDE BUDSJETTET. EN ANNEN UTFORDRING ER AT 

UTGIFTEN TIL STRØM ER HØYERE ENN BUDSJETTERT. DET ER IVERKSATT TILTAK INNENFOR BYGG 

OG EIENDOM FOR Å KOMPENSERE FOR DETTE. 

 

 

3  Fellesområder 
 

Budsjett Regnskap Periodisert Avvik i kr Forbruk i %

2011 hittil Budsjett hittil i år hittil i 2011

Utgifter

Fast lønn 19 875 400           13 356 658           14 257 725           -901 067               67 %

Overtid 292 200                 241 092                 219 150                 21 942                   83 %

Variabel lønn 13 114 700           9 484 101              9 836 025              -351 924               72 %

Sosiale utgifter 3 679 300              3 205 743              2 759 475              446 268                 87 %

Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod + momskomp art 4298 420 400              7 004 100              6 315 300              688 800                 83 %

Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod 3 930 000              2 204 116              2 947 500              -743 384               56 %

Overføringer ekskl. momskomp art 429 11 969 000           8 992 370              8 976 750              15 620                   75 %

Sum utgifter 61 281 000           44 488 180           45 311 925           -823 745               73 %

Inntekter*

Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter -292 500               -76 588                  -219 375               142 787                 26 %

Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger -6 315 000            -4 128 678            -4 736 250            607 572                 65 %

Sykepenger/fødselspenger -755 000               -598 379               -566 250               -32 129                  79 %

Statstilskudd, samt tilskudd fra kommuner og private -                          -373 593               -                          -373 593               

Sum inntekter -7 362 500            -5 177 238            -5 521 875            344 637                 70 %

Netto 53 918 500      39 310 942      39 790 050      -479 108         73 %

Budsjett Regnskap Periodisert Avvik i kr Forbruk i %

2011 hittil Budsjett hittil i år hittil i 2011

Utgifter

Fast lønn 51 311 800           36 877 241           36 808 795           68 446                   72 %

Overtid 464 800                 1 043 942              348 600                 695 342                 225 %

Variabel lønn 5 017 800              3 203 453              3 763 350              -559 897               64 %

Sosiale utgifter 9 676 700              8 079 510              7 257 525              821 985                 83 %

Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod + momskomp art 42956 385 700           42 993 611           42 289 275           704 336                 76 %

Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod 4 389 400              2 707 566              3 292 050              -584 484               62 %

Overføringer ekskl. momskomp art 429 7 422 300              3 628 128              5 566 725              -1 938 597            49 %

Sum utgifter 134 668 500         98 533 451           99 326 320           -792 869               73 %

Inntekter*

Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter -21 758 500          -14 779 523          -16 318 875          1 539 352              68 %

Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger -1 633 000            -1 409 705            -1 224 750            -184 955               86 %

Sykepenger/fødselspenger -1 303 400            -1 736 589            -977 550               -759 039               133 %

Statstilskudd, samt tilskudd fra kommuner og private -1 123 000            -1 208 151            -842 250               -365 901               108 %

Sum inntekter -25 817 900          -19 133 968          -19 363 425          229 457                 74 %

Netto 108 850 600    79 399 483      79 962 895      -563 412         73 %



Skatt og rammetilskudd 

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. Denne modellen 

benyttes for å budsjettere skatt og rammetilskudd, da den har vist seg å være svært treffsikker. 

Prognosen er ikke endret fra økonomimelding 1.  

 

Eiendomsskatt 

Inntekter så langt er i tråd med budsjett. 

 

Renteutgifter 

I budsjett 2011 er det lagt inn en forventet gjennomsnittsrente på 3,0 %. Fram til juni 2011 lå den 

effektive renta på ca. 2,7 % på hovedtyngden av våre lån. I tillegg utgjør et fastrentelån med 

rente 3,8 % ca. 20 % av den total låneporteføljen. I siste halvdel av 2011 har renten beveget seg 

oppover. Flytende rente i Kommunalbanken (3 måneders NIBOR) ligger når dette skrives på 

3,24 %. Totalt ligger det an til at renteutgiftene vil ende noe over budsjett 2011. Dette skyldes i 

hovedsak større utlånsaktivitet på videreutlån Husbanken. Dette kompenseres gjennom høyere 

renteinntekter slik at det ikke vil påvirke driften totalt. 

 

 
 

Utbytte  

Mottatt utbytte fra SKS for 2011 utgjorde ca. 1 mill. kr. mer enn budsjettert. Dette er regulert inn 

i budsjettet i tråd med økonomimelding 1/2011. 

 

Konsesjonskraft 

Prognose fra SKS for netto inntekt konsesjonskraft ligger 1,3 mill. over budsjett 2011. Dette 

reguleres inn i budsjettet tilsvarende   

 

Forventet årsresultat 

Med de iverksatte tiltakene innenfor ordinær drift forventes det at regulert budsjett skal holdes. 

 

Økt pensjonsutgift på 3 mill. kr. er en uforutsett utgift som er vanskelig å håndtere i driften på 

kort sikt. Rådmannen foreslår at deler av dette må håndteres med avsatte midler i form av 

disposisjonsfond. 

 

 

4  Finansforvaltning 

 

4.1 Kortsiktig likviditet 
 

Foruten løpende driftslikviditet som varierer fra måned til måned er 46 mill. kr. midler som 

skriver seg fra ekstraordinært utbytte/aksjesalg SKS 2009. Disse er plassert i Nordlandsbanken, 

med en rente på 3,15 %.  

   

Kommunens løpende driftslikviditet består av de pengene som til en hver tid er tilgjengelig på 

kommunens foliokonti. Beholdningen påvirkes av en rekke faktorer På disse kontiene inngår 

også ubrukte lånemidler og midler som inngår i bundne fond øremerket til spesielle tiltak. 

Reguleringsdato
Rente før 

regulering

Rente etter 

regulering

02.03.2011 2,53 2,67

03.06.2011 2,67 2,92

02.09.2011 2,92 3,24



Fauske kommune er i perioder avhengig av å trekke på kassakreditt for å kunne dekke løpende 

forpliktelser. Figuren nedenfor viser hvordan driftslikviditeten endrer seg gjennom året avhengig 

av store inn og utbetalinger. Utviklingen i løpet av året er negativ og skyldes blant annet at 

låneopptak i hht. Budsjettvedtak 2011 ennå ikke er foretatt. 

 

 
 

 

4.2 Langsiktig likviditet 
Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og 

Sparebank 1. Utviklingen til nå i 2011 er som følger: 

 

 
 

 

SLIK VERDIEN ER PR. 31. SEPTEMBER LIGGER DET AN TIL AT VI MÅ TAPSFØRE EN VERDIREDUKSJON 

PÅ I OVERKANT AV 5 MILL. KR. DETTE BELØPET KAN BLI STØRRE ELLER MINDRE ALT ETTER 

HVORDAN BØRSEN OG VERDENS VERDIPAPIRMARKED FOR ØVRIG UTVIKLER SEG RESTEN AV ÅRET. 

SLIK PROGNOSENE FOR VERDENSØKONOMIEN ER NÅ, ER DET STØRRE SANNSYNLIGHET FOR 

YTTERLIGERE VERDIFALL ENN DET MOTSATTE. VERDIFALLET VIL IMIDLERTID IKKE PÅVIRKE 

Plassering Anskaffelseskost 31.12.2010 April Juli September

Hjemfallsfond plassering Pareto 29 400                         49 376             49 634           48 423           45 191           

Hjemfallsfond plassering SB1 Forvaltning 13 300                         19 038             19 338           19 068           18 150           

Utvikling  portefølje totalt 42 700                         68 414             68 972           67 491           63 341           



FAUSKE KOMMUNES DRIFTSRESULTAT FOR 2011 DA TAPET DEKKES MED BRUK AV 

HJEMFALLSFONDET.  

 

 

4.3 Gjeldsportefølje 
Kommunens langsiktige gjeld består av 2 lån i Kommunalbanken, samt diverse lån til videre 

utlån i Husbanken.  

 

Pr. 1. okt. er gjelden fordelt som følger: 

 

 
 

I tillegg kommer lån i Husbanken til videreutlån på rundt 55 mill. 

 

Kommunens risikoprofil tilsier at vi fortløpende vurderer å binde en større andel av porteføljen 

mot fast rente.  

 

 

5  Investeringer 
 

Kommunal og regionaldepartementet har avgitt en uttalelse om budsjettering og regnskapsføring 

av investeringer i brev til Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) 

 

Kort oppsummert legger departementet til grunn at: 

 

Investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig 

 

Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å 

kunne pådra kommunen investeringsutgifter. Dette innebærer blant annet at budsjetterte 

prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i 

årsbudsjettet for kommende år. Enten i det ordinære budsjettvedtaket eller ved en 

budsjettregulering. 

 

For Fauske kommune betyr dette at vi heretter vil regulere investeringsbudsjettet på samme måte 

som driftsbudsjettet. Presiseringen innebærer ingen realøkonomiske konsekvenser, men betyr at 

det årlige budsjettet i større grad gjenspeiler den forventede aktiviteten i budsjettåret. 

Eksempelvis betyr dette at bevilgningene til Sulitjelma skole og Vestmyra skole på grunn av 

forsinket oppstart vil bli regulert ned i budsjett 2011 for så å bli tatt inn i budsjett 2012. 

 

Rådmannen vil komme tilbake med en statusrapport og en budsjettregulering av 

investeringsbudsjettet i forbindelse med en økonomimelding 3 på sluttet av året. 

 

 

 

 

Kreditor Rentevilkår Gjeld pr. 01.10.2011 Andel

Kommunalbanken Flytende rente 3,24 289 500 000                  80 %

Kommunalbanken Fast rente 3,8% 70 375 000                    20 %

Totalt 359 875 000                  100 %



6  Oppsummering 
 

Økonomistatus pr. 30.september 2011 viser at driftsutgiftene ligger for høyt i forhold til 

forventet forbruk. Dette betyr igjen at vi ut fra prognosen styrer mot et regnskapsmessig 

merforbruk på 10 mill. kr (inkl. økte utgifter til pensjon). Rådmannen har derfor som nevnt 

ovenfor satt i verk en rekke tiltak for å motvirke at dette merforbruket blir en realitet. Det 

forventes at tiltakene vil gi effekt og at merforbruket derfor ikke vil bli så stort. Dette krever 

imidlertid hard disiplin fra alle enheter i kommunen.  

 

Rådmannen anser det som nødvendig å bruke 1,8 mill. kr. av disposisjonsfondet for å dekke opp 

en del av de økte pensjonsutgiftene. Disposisjonsfondet vil etter dette ha en saldo på 6,5 mill. kr. 

Utviklingen følges tett og rådmannen vil om nødvendig komme tilbake til ytterligere 

budsjettreguleringer i forbindelse med økonomimelding 3 

 

INNSTILLING : 
 

Økonomimelding 2/2011 tas til etterretning med følgende budsjettreguleringer: 

 

Utgift økning Fordelt pensjonspremie KLP enheter 3.000.000,- 

Inntekt økning konsesjonskraft 1.200.000,- 

Inntekt økning Bruk av disposisjonsfond 1.800.000,- 

 

 

FOR-002/12 VEDTAK-  31.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Økonomimelding 2/2011 tas til etterretning med følgende budsjettreguleringer: 

 

Utgift 

økning 

Fordelt pensjonspremie KLP 

enheter 

3.000.000,- 

Inntekt 

økning 

konsesjonskraft 1.200.000,- 

Inntekt 

økning 

Bruk av disposisjonsfond 1.800.000,- 

 

 

 

KOM-013/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Økonomimelding 2/2011 tas til etterretning med følgende budsjettreguleringer: 

 

Utgift økning Fordelt pensjonspremie KLP enheter 3.000.000,- 

Inntekt økning konsesjonskraft 1.200.000,- 

Inntekt økning Bruk av disposisjonsfond 1.800.000,- 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsledere    

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Regnskapssjef    

Revisor    

Rådmann    

Økonomisjef til videre forføyning    
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DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 4.2.4 I DELEGASJON TIL 

FORMANNSKAPET  

   
Vedlegg: Delegasjonsreglementet 

 

Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok nytt delegasjonsreglement 30.09.2010 i sak 51/10, jfr. vedlegg. 

 

I kapittel I punkt 4 fremkommer delegasjon til Formannskapet. 

 

I et underpunkt til delegasjon til Formannskapet, 4.2/Andre avgjørelser, fremkommer hva som er 

delegert Partssammensatt utvalg i pkt 4.2.4 

 

Formannskapet og minst to tillitsvalgte utgjør Partssammensatt utvalg (dette i hht. HA 

del B § 4) – jfr. kommunelovens § 25. 

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og 

de ansatte. 

Dette gjelder: 

 reglement til stillinger 

 tilslutning av sentrale tariffavtaler 

 godkjenne protokoll fra lokale forhandlinger 

 vedta retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringsprosedyrer 

 avgjøre tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer mv 

 

I kapittel II fremkommer delegasjon fra kommunestyret til rådmann. 

 

I pkt. 1.26 beskrives rådmannens fullmakt til å treffe vedtak i personalforvaltning, herunder 

følgende: 

 Leder av forhandlingsutvalget 

o Denne funksjon kan ikke delegeres videre ut til enhetsnivå 

o Utvalget gis myndighet til å forhandle på vegne av kommunen i saker om lokal 

lønnsdannelse og saker som gjelder forholdet mellom kommunene som 

arbeidsgiver og de ansatte 

 

Ordfører er av den formening at følgende prikkpunkt 3 i pkt 4.2.4 strykes: 

godkjenne protokoll fra lokale forhandlinger 

 

Her er to forhold som begrunner anbefalingen. 



 

Rådmann er i kapittel II pkt 1.26 gitt en myndighet i form av en fullmakt og blir i et underpunkt 

fratatt den endelige beslutning. 

Rådmann må i protokoll ta forbehold om godkjenning i Partssammensatt utvalg.  

Forhandlingsutvalgene til arbeidstakerorganisasjonene har mandat til å godkjenne det endelige 

resultatet. 

I Partssammensatt utvalg sitter minst to arbeidstakerrepresentanter, disse blir inhabile ved 

godkjenning av forhandlingsprotokoller. 

 

Et annet forhold er at møtene i Partssammensatt utvalg fra årsskiftet 2010/11 er lagt til egne 

dager. Det er berammet 6 møter i 2011. 

En godkjenning av en forhandlingsprotokoll kan således ta forholdsmessig lang tid fra 

forhandlingene er ferdige til effektuering av vedtak. Er det en forhandling i forhold til HTA`s 

kap 4.A.3 eller 5.3 som anvendes ved å beholde og rekruttere arbeidstakere, kan dette føre til at 

arbeidstaker går til annen arbeidsgiver. 

Alternativt må en kalle inn til ekstraordinært møte for å godkjenne en forhandlingsprotokoll. 

 

Med bakgrunn i ovenstående anbefaler ordfører at pkt 4.2.4 i Fauske kommunes 

delegasjonsreglement blir å lyde som følger 

4.2.4 Partssammensatt utvalg  

Formannskapet og minst to tillitsvalgte utgjør Partssammensatt utvalg (dette i hht HA del 

B § 4) – jfr. kommunelovens § 25. 

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og 

de ansatte. 

Dette gjelder: 

 reglement til stillinger 

 tilslutning av sentrale tariffavtaler 

 vedta retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringsprosedyrer 

 avgjøre tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer mv 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar at pkt. 4.2.4 i Fauske kommunes delegasjonsreglement  

skal lyde som følger: 

4.2.4 Partssammensatt utvalg  

Formannskapet og minst to tillitsvalgte utgjør Partssammensatt utvalg (dette i 

hht. HA del B § 4) – jfr. kommunelovens § 25. 

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte. 

Dette gjelder: 

 reglement til stillinger 

 tilslutning av sentrale tariffavtaler 

 vedta retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringsprosedyrer 

 avgjøre tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer mv 

 

 

KOM-039/11 VEDTAK-  16.06.2011 
 

Saken ble trukket. 



 

 
 

PART-001/12 VEDTAK-  31.10.2011 
Felleslista ved Jørn Stene fremmet følgende tilleggsforslag, et punkt 2: 

Forhandlingsresultater fremlegges formannskapet som melding/referat. 

 

Ved votering ble innstilling og tilleggsforslaget fra Felleslista enstemmig vedtatt. 

 

ENDELIG VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar at pkt. 4.2.4 i Fauske kommunes delegasjonsreglement  

skal lyde som følger: 

4.2.4 Partssammensatt utvalg  

Formannskapet og minst to tillitsvalgte utgjør Partssammensatt utvalg (dette i 

hht. HA del B § 4) – jfr. kommunelovens § 25. 

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte. 

Dette gjelder: 

 reglement til stillinger 

 tilslutning av sentrale tariffavtaler 

 vedta retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringsprosedyrer 

 avgjøre tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer mv 

 

2. Forhandlingsresultater fremlegges formannskapet som melding/referat. 

 

 

KOM-014/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Partsammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar at pkt. 4.2.4 i Fauske kommunes delegasjonsreglement  

skal lyde som følger: 

4.2.4 Partssammensatt utvalg  

Formannskapet og minst to tillitsvalgte utgjør Partssammensatt utvalg (dette i 

hht. HA del B § 4) – jfr. kommunelovens § 25. 

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte. 

Dette gjelder: 

 reglement til stillinger 

 tilslutning av sentrale tariffavtaler 

 vedta retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringsprosedyrer 

 avgjøre tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer mv 

 

2. Forhandlingsresultater fremlegges formannskapet som melding/referat. 

 
 

 

 

Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Personalsjef til videre forføyning    
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NY PLAN- OG BYGNINGSLOV. PLANDELEN MED VIRKNING FOM 01.07.09. 

KONSEKVENSER 

   

 
Vedlegg: Kopi av K-sak 58/09 

 

Sammendrag: 
 

Ny plandel av plan- og bygningsloven ble vedtatt av Stortinget 5. juni 2008. Plandelen trådte i 

kraft med virkning fra 1. juli 2009. 

 

I ny plandel er kravet om at kommunen skal ha “et fast utvalg for plansaker”, (planutvalg), 

opphevet. Det står kommunen fritt, innen gitt lovverk,  å finne en ordning som ivaretar de 

oppgaver som er lagt til utvalget. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 22.06.2009, K-sak 058/09,  “å la det sittende planutvalg bestå 

som  utvalg for saker etter plan- og bygningsloven, jfr kommunelovens § 10,  fram til neste 

kommunevalg”. 

 

Rådmannen anbefaler at dagens ordning med plan- og utviklingsutvalg (planutvalg) bibeholdes 

fram til det blir avløst av annen ordning. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget (planutvalget) opprettholdes i sin nåværende form fram til det 

blir avløst av en annen ordning. 

 

Kommunestyrets vedtak av 22.06.2009, K-sak 058/09, videreføres i sin helhet. 

 

Til å  ivareta barn og unges interesser i planleggingen utpekes Sissel Alver. 

 

 

PLUT-002/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUESTYRET: 



Plan- og utviklingsutvalget (planutvalget) opprettholdes i sin nåværende form fram til det 

blir avløst av en annen ordning. 

 

Kommunestyrets vedtak av 22.06.2009, K-sak 058/09, videreføres i sin helhet. 

 

Til å ivareta barn og unges interesser i planleggingen utpekes Sissel Alver. 

 

 

KOM-015/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo nytt 3. avsnitt: 

Til å ivareta barn og unges interesser i planleggingen utpekes leder av det kommunale 

FAU. 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling 1. og 2 avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling 3. avsnitt ble vedtatt med 22 mot 7 stemmer avgitt 

for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget (planutvalget) opprettholdes i sin nåværende form fram til det 

blir avløst av en annen ordning. 

 

Kommunestyrets vedtak av 22.06.2009, K-sak 058/09, videreføres i sin helhet. 

 

Til å ivareta barn og unges interesser i planleggingen utpekes Sissel Alver. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Sissel Alver Tiurveien 4 8200 FAUSKE 

Plansjef    
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FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEIERIKVARTALET, 

ENDRING 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplankart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse. Sol- og skyggekart. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Diplomgården AS forslag til 

detaljregulering for Meierikvartalet, endring. 

 

Planområdet er på ca. 8,2 daa og avgrenses av Geitbergveien, Leitebakken og Storgata/E6. 

Området består av eksisterende veg, fortau, hovedbygg, garasje og parkering.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et bygg med 7 boenheter med 

parkeringskjeller. Planen legger også til rette for nødvendig lekeareal samt viser dagens 

situasjon i forhold til bygg og veg i reguleringsområdet. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Flermannsbolig m/garasje, Trafo, Uteoppholdsareal, 

Forretning/kontor/tjenesteyting. 

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, Kjøreveg, Fortau, Annen veggrunn 

(tekniske anlegg og grøntareal), Parkeringsplass. 

3. Hensynssoner: Frisiktsone.  

 

Reguleringsplan for Meierikvartalet (vedtatt 23.05.02) er gjeldende for dette området.  

Formålsområde som foreslås endret i endringsforslaget er avsatt til parkering i gjeldende plan. 

Det legges opp til at kjøreveg (FA) i gjeldende plan ikke skal være åpen for gjennomkjøring 

for andre enn beboerne langs denne.  

 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.  

Rådmannen tar vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente 

forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 

planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  



Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Meierikvartalet, endring, ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-023/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Planutvalget påpeker at veiløsningen skissert i planen ikke er tilfredsstillende, særlig 

med tanke på adkomstvei FA1. 

 

H’s forslag ble trukket. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Meierikvartalet, endring, ut til offentlig ettersyn. 

 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til detaljregulering for Meierikvartalet, endring. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse, sol-/skyggestudier 

og  ROS-analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 19.04 – 06.06.11. Det er 

innkommet 6  uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 



 

Saksbehandlers vurdering: 

 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, kultur, plan og miljø. 

“Planfaglig uttalelse 

Planforslaget omfatter et planområde på ca. 8,2 daa ved innfarten til Fauske sentrum. 

Formålet er å tilrettelegge for et bygg med 7 boenheter med parkeringskjeller. Planen legger 

også til rette for et inngjerdet lekeareal på taket. Området som foreslås regulert til 

boligformål er i gjeldende reguleringsplan (vedtatt 23.5.2002) avsatt til parkering. 

 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Fylkeskommunen sier seg fornøyd med at bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn 

av fornminner under markinngrep inngår i reguleringsbestemmelsene. Avdelingen har ingen 

kulturminnefaglige merknader til planforslaget.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen region nord. 

“Det vises til oversendelse fra kommunen  datert 7. april 2011 med utleggelse av ovennevnte 

planforslag til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen legger til rette for leilighetsbebyggelse 

sentralt i Fauske sentrum. Bygget er tenkt plassert nordøst i planområdet og vil gi plass til 7 

boenheter og parkeringskjeller. Reguleringsplanen er en endring av eksisterende 

reguleringsplan for området, som er en endring av eksisterende reguleringsplan for området, 

som ble vedtatt 23. mai 2002. 

 

Forholdet til E6 som avgrenser planområdet i sør vil ikke bli endret i denne 

reguleringsplanen, og vi har derfor ingen merknader til planarbeidet ” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Sametinget. 
“Sametinget er tilfreds med at aktsomhetsplikten etter kulturminneloven er ivaretatt i 

“”diverse bestemmelser”” § 6.1 bokstav b, og har ingen øvrige merknader til nevnte 

reguleringsplanarbeid. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Kommunelege I. 



Kommunelegen anser radonproblematikken og støy fra nærmeste hovedvei som de mest 

relevante helsemessige ulempene som kan oppstå. I sakspapirene er begge temaene omtalt og 

tatt høyde for i reguleringsbestemmelsene. Kommunelegen anser derfor at det ikke er 

nødvendig å lage uttalelser knyttet til denne saken. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for funksjonshemmede. 

“Rådet for funksjonshemmede påpeker at heisen må gå til toppetasjen, lekeplassen, for 

tilgjengelighet.” 

 

Vurdering/anbefaling: Her viser rådmannen til reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.3 – 

Tilgjengelighet – som lyder slik: Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst 

mulig grad utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle 

tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på områder 

innom hus, som på områder utendørs. 

Med bakgrunn i denne er det naturlig at påpekte forhold tas inn i byggesaksprosessen og 

prosjekteringen av bygget. 

 

 

Uttalelse/protest fra Marit Thoresen, Ståle Thoresen, Birgit Hanssen, Aud Nilssen, Aksel 

Nilssen og Torhild Dragland. 

“Vi som  naboer til den planlagte nye 7 mannsboligen, i nevnte kvartal, vil protestere på den 

store utnyttelsen av den lille tomten, samt at vi som naboer får dårligere lysforhold, dårligere 

utsikt og mere støy. Etter det vi kan se vil veiforholdene, de trafikale forhold bli svært dårlige 

ved denne store utnyttelsen av tomten. Vi synes også at bygging av ovennevnte 7 mannsbolig 

vil bli stygt og svært dominerende i dette området.”    

 

Vurdering/anbefaling: Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et bygg med 7 

boenheter med parkeringskjeller. Det legges opp til at kjøreveg (FA1) ikke skal være åpen for 

gjennomkjøring for andre enn beboerne langs denne. 

FA1 skal ikke benyttes til parkering og det tillates ikke gjennomkjøring fra/til Geitbergveien 

og Storgata/E6 med unntak av eiendom gnr. 103 bnr. 730 og 561.  

 

Rådmannen viser til foreliggende planbeskrivelse der bl.a. følgende vurderinger er gjort under 

pkt. 1.6 – konsekvenser plan: Planen medfører i mindre grad endret utsikt for naboer da det 

nye bygget kommer lavere i terrenget enn eksisterende bygg (Diplomgården) på tomten, som 

ligger mellom nytt bygg og sjø. Uendret utsikt når man bor i en bykjerne kan ikke forventes i 

uoverskuelig fremtid og utvikling så tett på sentrum må kunne påregnes. Endring utsikt 

vurderes til å ha små negative konsekvenser. 

 

De som i dag parkerer på planlagt byggeområde har ikke noen avtalefestet rett til å parkere 

på området og de henvises til å benytte offentlige parkeringsplasser, som øvrige bilister i 

sentrum. Skulle disse velge å parkere langs Geitbergveien fremfor lovlige parkeringsplasser 

er ikke det tiltakshavers ansvar. Denne parkeringen må forventes å få samme behandling som 

all annen parkering i sentrum og/eller langs offentlige veier. På bakgrunn av at man ikke kan 

påregne parkering på annen manns eiendom og at grunneier uavhengig av bygging kan nekte 

denne parkeringen, vurderes dette til ikke å ha noen konsekvenser. 

 



Det er foretatt en solstudie med planlagt bygg og denne viser at naboene i liten grad får 

forverret sine solforhold i den lyse årstiden, med unntak av gnr. 103 bnr. 730 som mister 

deler av kveldssolen. Endringen vurderes totalt til å ha små negative konsekvenser. 

 

Arealmessig gir dette en bedre utnyttelse av tomten. For miljø og samfunn vil dette ha positive 

konsekvenser i form av sentrumsnære leiligheter som vil redusere bilbruk for 7 potensielle 

familier. 

   

Rådmannen er enig i de vurderinger som fremgår her og anbefaler at foreliggende planforslag 

opprettholdes.  

 

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Meierikvartalet, endring.  

 

 

PLUT-065/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Meierikvartalet, endring. 

 

 

KOM-016/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Meierikvartalet, endring. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEGATA 3 

   

 
Vedlegg: Reguleringskart.  Planbeskrivelse. Gjeldende planbestemmelser (vedtatt). Tegninger med solstudier 

og skyggekart. Fasader, perspektiv og fotomontasje. ROS-analyse. Estetisk redegjørelse (Unikus). 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Ebbe Prosjekt AS forslag til 

detaljregulering for Jernbanegata 3. 

 

Planområdet er på ca. 2,0 daa. Det består av gnr.103 bnr.567 eid av Ebbe Prosjekt AS og 

tilleggsareal av gnr.103 bnr.11 eid av Fauske kommune samt gnr.102 bnr.1 eid av Statens 

vegvesen. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 8-10 leiligheter i et bygg på 3 etasjer samt 

en tilbaketrukket 4. etasje og garasje i kjeller under bakken. Planen omfatter også tilhørende 

adkomst, parkering, lekeareal og annet uteopphold. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

4. Bebyggelse og anlegg: Bolig, lekeareal, annet uteoppholdsareal. 

5. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, kjøreveg, felles atkomst, annen 

veggrunn, privat parkeringsplass, rampe. 

6. Hensynssoner: Sikringssone - Frisikt.  

 

Angjeldende område er i gjeldende kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, avsatt til 

byggeområde for boliger. Reguleringsplan for Jernbanegata 3 (stadfestet 17.04.09) er 

gjeldende for dette området. I denne er det satt krav om bebyggelsesplan før tiltak kan 

gjennomføres. 

I mellomtiden er  ny plan- og bygningslov trådt i kraft fra 01.07.09. 

I ny lov er bebyggelsesplanbegrepet tatt ut og kommunen tolker at dette erstattes av 

detaljregulering etter ny lov. 

Foreliggende detaljregulering av Jernbanegata 3 ivaretar derfor plankravet i gjeldende 

reguleringsplan. 

 



Planforslaget er i tråd med vedtatt reguleringsplan av 17.04.09 og bestemmelser av samme 

dato gjelder også for denne detaljreguleringen. Detaljreguleringen følger reguleringsplanens 

omriss og viser forholdet mellom bygg, lekeareal, parkeringsareal og annet uteareal. 

 

I reguleringsbestemmelsene er maksimal mønehøyde satt til 13,0 m og maksimum 

utnyttelsesgrad satt til 40 % BYA. Planlagt bygg vil ha en mønehøyde på 12,0 m og 

utnyttelsesgrad på 39,9 % BYA.  

 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.  

Støymålinger viser behov for støyvegg og utforming av denne tilpasses planlagt bygg slik at 

støykravene blir tilfredsstilt i henhold til vedtatt detaljregulering. 

Rådmannen tar vurderingen for øvrig til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes 

kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på 

arealbruken i planområdet. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er registrert eller indikasjoner på biologisk mangfold av høy 

verdi innenfor planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Jernbanegata 3 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-024/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Forslag for detaljregulering for Jernbanegata 3 avvises med begrunnelse at byggets 

utforming bryter med omkringliggende bebyggelse. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for KRF’s forslag. 

 

VEDTAK: 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Jernbanegata 3 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til detaljregulering for Jernbanegata 3. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

2. Plankart i målestokk 1: 500 med bestemmelser. Planbeskrivelse, sol-/skyggestudier, 

fasader, fotomontasje, ROS-analyse og estetisk redegjørelse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 19.04 – 06.06.11. Det er 

innkommet 9 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, kultur, plan og miljø. 

Nordland fylkeskommune har den 08.06.11 pr. telefon v/Helge Lynghaug gitt beskjed om at 

de ikke har merknader til Jernbanegata 3.   

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen region nord. 

Statens vegvesen konkluderer med følgende: “Våre interesser er tilfredsstillende ivaretatt i 

reguleringsplanen fra 2009 og vi har derfor ingen merknader til detaljreguleringsplanen, som 

er utformet innenfor rammene gitt i tidligere vedtatte reguleringsplan.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Sametinget. 
Sametinget kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området. Har derfor 

ingen merknader til den aktuelle søknaden. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Kommunelege I. 



Kommunelegen anser radonproblematikken og støy fra nærmeste hovedvei som de mest 

relevante helsemessige ulempene som kan oppstå. I sakspapirene er begge temaene omtalt og 

tatt høyde for i reguleringsbestemmelsene. Kommunelegen anser derfor at det ikke er 

nødvendig å lage uttalelser knyttet til denne saken. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for funksjonshemmede. 

Rådet for funksjonshemmede har ingen innspill til saksbehandlingen der universell 

behandling er ivaretatt. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

   

 

Uttalelse fra Jernbanesvingen borettslag. 

“Styret i Jernbanesvingen borettslag har i møter behandlet saken og har ingen spesielle 

merknader til den fremlagte saken.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Klage/protest fra Magne Thomassen og Kåre Aanstad med støtte/underskrift fra 

ytterligere 31 personer.  

“Vi viser til brev av 6. april (Ref. 11/3441/JEJ), og vil på det sterkeste tilkjennegi vår misnøye 

med at et slikt bygg som beskrevet i planen, føres opp i et område med fra før kun 

småhusbebyggelse. 

 

Vi er fullt klar over at reguleringsplanen for området er godkjent med hensyn til høyde på 

bygget og arealutnyttelsen, men vi mener at Fauske kommune enda har mulighet til å rette 

opp noe av den store feilen som ble begått, da den godkjente reguleringsplanen for området. 

 

Byggets utforming bryter totalt med omkringliggende bebyggelse. Det kommer en 

“”mastodont”” av et bygg midt i en klynge av småhus – det gjelder begge sider av 

Jernbanegata. Politikerne i Fauske kommune må kreve at bygget føres opp i samme stil som 

de andre husene i området, dvs. med røstet tak (ikke flatt tak), og utforming ellers i harmoni 

med omkringliggende bebyggelse. Det ligger til rette for det selv om det planlagte bygget har 

langt flere leiligheter enn de som er bygget der tidligere. Etter vår mening treffer Krf´s 

representant i PLANUTVALGET spikeren på hodet i sin begrunnelse for å nekte godkjenning 

i vedtaket 29.03.2011: “”Dette bygget er malplassert, og det er ikke tatt hensyn til 

eksisterende bebyggelse””! 

 

Selvsagt er det vi som blir mest berørt, med tap av all utsikt til fjorden og fjellene bak, som 

reagerer kraftigst, men etter vårt syn burde dette være en sak som engasjerer hele Fauskes 

befolkning. Fordi blir dette gjennomført, vil det utvilsomt skape presedens for senere 

utbyggingsplaner ved at utbyggere kan skaffe seg egnet tomt midt i en villa-

/småhusbebyggelse og plassere et storbygg der under henvisning til Jernbanegata. Hvilken 

styring har politikerne opp i dette? Ingen vil vi tro. Er det dette befolkningen ønsker? 

 



I følge de avisinnlegg (Saltenposten og Avisa Nordland), og alle nettinnleggene 

(Saltenposten) som alt er publisert, er det stor motstand mot dette. Samtlige innlegg forfektet 

samme syn som vi gir uttrykk for! (selvsagt bortsett fra utbyggers eget innlegg). Hvis noen av 

beslutningstakerne ikke har lest disse innleggene (avis og nett), har vi kopi av disse, - det er 

bare å ta kontakt. (Magne Thomassen, Balmigt.3. mobil: 90012431). 

 

I planbeskrivelsen står det under punkt 4.3 Innkomne forhåndsmerknader: 

“”Direkte berørte parter og naboer 

Ingen innkomne forhåndsmerknader.”” 

Dette medfører ikke riktighet! Da reguleringsplanen ble lagt ut, ble det levert protest fra bla. 

Brødrene Haukland. (Olderen nr. 8 og nr. 10). Hvorfor er dette utelatt i papirene som er lagt 

ved høringen? 

 

Vi håper politikerne vil se på saken på nytt og det er IKKE for sent å revurdere de 

beslutningene som er tatt. Vi tror ikke at Fauskes ønske om byutvikling nødvendiggjør slike 

radikale “”inngrep”” som det nå ser ut til å kunne komme i Jernbanegata. Vi tolker nemlig 

ikke “”folkemeningene”” slik i nevnte ytringer i aviser og på nett som er kommet.  

Forslaget bør derfor avvises, og krav om et bygg i samsvar med eksisterende bebyggelse 

fremmes. 

 

Dette skrivet er forelagt de fleste av eierne i området her. Imidlertid er flere bortreist. I tillegg 

har mange andre, etter å ha lest protesten og sett utformingen av bygget, ønsket å stille seg 

bak skrivet ved å undertegne det. 

Alle underskriftene vedlegges ikke, (oppbevares inntil videre), men vi legger ved en liste med 

navn og adresse på alle som har signert.” 

 

Vurdering/anbefaling: Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 8-10 leiligheter i et 

bygg på 3 etasjer samt en tilbaketrukket 4. etasje og garasje i kjeller under bakken. Planen 

omfatter også tilhørende adkomst, parkering, lekeareal og annet uteopphold. 

 

Rådmannen viser til foreliggende planbeskrivelse der bl.a. følgende vurderinger er gjort under 

pkt. 1.6 – konsekvenser plan: Planen medfører endret utsikt for naboer da det nye bygget blir 

ca. en etasje høyere (2,4 m) enn den bygningen som står på tomten i dag, men uendret utsikt 

når man bor i en bykjerne kan ikke forventes i uoverskuelig fremtid. Utvikling i boligområder 

så tett på sentrum må påregnes. Det er foretatt en ny solstudie med planlagt bygg og denne 

viser en forbedring for naboene i forhold til solstudien som ble gjort i reguleringsprosessen, 

der det ble benyttet en generell hustype. Resultatet er at naboene i liten grad får forverret sine 

solforhold i den lyse årstiden. 

 

Flytting avkjøring Olderen, høyde/utsikt og solforhold samt antall boenheter var kjente 

konsekvenser da reguleringsplanen ble vedtatt og detaljplanen har ingen negative 

konsekvenser ut over de som var kjent i forrige planprosess. 

 

Arealmessig gir dette en bedre utnyttelse av tomten. For miljø og samfunn vil dette ha positive 

konsekvenser i form av sentrumsnære leiligheter som vil redusere bilbruk for 8-10 potensielle 

familier. 

   

Rådmannen er ikke uenig i de vurderinger som fremgår her og anbefaler at foreliggende 

planforslag opprettholdes.  

 



For videre vurdering kan nevnes vedtatt reguleringsplan for Vollgata 14, Nyveien 6 og SKS-

området, vedtatt 25.06.07. 

For Nyveien 6 er maks. mønehøyde 11,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Leilighetsbygg i 3 etasjer med garasjeanlegg i kjeller. %-BYA=35%. Minste uteoppholdsareal 

pr. boenhet er 30 m². 

For Vollgata 14 er maks mønehøyde 11,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Leilighetsbygg i 3 etasjer (flatt tak) med garasjeanlegg i kjeller. %-BYA=40%. Minste 

uteoppholdsareal pr. boenhet er 30 m². 

 

Reguleringsplan for Endring av del av Jernbanegata (rett over vegen), vedtatt 23.05.02. Maks. 

mønehøyde 8,0 m fra topp grunnmur. Leilighetsbygg  i 2 etasjer med garasjeanlegg i 

kjeller/sokkel. %-BYA=25%. Minste uteoppholdsareal pr. boenhet er 25 m². 

 

Maksimal tillatt mønehøyde er i gjeldende reguleringsplan satt til 13 m fra laveste terreng ved 

bygningen. Planlagt bygning har en mønehøyde på 12 m fra laveste terreng ved bygningen. 

Terrenget er skrånende og det skal tas ned/flates ut. Mønehøyde fra gjennomsnittlig planert 

terreng vil dermed bli lavere og vil være mer i samsvar med ovenfornevnte vedtatte 

reguleringsplaner.  

 

I reguleringsbestemmelsene står det at detaljreguleringen skal belyse utforming av fasader og 

estetiske hensyn i forhold til eksisterende bebyggelse i området. 

Den nye plan- og bygningsloven avgrenser estetikkbegrepet  til å gjelde visuelle kvaliteter, 

byggverk og omgivelser. Ut ifra lovens formålsparagraf er det et overordnet mål at våre 

byggverk får høyest mulig kvalitet. 

Arkitektur er en kvalitetsbetegnelse for utformingen av byggverk. 

 

Opplevelsen av estetisk kvalitet oppleves forskjellig og er også avhengig av vår personlige 

bakgrunn og erfaringer. Dette kan ofte være gjenstand for større diskusjoner. 

Når man tilfører omgivelsene et nytt bygg, påvirkes helhetsbildet av omgivelsene. Fasader og 

tak har samlet stor betydning for hvordan vi oppfatter huset. 

 

Byggeskikken har vært og vil alltid være i utvikling. I denne plansaken er det valgt å heller 

tenke “stilbrudd” enn tilpasning til eksisterende bebyggelse. 

En tilpasning til eksisterende bebyggelse blir fort ordinært og kanskje en dårligere løsning. 

Mønehøyde vil nok utnyttes maksimalt. I området er det i utgangspunktet variert bebyggelse 

så hva skal det tilpasses mot.    

 

Rådmannen viser til vedlegget Estetisk redegjørelse fra Unikus AS, datert 14.04.2010. Her er 

det gjort en arkitektfaglig vurdering av planlagt tiltak. 

Rådmannen tar dette til etterretning og har ingen merknader til denne. 

 

Gjeldende reguleringsplan for området som denne detaljreguleringsplanen bygger på ble 

vedtatt av kommunestyret 29.01.09. 

Dette kommunestyrevedtaket ble påklaget av Randi Sneistrand, Geir Roger Haukland og Per 

Magne Haukland. 

I brev av 17.04.09 stadfester Fylkesmannen i Nordland kommunestyrevedtaket av 29.01.09. 

 

I planbeskrivelsen, under punkt 4.3 Innkomne forhåndsmerknader, står det at det ikke er 

innkommet forhåndmerknader fra berørte parter og naboer. 



Dette medfører riktighet etter det rådmannen kan se. Innkomne forhåndsmerknader 

gjenspeiler seg på kunngjøring om oppstart av detaljreguleringen som ble annonsert 23.04.09. 

 

Rådmannen anbefaler at foreliggende planforslag opprettholdes. 

 

 

Merknad/klage fra Geir Roger Haukland. 
“Jeg mener at byggets utforming bryter totalt med omkringliggende bebyggelse og dermed 

ikke må godkjennes. 

 

Jeg mener at 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet er for lite. Vi som bor i Olderen kommer til å 

få problemer med å komme frem til våre eiendommer fordi veien vil bli brukt til parkering. 

Her mener vi at det må være minimum 2 pr. boenhet.” 

 

Vurdering/anbefaling: Viser her til vurdering/anbefaling ovenfor under klage/protest fra 

Magne Thomassen og Kåre Aanstad med støtte/underskrift fra ytterligere 31 personer. 

I detaljreguleringen er det ikke lagt opp til parkering langs FA1. Rådmannen forholder seg til 

generelle parkeringsvedtekter i kommunen som sier 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet. Dette 

er ivaretatt i foreliggende bestemmelser og plankart. 

Rådmannen anbefaler at foreliggende planforslag opprettholdes. 

 

 

Merknad/klage fra Ireneusz Bogucki. 

“Har i en tid nå fått opplyst at det skal bygges ett nytt bygg som skal inneholde flere 

leiligheter rett nedenfor meg, bor selv i Balmigata 5 dvs. rett ovenfor der hvor ny-bygget skal 

være. 

Bygget blir ca. 12-13m høyt, som er veldig høyt i forhold til de andre husene som er rundt 

her. 

For meg vil et slikt bygg redusere mye av lysforholdene rundt mitt hus samt hindre lys inn i 

huset, føler at det forringer livskvaliteten til meg og min familie. 

Er også bekymret at verdien av mitt hus og eiendom kan bli lavere ved en eventuell nytakst av 

huset når et slikt bygg blir å stenge for mye utsikt/lysforhold. 

Blir også som jeg forstår en helt annen arkitektur på huset i forhold til alle de andre husene 

rundt her, å bygge et slikt bygg blir jo å ødelegge for mange rundt her i Balmigata og 

Jernbanegata, blir jo å se helt rart ut i forhold til de andre byggeskikkene her. 

Er bare bekymret at det kan bli flere slike bygg i nærheten som blir å ødelegge for den 

byggeskikken som finnes pr. dags dato. 

Syns at slik arkitektur ikke passer inn her, har ikke noe imot nybygg men det må da finnes 

andre plasser hvor det kan føres opp slike bygg hvor det passer inn i omgivelsen, Fauske er jo 

en stor kommune med sikkert mange ledige tomter hvor det kan bygges. 

Er jo også synd at et område som var gitt til kommunen gratis som et 

rekreasjonsområde/lekeplass skal ødelegge en av de få grønne plassene som er synlig fra 

hovedveien skal bli ødelagt, er jo ikke akkurat så mange av disse fine plassene rundt her i 

bybildet. 

Jeg mener at det absolutt er grunnlag for å diskutere på nytt om det skal bygges noe i det hele 

tatt på området, la det heller være slik som det er, la det være en “”grønn lunge”” i bybildet 

av Fauske hvor folk kan være stolt av.” 

 

 Vurdering/anbefaling: Viser her til vurdering/anbefaling ovenfor under klage/protest fra 

Magne Thomassen og Kåre Aanstad med støtte/underskrift fra ytterligere 31 personer.  



Med unntak av tilleggstomt til 103/567 fra Fauske kommunes eiendom 103/11 er parken 

(“Olderen”) fortsatt ivaretatt som parkområde i kommunedelplan for Fauske sentrum, vedtatt 

03.02.2011. 

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Jernbanegata 3.  

 

 

PLUT-066/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Fauske kommunestyre godkjenner ikke det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan 

for Jernbanegata 3, med begrunnelse at byggets utforming bryter med 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for KRF’s forslag. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Jernbanegata 3.  

 

 

KOM-017/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Eirik Barstrand (AP) stilte spørsmål om egen habilitet. Han er part i saken, jfr. 

forvaltningslovens § 6.1 a). 

Barstrand ble enstemmig erklært inhabil. 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Fauske kommunestyre godkjenner ikke det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan 

for Jernbanegata 3, med begrunnelse at byggets utforming bryter med 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 15 mot 13 stemmer avgitt for 

KRF’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Jernbanegata 3.  

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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MOTTAK AV FLYKTNINGER 2012-2015 

   

 
Vedlegg: 1. Brev fra IMDI vedr bosetting av flyktninger i 2012 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har siden tidlig på 1990 tallet hatt 4-års avtaler med UDI, senere med IMDI, 

om mottak av flyktninger. Vedtakene har gått ut på at Fauske kommune årlig mottar inntil 18 

nye flyktninger pluss eventuelle familiegjenforeninger. Praksisen i kommunen har vært den at 

det er det nyvalgte kommunestyret i sitt første ordinære møte etter valget som behandler denne 

saken. 

Norge fortsetter mottak av overføringsflyktninger og gjør positive vedtak på søknader om 

oppholdstillatelse for asylsøkere. 

I den forbindelse ber IMDI kommunene om positive vedtak for bosetting kommende år. Fauske 

kommune blir bedt om å bosette 20 personer i 2012. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i 

tillegg. 

Erfaringene på Fauske tilsier at våre vedtak om bosetting av 18 nye samt familiegjenforeninger, 

har vært et nokså optimalt tall for bosetting i forhold til så vel boliger som tjenestene vi kan tilby 

nye landsmenn. 

 

Saksopplysninger: 
 

Bosettingssituasjonen har siste 4-års periode, i likhet med tidligere 4-års perioder, vært nokså 

stabil. I årene 2007-2011har vi bosatt totalt 99 personer mens 85 flyttet i samme periode. 2011 

har vært et unntaksår der ingen personer har flyttet. Ved utgangen av 2011 vil det være 84 

personer bosatt de siste 5 år som fortsatt bor i kommunen og som vi mottar statlige tilskudd for. I 

tillegg er det ca. 60 personer som ble bosatt i kommunen en gang som flyktninger og som fortsatt 

bor her.  

Det har de par siste årene vært en noe innstramming av flyktningepolitikken i Norge, blant annet 

hva angår familiegjenforeninger. Her er kravene betydelig skjerpet både hva angår botid og 

skolegang/arbeid så vel som krav til egen inntekt. Dette reduserer muligheten for slik bosetting 

på Fauske, spesielt da vi har en gjennomsnittlig botid på i overkant av 3 år. De to siste årene har 

vi hatt 0 personer på familiegjenforening mot 4 i 2008 og 11 i 2009 (11 gjenforente har allerede 

flyttet fra kommunen).   

 

Flyktningetjenesten er under omorganisering. Kommunestyret har vedtatt at Flyktningekontoret 

og Voksenpedagogisk senter skal gå sammen i en Integreringsenhet. Den prosessen er nå i sin 

avslutning, utlysning av stillinger er foretatt. Den nye enheten skal være operativ fra 01.01.2012. 

Omorganiseringen av disse to tjenestene til en, vil ikke medføre de store endringene hva 



tjenestetilbud angår. Ved Flyktningekontoret er det 3 100% stillingshjemler: flyktningekonsulent 

og 2 miljøarbeidere. I den ene av miljøarbeiderstillingene har det siden juli vært 50% vacanse. I 

tillegg er det som før 1  100% stilling som programrådgiver for Introduksjonsprogrammet og 1  

100% stilling som flyktningehelsesøster. Disse to stillingene er administrativt og personellmessig 

plassert i henholdsvis NAV og Fauske Familiesenter, men lønnes fra Flyktningekontoret. 

Tolking foregår for det meste som telefontolking. Der profesjonell tolk kreves ved fremmøte, 

leier vi disse tjenestene gjennom offentlige tolketjenester. 

 

Flyktningetjenesten forsøker hele tiden å tilpasse boligmassen til de behovene vi har for ulike 

typer boliger. Dette innebærer at vi også fra tid til annen leier på det private markedet.  

Utfordringen for oss er å skaffe til veie hybelleiligheter/to-roms leiligheter. I dag blir alle enslige 

voksne vi bosetter plassert i bofellesskap i familieleiligheter. Per i dag er det bosatt 30 enslige 

voksne. Kun 14 av disse bor i egne småleiligheter. De resterende 16 bor i bofellesskap.  

Sett på denne bakgrunn har det vært ønskelig at Flyktningetjenesten (kommunen) hadde flere 

egne småleiligheter/hybelleiligheter til disposisjon for enslige voksne vi bosetter. 

 

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger har nå vært virksomt i 7 år. Programmet er 

i hovedsak 2-årig og på fulltid med vanlig 5 ukers ferie. Vi har imidlertid valgt å gi noen et tredje 

år. I all hovedsak er det personer som skal fullføre grunnskoleutdanning. I 2011 har bortimot 40 

deltakere vært innom programmet. 30 personer er per tiden deltakere.  

Samarbeidet med Voksenpedagogisk senter og NAV er udelt positive. Introduksjonsprogrammet 

er under kontinuerlig vurdering. Dette siste skoleåret er det for eksempel inngått samarbeid med 

både FYSAK og med OPUS Fauske. Vi tilbyr nå forberedende kurs i helse-norsk på OPUS for 

elever som går på grunnskoleopplæring for å gjøre dem bedre i stand til å klare videregående 

skole-helse/sosial linje. Voksenpedagogisk senter har nå studieverksted midt på dagen 4 dager i 

uka med tilgang på lærerkrefter og assistent slik at enkeltdeltakere kan få mer individuell hjelp 

med skolearbeidet.  

 Alle deltakere på introduksjonsprogrammet er ute i yrkeslivet i språkpraksis minimum 6 

måneder (2 dager i uka er det vanlige). I denne sammenhengen må vi rose lokalt næringsliv og 

offentlige etater som stiller opp og tar imot deltakerne til praksis. 

 

Helsetjenestene er godt ivaretatt via vår helsesøster, Familiesenteret og legetjenestene. Fra tid til 

annen har bosatte flyktninger også bruk for andre helsetjenester som psykiatritjenester, 

veiledning m.v. Flyktningekontoret har etablert et godt samarbeid med disse tjenestene. 

 

Alle førskolebarn mellom 1 og 6 år er i barnehage. Elever i grunnskolealder er knyttet til Hauan 

oppvekstsenter og Vestmyra skolesenter. Ved Vestmyra er det egen innskolingsklasse for 

nyankomne (NOA). NOA tilbyr også støtte for alle minoritetsspråklige elever som har behov for 

det. 

 

De fleste barn mellom 6 og 16 år er aktive i organisert fritid. Det siste året har også flere voksne 

blitt knyttet til frivillige organisasjoner. Dette gjelder særlig unge, enslige voksne.    

 

Den totale situasjonen i forhold til det å være bosettingskommune for flyktninger vurderes  som 

tilfredsstillende. Med ny organisering håper vi at tjenestene skal utvikle seg positivt. 

 

Kravene til familiegjenforening er blitt skjerpet, og  det ser ut for at ingen vil bli bosatt i vår 

kommune via slike gjenforeninger de nærmeste 3 årene. Det kan derfor grunnlag for å vurdere 

om det årlige, faste bosettingstallet kan økes noe.  

 



Ut fra en totalvurdering finner rådmannen å ville anbefale at dagens mottakspraksis videreføres. 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune forplikter seg til et årlig mottak av flyktninger på 18 personer. 

 

Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

 

KOM-018/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Bjørn Inge Gabrielsen (AFI) foreslo: 

Fauske kommune forplikter seg til et årlig mottak av 18 personer med 

familiegjenforeninger. 

 

Marit Stemland (FRP) foreslo: 

Fauske kommune tar ikke mot flere flyktninger. 

 

FRP’s forslag fikk 3 stemmer. 

AFI’s forslag fikk 1 stemme. 

Innstillingen fikk 26 stemmer og ble vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune forplikter seg til et årlig mottak av flyktninger på 18 personer. 

 

Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Flyktningekonsulent    

Kommunalsjef til videre forføyning    
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KJØP AV EIENDOM 

 
Vedlegg: Takst over boligeiendom, Referat fra møte 14.01.2010, Husbanken, tilsagnsbrev av 17.03.2011, E-

post fra advokat Esther Rohde Garder 

 

Sammendrag: 
 

 I sak 067/10 vedtok Kommunestyret: “Kommunestyret tar til etterretning at boligbehovet for 

flyktninger er i endring. Rådmannen gis nødvendige fullmakter til å tilpasse boligmassen de nye 

endrede behovene. Dette vil kunne innebære salg og kjøp av leiligheter/boliger.” 

I sak 044/11 Kjøp av eiendom, utsatte Kommunestyret behandlingen av kjøp av eiendommene 

Andedamveien 1 og 3 i påvente av ny takst for eiendommene og innhenting av pris fra flere 

aktører. 

 

24.03.2011 ble leilighet i Røsslyngveien solgt for 925.000 kroner. Beløpet ble satt på fond og var 

ment å delfinansiere kjøp av boliger i sentrum. Andedammen DA har tilbudt kommunen kjøp av 

eiendommene Andedamveien 1 og 3 for en samlet sum på kr. 4.200.000. Området er totalt på 

2970 m2 og inneholder i dag 2 eneboliger. Flyktningefondet var 31.12.00 på stort kr.3.660.000. 

Husbanken gav i brev av 17.03.2011 tilsagn om tilskudd begrenset oppad til kr. 840.000. 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune ved Flyktningekontoret ønsker å få tilgang på flere sentrumsnære boliger for 

videre utleie til flyktninger. Dette er i tråd med boligsosial handlingsplan. De siste årene har det 

blitt kjøpt 1 enebolig og 1 leilighet, begge gangene kontantkjøp ved bruk av midler fra oppsparte 

midler på fond. Samtidig har man solgt leiligheter i Røsslyngveien, til nå i alt tre andeler. 

 

Flyktningekontoret har siden oktober 2007 og november 2008 leid henholdsvis Andedamveien 1 

og 3 av Andedammen DA. På et møte på Fauske 14.01.2010 ble det videre samarbeidet med 

Andedammen DA drøftet. Tilstede var Ørjan Berg og Kenneth Trones fra eierne, Adelheid 

Kristensen fra Husbanken og Siv Johansen og Steinar Johansen fra kommunen. Bakgrunnen for 

møtet var kommunens behov for sentrumsnære boliger til flyktninger. Ulike løsninger ble 

diskutert. Kjøp av hele eiendommen var en av mulighetene. Alle parter bemerket eiendommens 

fortrinn med nærhet til skole, barnehager, fritidsaktiviteter og ikke minst sentrumsnærheten. 

Som nevnt er tomta på hele 2970 kvm. I 2007 fikk eierne byggetillatelse for oppføring av 4 

leilighetshus i to etasjer midt mellom de to boligene. Så lenge det er samme eier på henholdsvis 

Andedamveien 1 og 3 ser Fauske kommune de to tomtene som ett tomteområde. Denne 

muligheten for å sette opp nybygg på tomta, gjør den ekstra attraktiv.   

 



I årene som kommer vil behovet for småleiligheter være økende da stadig flere flyktninger 

kommunen bosetter, vil være enslige, voksne personer. I dag bosetter vi enslige i bofellesskap i 

familieleiligheter. De siste tre år er 27 av 59 bosatte enslige voksne. Flyktningekontoret 

disponerer i dag 8 egne 2-roms leiligheter tilpasset enslige voksne. I tillegg leier vi i dag 3 2-

roms på det private markedet. Av Flyktningekontorets egne familieleiligheter benyttes i dag 3 

familieleiligheter til bofellesskap samt at vi leier privat 3 familieleiligheter til samme formål. 23 

personer av de 27 enslige voksne bosatt siste 3 år, bor fortsatt i kommunen. 

I snitt, slik som erfaringene er fra de senere årene , må vi regne med at ca. halvparten av de vi 

bosetter er enslige voksne. De fleste av disse er yngre personer som erfaringsmessig ønsker å ta 

både grunnskoleeksamen og videregående opplæring. Dette vil nok i årene framover medføre at 

gjennomsnittlig botid i kommunen for flyktninger vil øke en del fra dagens ca. 3,3 år til nærmere 

4 år. På denne bakgrunn vil derfor behovet for småleiligheter/hybelleiligheter øke. Det er en lite 

tilfredsstillende situasjon for de fleste enslige voksne å måtte dele leilighet med andre i flere år 

slik de nå må gjøre.  

 

Etter ønske fra Kommunestyret foreligger det nå ny takst og tilstandsrapport for eiendommene 

Andedamveien 1 og 3. Den tekniske verdien av de to bygningene er satt til kr. 2.662.800. 

Tomteverdien er kr. 1.800.000, samlet for hele eiendommen kr. 4.500.000 rundt regnet. 

Verdivurderinger på tilsvarende boliger lagt ut for salg i Fauske siste året har ligget mellom ca. 

1,4-2,0 millioner per bolig. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kjøp av eiendommene Andedamveien 1 og 3 vil være et viktig bidrag til å oppfylle kommunens 

behov for sentrumsnære boliger til flyktninger kommunen bosetter. Jo flere slike boliger, jo 

mindre utgifter til transport ifm skolegang både for barn og voksne. Kun de færreste har egne 

biler. Det å bo sentrumsnært, blir derfor for de aller fleste av våre bosatte flyktninger, 

trivselsfremmende.  

I Fauske området er det i dag mulig å skaffe to eldre boliger med tilsvarende standard som i 

Andedamveien 1 og 3 for under 4 millioner samlet. Det unike ved denne eiendommen er 

imidlertid den store tomten der det foreligger godkjenning om bygging av leilighetshus. 

Som skissert over i Saksopplysninger vil Flyktningetjenesten ha et større behov i årene som 

kommer for boliger tilpasset enslige voksne. Ved Boligkontoret er det også i dag ventelister for 

andre boligtrengende. Markedet på Fauske når det gjelder små leiligheter er nærmest 

ikkeeksisterende. I den grad det legges ut slike boliger for salg, er salgspris mellom 800.000 og i 

overkant av 1 million kroner. 

 

Saksbehandler vurderer kjøp av eiendommen i Andedamveien som en meget god mulighet for 

kommunen til å skaffe seg boliger samt tomt for bygging av 2-roms leiligheter i sentrum.  

Avhending av boliger i utkanten og kjøp/leie i sentrum er en viktig del av boligsosial 

handlingsplan hva angår flyktninger. En positiv innstilling til kjøp av eiendommen i 

Andedamveien betinger en snarlig utbygging av 2-roms leiligheter på tomten, tilsammen 8 

leiligheter fordelt på to plan. 

 

Når det gjelder finansieringen av kjøpet for eiendommene Andedamveien 1 og 3, har Husbanken 

i brev av 17.03.2011 gitt tilsagn om tilskudd begrenset oppad til kr. 840.000. Flyktningekontoret 

har solgt bolig i Røsslyngveien som innbragte kr. 925.000. Det resterende beløp, stort kr. 

2.435.000  dekkes fra Flyktningefondet der saldoen per  31.12.2010 var kr. 3.660.000. 

 

 



 

INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommune aksepterer tilbudet fra Andedammen Fauske DA stort kr. 

4.200.000 for kjøp av eiendommene Andedamveien 1 og 3.    

2. Finansiering: tilskudd fra Husbanken kr. 840.000, salg av bolig kr. 925.000 og 

bruk av Flyktningefond kr. 2.435.000 

3. Det forutsettes at kommunen så raskt som mulig prosjekterer og bygger 

leilighetshus på tomten. 

 

 

KOM-019/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ordfører trakk saken. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Flyktningekonsulent til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10259      

      Arkiv sakID.:   11/1393  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre  
 

Sak nr.:    020/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: 1. Rundskriv A-32/2007 Rundskriv om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 

2. Brev fra kommunen datert 25.08.11 

3. Forslag fra Sulitjelma pensjonistforening datert 17.06.11 og 22.09.11 

4. Forslag fra Fauske pensjonistforening datert 13.09.11 

5. Forslag fra Forsvarets pensjonistforening Fauske datert 27.09.11 

6. Brev fra Helsetunets venner datert 30.09.11 

7. Forslag fra Valnesfjord pensjonistforening motatt 06.10.11 

8. Anbefaling fra sittende eldreråd om valg og sammensetning av eldreråd (sak 11/11) 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til forslag fra pensjonistforeningene samt anbefaling fra sittende eldreråd. Rådmannen 

foreslår at kommunestyret velger eldreråd etter innkomne forslag. I tillegg skal kommunestyret 

oppnevne en representant fra formannskapet til eldrerådet. 

 

 

KOM-020/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Fra Sulitjelma Pensjonistforening 

Medlemmer: 

 Bjarne Moen 

 Inga Baadstrand 

Varamedlemmer: 

 Magnhild Mærvoll 

 Evelyn Larsen 

 

 

Fra Fauske Pensjonistforening 

Medlemmer: 

 Karin Irene Rugås 

 Thor Hugaas 

Varamedlemmer: 

 Dagmar Brunstad 

 Torbjørn Fagerbakk 

 

 

Fra Forsvarets Pensjonistforening: 



Medlemmer: 

 Finn Utheim 

 Trond Ole Slettvoll 

Varamedlemmer: 

 Lars Andreassen 

 Bernt Kristiansen 

 

 

Valnesfjord Pensjonistforening: 

Medlemmer: 

 Ivar Nystad 

 Gudrun Slettmyr 

Varamedlemmer: 

 Lillian Løkås 

 Solbjørg Olaisen 

 

Fra formannskapet: 

Medlem: 

 Ottar Skjellhaug 

Varamedlem: 

 Trine Nordvik Løkås 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som eldreråd for perioden 2011 – 2015 ble følgende valgt: 

Fra Sulitjelma Pensjonistforening 

Medlemmer: 

 Bjarne Moen, Ørnflogvn. 3, 8230 Sulitjelma 

 Inga Baadstrand, Emil Knudsens vei 17, 8230 Sulitjelma 

Varamedlemmer: 

 Magnhild Mærvoll, Glastunes 6A, 8230 Sulitjelma 

 Evelyn Larsen, Fagerli 64B, 8230 Sulitjelma 

 

 

Fra Fauske Pensjonistforening 

Medlemmer: 

 Karin Irene Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Fauske 

 Thor Hugaas, Svartvassvn. 9, 8206 Fauske 

Varamedlemmer: 

 Dagmar Brunstad, Ny Jord, 8219 Fauske 

 Torbjørn Fagerbakk, Ternevn. 7, 8207 Fauske 

 

 

Fra Forsvarets Pensjonistforening: 

Medlemmer: 

 Finn Utheim, Geitbergvn. 11, 8200 Fauske 

 Trond Ole Slettvoll, Sjåheivn. 42, 8209 Fauske 

Varamedlemmer: 



 Lars Andreassen, Aspvn. 12, 8209 Fauske 

 Bernt Kristiansen, Sjøgt. 76, 8200 Fauske 

 

 

Valnesfjord Pensjonistforening: 

Medlemmer: 

 Ivar Nystad, Nystad, 8215 Valnesfjord 

 Gudrun Slettmyr, Furnes, 8215 Valnesfjord 

Varamedlemmer: 

 Lillian Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord 

 Solbjørg Olaisen, Einmoveien 14, 8009 Bodø 

 

Fra formannskapet: 

Medlem: 

 Ottar Skjellhaug, Emil Knudsens vei 5A, 8230 Sulitjelma 

Varamedlem: 

 Trine Nordvik Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Dagmar Brunstad Ny Jord 8219 FAUSKE 

Evelyn Larsen Fagerli 64B 8230 SULITJELMA 

Gudrun Slettmyr Furnes 8215 VALNESFJORD 

Inga Baadstrand Emil Knudsensvei 17 8230 SULITJELMA 

Ivar Nystad Nystad 8215 VALNESFJORD 

Bernt Kristiansen Focusterrasse 411 8200 FAUSKE 

Lars Andreassen Aspvn. 12 8209 FAUSKE 

Lillian Løkås Løkås 8215 VALNESFJORD 

Trine Nordvik Løkås Løkås 8215 VALNESFJORD 

Magnhild Mærvoll Glastunes 6A 8230 SULITJELMA 

Bjarne Moen Ørnflogvn. 3 8230 SULITJELMA 

Personalsjef    

Karin I. Rugås Finneidgt. 16 8210 FAUSKE 

Ottar Johan Skjellhaug Emil Knudsensv. 5A 8230 SULITJELMA 

Solbjørg Olaisen Einmovn. 14 8009 BODØ 

Thor Hugaas Svartvassvn. 9 8206 FAUSKE 

Torbjørn Fagerbakk Ternevn. 7 8207 FAUSKE 

Trond Ole Slettvoll Sjåheivn. 42 8209 FAUSKE 

Finn Utheim Geitbergvn. 11 8200 FAUSKE 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7445      

      Arkiv sakID.:   11/1765  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    021/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV VALGSTYRE OG SAMEVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 184/08 og 185/08 

 

Sammendrag: 
 

Etter valgloven § 4-1 skal kommunestyre velge valgstyre. I den tidligere valgloven besto dette av 

formannskapet. Ordfører og varaordfører var valgt som henholdsvis leder og nestleder 

 

Rådmannen foreslår at man følger tidligere praksis med formannskapet som valgstyre.  

 

I følge forskrift om valg til Sametinget § 17, skal det i hver kommune som har 30 eller flere i 

valgmanntallet være et samevalgstyre valgt av kommunestyret. 

Erfaring ved sist sametingsvalg viste seg at det hadde vært en fordel hvis valgstyret også var 

samevalgstyre, jfr. tidligere resultat.  

 

Rådmannen vil derfor foreslå at valgstyre også er samevalgstyre 

 

 

INNSTILLING : 
 

1. Som valgstyre og samevalgstyre i Fauske kommune for perioden 2011 – 2015 velges 

formannskapet. 

 

2. Som leder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 

 Ordfører 

 

3. Som nestleder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 

 Varaordfører 

 

 

KOM-021/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

VEDTAK: 



1. Som valgstyre og samevalgstyre i Fauske kommune for perioden 2011 – 2015 velges 

formannskapet. 

 

2. Som leder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 

 Ordfører 

 

3. Som nestleder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 

 Varaordfører 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Formannskapet    

Ordfører    

Varaordfører    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/9361      

      Arkiv sakID.:   11/2175  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    022/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

NYTT VARAMEDLEM I KONTROLLUTVALGET EVENTUELT  NYTT 

VARAMEDLEM I FORMANNSKAPET 

   

 
Vedlegg: 1. Oversikt over kontrollutvalget og formannskapet 

2. Kommunelovens § 77 

 

Sammendrag: 
 

I møte 3. oktober 2011 ble Marita Grundvold valgt som 4. varamedlem til kontrollutvalget og 

som 3. varamedlem i formannskapet. Etter kommunelovens § 77.2 er medlem og varamedlem av 

kommunal nemnd med beslutningsmyndighet utelukket for valg til kontrollutvalget. 

Vi gjør oppmerksom på at til formannskapet kan bare faste medlemmer i kommunestyret velges. 

 

Rådmannen ber derfor kommunestyret foreta nyvalg av varamedlem i enten kontrollutvalget 

eller i formannskapet. 

 

 

KOM-022/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Marit Stemland (FRP) foreslo: 

Som nytt 4. varamedlem i kontrollutvalget i stedet for Marita Grundvold velges: 

 Bjørn Inge Gabrielsen 

 

FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som nytt 4. varamedlem i kontrollutvalget i stedet for Marita Grundvold velges: 

 Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Bjørn Inge Gabrielsen Torggata 22 8200 FAUSKE 

Marita Grundvold  8218 FAUSKE 

Salten kontrollutvalgsservice Postboks 54 8138 INNDYR 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7418      

      Arkiv sakID.:   11/1741  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    023/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 34/08 

 

Sammendrag: 
 

Heimevernsnemnda er en lovpålagt statlig nemnd på kommunenivå. 

 

Kommunestyret skal etter forskrift til lov om heimevernet velge 2 medlemmer med varamedlem 

til heimevernsnemnda. Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer. 

Nemnda har i tillegg ett medlem fra den lokale politimyndighet. 

 

Etter kommunelovens § 35.4 holdes valg av medlemmer av nemnder som forholdsvalg når minst 

ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. 

 

Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. 

 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 2 medlemmer med varamedlem til 

heimevernsnemnda for perioden 2011 – 2015. 

 

 

KOM-023/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som medlemmer i heimevernsnemnda for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Erling Skagen (AP) 

2. Roar Karlsen (FRP) 

 

Varamedlemmer: 

For medlem 1: 

1. Jøran Paulsen (KRF) 

For medlem 2: 

1. Maria Dønnestad (SV) 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Som medlemmer i heimevernsnemnda for perioden 2011 – 2015 velges: 



1. Erling Skagen, Nystad, 8215 Valnesfjord (AP) 

2. Roar Karlsen, Malmvn. 10K, 8208 Fauske  (FRP) 

 

Varamedlemmer: 

For medlem 1: 

1. Jøran Paulsen, Yortenvn. 4, 8215 Valnesfjord  (KRF) 

For medlem 2: 

1. Maria Dønnestad, Sisikvn. 19D, 8207 Fauske  (SV) 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Maria R.  Dønnestad Sisikvn. 19D 8207 FAUSKE 

Jøran Paulsen Tortenvn. 4 8215 VALNESFJORD 

Roar Karlsen Malmvn. 10K 8208 FAUSKE 

Erling J. Skagen Nystad 8215 VALNESFJORD 

Sør-Hålogaland HV-distrkt 14 Postboks 103 8651 MOSJØEN 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7446      

      Arkiv sakID.:   11/1766  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    024/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

KONFLIKTRÅDET - UTPEKING AV REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET 

FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K183/08 

 

Sammendrag: 
 

Etter konfliktrådsloven § 3 skal kommunestyret utpeke en representant som skal oppnevne 

konfliktrådsmeglere sammen med en representant fra politiet og konfliktrådslederen. 

 

Det bes om at kommunestyre foretar valg av representant i oppnevningsutvalget for 

konfliktrådsmeglere for perioden 2011 – 2015. 

 

INNSTILLING : 
 

Som representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2011 – 

2015 velges: 

 ..................................................... 

 

 

KOM-024/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2011 – 

2015 velges: 

 Rådmannen 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2011 – 

2015 velges: 

 Rådmannen 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 



 

 
Utskrift sendes:     

Konfliktrådet i Salten Postboks 1023 8001 BODØ 

Rådmannen    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7448      

      Arkiv sakID.:   11/1767  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    025/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV STYRE TIL EIVIND SANNES LEGAT FOR STUDERENDE UNGDOM 

BOSATT I FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 38/08 

 

Sammendrag: 
 

Med hjemmel i vedtektenes pkt. 6, skal det velges et styre bestående av 3 medlemmer. 

Rådmannen er fast medlem og leder. De to øvrige medlemmene velges av kommunestyret. 

 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 2 medlemmer med varamedlemmer til styre i 

Eivind Sannes’ legat for perioden 2011 – 2015. 

 

 

KOM-025/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som medlemmer til styre i Eivind Sannes’ legat for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Hans Henrik Holmvik  

2. Cesilie Høgseth 

 

Varamedlemmer: 

For medlem 1: 

1. Vera Solbakk 

For medlem 2: 

1. Marit E. Sørensen 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som medlemmer til styre i Eivind Sannes’ legat for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Hans Henrik Holmvik, Gautvollen 14, 8210 Fauske  

2. Cesilie Høgseth, Kvitlyngvn. 7, 8210 Fauske 

 

Varamedlemmer: 

For medlem 1: 

1. Vera Solbakk, Løkås, 8215 Valnesfjord 

For medlem 2: 

1. Marit E. Sørensen, Kleivhammaren 6A, 8200 Fauske 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Hans Henrik Holmvik Gautvollen 14 8200 FAUSKE 

Cesilie Høgseth Kvitlyngvn. 7 8209 FAUSKE 

Rådmannen    

Vera Elisabeth Solbakk Løkås 8215 VALNESFJORD 

Marit E. Sørensen Kleivhammaren 6B 8200 FAUSKE 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7449      

      Arkiv sakID.:   11/1768  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    026/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV STYRE TIL SULITJELMABANENS FOND FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 39/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer med varamedlemmer til styre i 

Sulitjelmabanens fond for perioden 2011 – 2015. 

 

 

KOM-026/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som medlemmer til styre i Sulitjelmabanens fond for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Erik Alvestad 

2. Lisbeth Kvæl 

3. Tove Wensell 

 

Varamedlemmer: 

1. Andreas Moan 

2. Iris Bjørnmyr 

3. Ole Tobias Orvin 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som medlemmer til styre i Sulitjelmabanens fond for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 

2. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 

3. Tove Wensell, Myrvn. 31, 8230 Sulitjelma 

 

Varamedlemmer: 

1. Andreas Moan, Myrvn. 45, 8230 Sulitjelma 

2. Iris Bjørnmyr, Myrvn. 46, 8230 Sulitjelma 

3. Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Andreas Moan Myrvn. 45 8230 SULITJELMA 

Erik Alvestad Mons Pettervei 7A 8230 SULITJELMA 

Iris Bjørnmyr Myrvn. 46 8230 SULITJELMA 

Lisbeth Kvæl Emil Knudsens vei 19B 8230 SULITJELMA 

Ole Tobias Orvin Leivset 8211 FAUSKE 

Tove Wensell Myrvn. 31 8230 SULITJELMA 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7450      

      Arkiv sakID.:   11/1769  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    027/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV STYRE FOR SULITJELMA BOLIGFOND FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 40/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer med varamedlemmer til styre i 

Sulitjelma boligfond for perioden 2011 – 2015. 

 

 

KOM-027/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som medlem i styre for Sulitjelma Boligfond for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Per Pettersen 

2. Egil Setså 

3. Tove Wensell 

 

Varamedlemmer: 

1. Iris Bjørnmyr 

2. Einar Lund 

3. Raymond Mathisen 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som medlem i styre for Sulitjelma Boligfond for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Per Pettersen, Glastunes 23A, 8230 Sulitjelma 

2. Egil Setså, Mons Pettervei 18, 8230 Sultjelma 

3. Tove Wensell, Myrvn. 31, 8230 Sulitjelma 

 

Varamedlemmer: 

1. Iris Bjørnmyr, Myrvn. 46, 8230 Sulitjelma 

2. Einar Lund, Bursimarka 25, 8230 Sultjelma 

3. Raymond Mathisen, Glastunes 22, 8230 Sulitjelma 

 
 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De valgte medlemmer og varamedlemmer    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7451      

      Arkiv sakID.:   11/1770  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    028/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV STYREMEDLEM OG REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I 

A/L INDRE SALTEN BOLIGBYGGELAG FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 42/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret fortar valg av styremedlem med varamedlem og representant med 

vararepresentant til representantskapet i A/L Indre Salten Boligbyggelag for perioden 2011 – 

2015. 

 

 

KOM-028/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som styremedlem til A/L Indre Salten Boligbyggelag for perioden 2011 – 2015 velges: 

 Bernt Halvorsen 

Varamedlem: 

 Hans-Erik M. Vasskog 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

(Kommunestyret glemte å velge representant til representantskapet. Dette vil kommune 

opp som sak i neste kommunestyremøte.) 

 

VEDTAK: 

Som styremedlem til A/L Indre Salten Boligbyggelag for perioden 2011 – 2015 velges: 

 Bernt Halvorsen, Asalvn. 20, 8209 Fauske 

Varamedlem: 

 Hans-Erik M. Vasskog, Hauanvn. 16B, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     



A/L Indre Salten 

Boligbyggelag 

Postboks 194 8201 FAUSKE 

De valgte medlemmer og 

varamedlemmer 

   

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7452      

      Arkiv sakID.:   11/1771  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    029/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV EIENDOMSSKATTETAKSTNEMND FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 43/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer med varamedlemmersamt valg av 

leder til eiendomsskattetakstnemnd for perioden 2011 – 2015. 

 

 

KOM-029/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som medlemmer til eiendomsskattetakstnemnda for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Odd Harald Larsen – leder 

2. Asbjørn Hjemås 

3. Knut Hævaker 

 

Varamedlemmer: 

1. Hans Måseide 

2. Odd Wollbakk 

3. Henry Olsen 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som medlemmer til eiendomsskattetakstnemnda for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Odd-Harald Larsen, Moselyngvn. 17, 8209 Fauske  – leder 

2. Asbjørn Hjemås, Sjøgt. 76, 8200 Fauske 

3. Knut Hævaker, Postboks 407, Hansbakken 5B, 8201 Fauske 

 

Varamedlemmer: 

1. Hans Måseide, Vikavn. 23A, 8200 Fauske 

2. Odd Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske 

3. Henry Olsen, Tortenli, 8218 Fauske 

 
 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorget    

De valgte medlemmer og varamedlemmer    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7453      

      Arkiv sakID.:   11/1772  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommnunestyre 
 

Sak nr.:    030/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 44/08 og 89/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer med varamedlemmer samt leder til 

klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2011 – 2015. 

 

 

KOM-030/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som medlemmer til klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. John Harald Løkås – leder 

2. Erling Palmar 

3. Kjellaug Strøm 

 

Varamedlemmer: 

1. Dagfinn Josefsen 

2. Kurt Bådsvik 

3. Wanja Knoph 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som medlemmer til klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. John Harald Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord – leder 

2. Erling Palmar, Popplevn. 1, 8209 Fauske 

3. Kjellaug Strøm, Liavn. 10B, 8210 Fauske 

 

Varamedlemmer: 

1. Dagfinn Josefsen, Vatnbygdvn. 8D, 8210 Fauske 

2. Kurt Bådsvik, Leivset, 8210 Fauske 

3. Wanja Knoph, Sandnes 20, 8230 Sulitjelma 

 
 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorget    

De valgte medlemmer og varamedlemmer    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7454      

      Arkiv sakID.:   11/1773  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    031/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL 

REPRESENTANTSKAPET I SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS FOR PERIODEN 

2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 49/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av representant og vararepresentant til 

representantskapet i Salten Kommunerevisjon IKS for perioden 2011 – 2015. 

 

 

KOM-031/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som representant til representantskapet i Salten Kommunerevisjon IKS for perioden 

2011 – 2015 velges: 

 Hilde Dybwad 

Vararepresentant: 

 Jens-Erik Kosmo 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som representant til representantskapet i Salten Kommunerevisjon IKS for perioden 

2011 – 2015 velges: 

 Hilde Dybwad, Reitanvn. 5, 8210 Fauske 

Vararepresentant: 

 Jens-Erik Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Hilde Johanne Dybwad Reitanvn. 5 8210 FAUSKE 



Jens-Erik Kosmo Kosmo 8215 VALNESFJORD 

Salten kommunerevisjon IKS Postboks 140 8201 FAUSKE 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/7457      

      Arkiv sakID.:   11/1774  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    032/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 90/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret oppnevner 3 møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2011 – 

2015. Det er viktig at dette er personer som har anledning til å møte. Forliksrådets medlemmer 

kan ikke velges som møtefullmektiger. 

 

INNSTILLING : 
 

Som møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2011 – 2015 velges: 

Fullmektig 1:  

Fullmektig 2:  

Fullmektig 3:  

 

Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 

møtefullmektig. 

 

 

KOM-032/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2011 – 2015 velges: 

Fullmektig 1: Inger Solem 

Fullmektig 2: Steinar Hansen 

Fullmektig 3: Eli R. Ravnåmo 

 

Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 

møtefullmektig. 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2011 – 2015 velges: 

Fullmektig 1: Inger Solem, Kirkevn. 47B, 8207 Fauske 

Fullmektig 2: Steinar Hansen, Skoanvn. 10B, 8200 Fauske 

Fullmektig 3: Eli Ravnåmo, Haugvn. 8, 8210 Fauske 



 

Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 

møtefullmektig. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Eli R. Ravnåmo Haugvn. 8 8210 FAUSKE 

Fauske lensmannskontor Postboks 83 8201 FAUSKE 

Steinar Hansen Skoanvn. 10B 8200 FAUSKE 

Inger Elisabeth Solem Kirkevn. 47B 8207 FAUSKE 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/9159      

      Arkiv sakID.:   11/2136  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    033/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV STYREMEDLEM MED VARAMEDLEM 2012 - 2015 OG 

REPRESENTANTER MED VARAREPRESENTANTER TIL 

GENERALFORSAMLINGEN I A/S SALTEN KRAFTSAMBAND I PERIODEN 2011 - 

2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 36/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av styremedlem og varamedlem, samt 3 

representanter med vararepresentanter til generalforsamlingen i A/S Salten Kraftsamband. 

 

 

KOM-033/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som styremedlem til A/S Salten Kraftsamband for perioden 2012 – 2015 velges: 

 Torny Pedersen 

Varamedlem: 

 Trine Nordvik Løkås 

 

Som representanter til generalforsamlingen i A/S Salten Kraftsamband for perioden 2011 

– 2015 velges: 

1. Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 

2. Varaordfører Ronny Borge 

3. Stein B. Thuv 

 

Varamedlemmer: 

For medlem 1: 

1. Tom Vidar Karlsen 

For medlem 2: 

1. Marianne Tverå 

For medlem 3: 

1. Ole Tobias Orvin 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som styremedlem til A/S Salten Kraftsamband for perioden 2012 – 2015 velges: 



 Torny Pedersen, Kleivbakken 8, 8200 Fauske 

Varamedlem: 

 Trine Nordvik Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord 

 

Som representanter til generalforsamlingen i A/S Salten Kraftsamband for perioden 2011 

– 2015 velges: 

1. Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske 

2. Varaordfører Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske 

3. Stein B. Thuv, Tørresvik, 8214 Fauske 

 

Varamedlemmer: 

For medlem 1: 

1. Tom Vidar Karlsen, Krepsvn. 2, 8206 Fauske 

For medlem 2: 

1. Marianne Tverå, Postboks 425, Balmigt. 13, 8201 Fauske 

For medlem 3: 

1. Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Ronny Borge Kirkevn. 43B 8207 FAUSKE 

Siv Anita Johnsen Brekke Postboks 93 8201 FAUSKE 

Tom Vidar Karlsen Krepsvn. 2 8206 FAUSKE 

Trine Nordvik Løkås Løkås 8215 VALNESFJORD 

Ole Tobias Orvin Leivset 8211 FAUSKE 

Salten Kraftsamband AS Eliasbakken 7 8205 FAUSKE 

Stein B. Thuv Tørresvik 8214 FAUSKE 

Torny Pedersen Kleivbakken 8 8200 FAUSKE 

Marianne Tverå Postboks 425 8201 FAUSKE 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/8932      

      Arkiv sakID.:   11/2062  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    034/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV REPRESENTANTER TIL KULTURUTVALGET - SALTEN 

KULTURSAMARBEID 

   

 
Vedlegg: DRIF-sak 55/08 

Brev fra Salten Kultursamarbeid mottatt 20.09.2011 

 

Sammendrag: 
 

Etter Salten Kultursamarbeid sine vedtekter § 2 skal Fauske kommune oppnevne en representant 

med vararepresentant til kulturutvalget. Det bes om at representant og vararepresentant skal være 

av motsatt kjønn. 

 

I evalueringen av kultursamarbeidet - organisering, Salten Regionrådsak 2/11, ble det vist til at 

det gjennom arbeidet ikke alltid var tilstrekkelig informasjonsflyt mellom nivåene i kommunene 

når det gjaldt hva som skjedde i kultursamarbeidet. F.eks. ble administrasjonen ikke tilstrekkelig 

informert om vedtak som ble fattet i kulturutvalget.  

Rådmannen ber derfor kommunestyret vurdere om rådmannen eller den han utpeker, bør 

representere Fauske kommune. 

 

INNSTILLING : 
 

Som representant til Salten Kulturutvalg oppnevnes …………………. 

 

Som vararepresentant til Salten Kulturutvalg oppnevnes …………………. 

 

 

KOM-034/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som representant til Salten Kulturutvalg oppnevnes Bernt Gøran Lund. 

 

Som vararepresentant til Salten Kulturutvalg oppnevnes Karin Rugås. 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

VEDTAK: 

Som representant til Salten Kulturutvalg oppnevnes  



 Bernt Gøran Lund, Glastunes 23B, 8230 Sulitjelma. 

 

Som vararepresentant til Salten Kulturutvalg oppnevnes  

 Karin Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Bernt-Gøran Lund Glastunes 23B 8230 SULITJELMA 

Karin I. Rugås Finneidgt. 16 8210 FAUSKE 

Salten Kultursamarbeid Postboks 915 8001 BODØ 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/9150      

      Arkiv sakID.:   11/2106  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    035/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV STYREMEDLEM TIL STYRE FOR VALNESFJORD 

HELSESPORTSSENTER FOR PERIODEN 2012-2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 28/08 

Brev fra Valnesfjord Helsesportssenter datert 24.09.2011 

 

Sammendrag: 
 

Etter Valnesfjord Helsesportssenter sine vedtekter § 4, er Fauske kommune representert med et 

medlem i styret. Det er behov for bred kompetanse i styret. For å få satt sammen et godt styre 

med ulik kompetanse og balansert kjønnssammensetning, ønsker Valnesfjord Helsesportssenter 

et navnetilfang på minst 3 personer som kandidater fra Fauske kommune. Det forutsettes at 

begge kjønn er representert og at personlige CV’er for de aktuelle kandidater vedlegges. 

 

Det bes om at kommunestyret fremmer et navnetilfang på minst 3 personer som kandidat til 

styret for Valnesfjord Helsesportssenter. 

 

 

KOM-035/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Fauske kommunestyre fremmet følgende kandidater til styret for Valnesfjord 

Helsesportssenter: 

 Ståle Indregård 

 Arnt Pedersen 

 Inger Solem 

 Trine Nordvik Løkås 

 Torny Pedersen 

 Kjell Sverre Jakobsen 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre fremmet følgende kandidater til styret for Valnesfjord 

Helsesportssenter: 

 Ståle Indregård, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 

 Arnt Pedersen, Kopparvn. 2, 8208 Fauske 

 Inger Solem, Kirkevn. 47B, 8207 Fauske 

 Trine Nordvik Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord 



 Torny Pedersen, Kleivbakken 8, 8200 Fauske 

 Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De foreslåtte kandidater    

Valnesfjord Helsesportssenter  8215 VALNESFJORD 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/9029      

      Arkiv sakID.:   11/2103  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    036/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL 

REPRESENTANTSKAPENE I IRIS SALTEN IKS, SALTEN BRANN IKS OG  HELSE- 

OG MILJØTILSYN SALTEN IKS FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 35/08 

Brev fra Salten Regionråd datert 14.09.2011 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret skal etter selskapsavtalen § 5 velge 3 representanter med vararepresentanter til 

representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Brann IKs og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. 

 

Salten Regionråd har i sak 35/07 gjort følgende vedtak med anmodning til kommunene: 

 

Eierkommunene i Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn 

Salten IKS anmodes om å velge ordfører som representant i representantskapene, og 

varaordfører som personlig varamedlem. 

For de kommunene som har 2 eller flere representanter i representantskapet anmodes i 

tillegg til ordfører, å velge ”en fra opposisjonen” og resten fra kommunestyre/bystyre for 

øvrig. ”En fra opposisjonen” anbefales å være den samme som velges inn i Salten 

Regionråd og ha motsatt kjønn av ordfører.” 

 

Det bes om at kommunestyret velger 3 representanter med vararepresentanter til 

representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for 

perioden 2011 – 2015. 

 

 

KOM-036/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som representanter til representantskapene i IRIS Salten IKS, Salten Brann IKS og 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 

2. Varaordfører Ronny Borge  

3. Jørn Stene 

 

Varamedlemmer 

1. Lisbeth Kvæl 

2. Arne B. Vaag 



3. Hege Harsvik 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som representanter til representantskapene i IRIS Salten IKS, Salten Brann IKS og 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske 

2. Varaordfører Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske  

3. Jørn Stene, Bringsli, 8215 Valnesfjord 

 

Varamedlemmer 

1. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 

2. Arne B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske 

3. Hege Harsvik, Reitanvn. 21, 8210 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De valgte representanter og 

vararepresentanter 

   

IRIS Salten IKS Postboks 6094 8031 BODØ 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/8959      

      Arkiv sakID.:   11/2083  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    037/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2011 

 

 

 

VALG AV REPRESENTANTER TIL SALTEN REGIONRÅD FOR PERIODEN 2011 - 

2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 45/08 

Brev fra Salten Regionråd datert 14.09.2011 

 

Sammendrag: 
 

Etter vedtektene for Salten Regionråd skal hver kommune møte med tre representanter med tale 

og forslagsrett. Disse er ordfører, en fra opposisjonen og rådmannen. 

 

Kommunestyret skal altså velge en fra opposisjonen og varamedlem. 

I forbindelse med valg av ”en fra opposisjonen”, anmoder Regionrådet om at denne 

representanten har motsatt kjønn av ordfører. 

 

Det bes om at kommunestyret fortar valg av ett medlem med varamedlem til Salten Regionråd 

for perioden 2011 - 2015. 

 

 

KOM-037/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som representanter til Salten Regionråd for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 

2. Jørn Stene 

 

Vararepresentanter: 

For repr. 1: 

1. Varaordfører Ronny Borge 

For repr. 2: 

1. Hege Harsvik 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som representanter til Salten Regionråd for perioden 2011 – 2015 velges: 

1. Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske 

2. Jørn Stene, Bringsli, 8215 Valnesfjord 

 



Vararepresentanter: 

For repr. 1: 

2. Varaordfører Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske 

For repr. 2: 

2. Hege Harsvik, Reitanvn. 21, 8210 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De valgte representanter og 

vararepresenrtanter 

   

Salten Regionråd Postboks 915 8001 BODØ 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL SALTEN FRILUFTSRÅD FOR PERIODEN 2011 - 

2015 

   

 
Vedlegg: K-sak 37/08 

Brev fra Salten Friluftsråd datert 14.09.11 

 

Sammendrag: 
 

Etter § 2 i vedtekter for Salten Friluftsråd skal kommunen velge en representant med 

vararepresentant til friluftsrådet. Representant og vararepresentant skal være av motsatt kjønn. 

 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av representant med vararepresentant til Salten 

Friluftsråd for perioden 2011 - 2015 

 

 

KOM-038/12 VEDTAK-  08.11.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende fellesforslag: 

Som representant til Salten Friluftsråd for perioden 2011 – 2015 velges: 

 Arne B. Vaag 

Vararepresentant: 

 Cecilie Amundsen 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som representant til Salten Friluftsråd for perioden 2011 – 2015 velges: 

 Arne B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske 

Vararepresentant: 

 Cecilie Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Cecilie Risvoll Amundsen Furutoppen 3 8206 FAUSKE 



Salten Friluftsråd Kirkegt. 23 8250 ROGNAN 

Arne B. Vaag Poppelvn. 23 8209 FAUSKE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


