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UNDERSKRIFTER: 
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Fauske, 29. mars 2012 

 

Berit Vestvann Johnsen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Siv Anita Johnsen Brekke 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 



Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  30.03.12  

 

MERKNADER: 
 

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

dokumentene var utlagt til ettersyn på Fauske kommunes hjemmeside og ved Fauske bibliotek. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Jasmina Kozic med eleven Felicia 

Paulsen på fiolin. 

 

Bondelaget ved Bodil Lundbakk kom med et innspill samt av kommunestyrets medlemmer 

mottok en pakke med påskeegg. 

 

Orientering om Galvano Tia v/Jan-Åke Storjord og Kristin Meland. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ordfører: 

1. Utsetter sak skolestruktur Kosmo, slik at den kommer sammen med resten av 

skolestruktur. Brev datert 27.03.2012 angående endret varsel om høring vedr. 

skolestruktur Fauske 2012 ble utdelt i møtet. 

2. Besøk av statssekretær Rikke Lind. Ettersom det ikke var så mye tid, ble de hentet i 

Bodø og vi kunne ha samtale i bilen. Nye Sulitjelma Gruber presenterte seg. 

Statssekretæren sa at søknad burde komme inn snarest mulig, da behandling av en 

slik søknad kan ta opptil 5 år. Nye Sulitjelma Gruber er innforstått med dette. 

3. Besøk på Stortinget av ordfører, varaordfører og rådmannen. Fikk hjelp av Kenneth 

Svendsen. Fikk lagt fram utfordringer for Fauske og Salten. 

4. Besøk av leder i langrennskomiteen Hermod Bjørkestøl etter lunsj. 

 Arne B. Vaag (V): 

1. Deltok på bispevisitasen som kommunens representant i fellesrådet. Biskopen var 

tilfreds med besøket. 

2. Innkjøpsordninga. Har fått henvendelser fra bedrifter. Bekymring fra Fauskes 

næringsliv. Hvordan ser rådmannen på hvordan innkjøpsordninga fungerer? 

 Kenneth Svendsen (FRP): 

Innkjøpsordningen. Mange bedrifter føler seg utstengt. Har ønske om en sak på dette. 

 Anne Grethe Lund (AP): 

25.03.2010 vedtok kommunestyret Helse og omsorgsplanen. Det har nå gått 2 av de 4 

årene som planen skulle gjennomføres på. Kommer vi i mål med alle tiltak? 

 Kjetil Sørbotten (FL): 

Takker ordfører for at hun har hørt på FAU ved Kosmo oppvekstsenter, slik at 

behandling av Kosmo kommer opp under skolestruktursaken. Vil ordfører sette opp et 

ekstra kommunestyremøte for behandling av skolestruktur? Ønsker et samarbeid mellom 

posisjon og opposisjon på denne saken. 

 Per Gunnar Kung Skotåm (R): 



Under folkevalgtopplæringa kom det fram at politikerne som sum var kompetente. 

Hvorfor var bare ordfører og varaordfører med på besøket med statssekretær Rikke Lind? 

Flere partier har engasjert seg. De 2 største opposisjonspartiene burde vært med. 

 Bjørn Inge Gabrielsen (AFI): 

1. Er det rett at det er en trend at det er mye sykefravær ved vakante stillinger? Er det 

laget analyse av dette? 

2. Har kommunen søkt på statlige midler for rehabilitering av skoler? 

3. Det ble vedtatt at det var et ønske med brannbåt på Fauske. Er denne kommet? 

4. Hva er status for sikringsutstyr ved brann i tuneller? Er det mulig å få en stigebil til 

Indre Salten? Burde vært sak om dette? 

 Ingelin Noresjø (KRF): 

Bra med lengre høringsfrist på skolestruktur. Hvorfor er ikke politiske partier 

høringsinstans? Hvor skal innspill sendes? 

 Jørn Stene (FL): 

Skolestruktur – ønsker innspill fra posisjonen.  

 Tom Vidar Karlsen (AP): 

Ønsker samarbeid. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Inhabilitet: 

 Hege E. Larsen: Sak 91/12 – Styremedlem i Salten Brann 

 Kjell Eilertsen: Sak 96/12 – Datter som er fastlege, anser seg ikke som inhabil. 

 Bernt Gøran Lund: Sak 86/12 – Rektor ved Sulitjelma skole 

 

Leder av langrennskomiteen Hermod Bjørkestøl orienterte. 

 

Harald Jøstensen (H) innvilget permisjon fra og med sak 97/12. 

 

 

Svar på spørsmål: 

Generelt: Ordfører svarte at mange av spørsmålene som ble stilt med fordel kunne vært 

inngitt som interpellasjoner eller grunngitte spørsmål. Da ville representantene kunne fått 

et skikkelig svar. 

Arne B. Vaag og Kenneth Svendsen: 

Rådmannen svarte. Innkjøpsordninga er regulert av lov om offentlige anskaffelser. Loven 

stenger ikke for lokale bedrifter. Næringslivet må lære seg loven. Kommunen har gjennomført 

kurs for bedriftene. Vedrørende evaluering må bli om vi skal være med i interkommunal 

innkjøpsordning. Vi trenger innkjøpskontoret i Bodø. Har ikke kompetanse nok selv. 

Anne Grethe Lund: 

Rådmannen svarte. Hadde dette spørsmålet kommet tidligere, har jeg kunnet svare på dette. Må 

komme tilbake til dette. 

Kjetil Sørbotten: 

Ordfører svarte. Skal vurdere om vi skal ha et ekstra kommunestyremøte for behandling av 

skolestruktur. 

Per Gunnar Kung Skotåm:  

Ordfører svarte. Skal ta med posisjonen. Ordfører arbeider med dette. Intensjonen er tilstede. 

Skal forbedre seg. 

Bjørn Inge Gabrielsen: 

Pkt. 1. Rådmannen svarte. Vi har ikke noen analyse ang. vakanse/sykefravær. 



Pkt. 2. Rådmannen svarte. Vi kan søke om rentefrie lån. Bruker ordningen så mye vi kan på 

skolebygg og kirkebygg. 

Pkt. 3 og 4.  Rådmannen svarte. Skal sjekke ang. brannbåt og tunnelsikring opp mot Salten 

Brann.  

Ingelin Noresjø: 

Ordfører svarte. Politiske partier er ikke høringsinstans. Alle kan selvsagt mulighet til å gi 

innspill. 

 

 

Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

085/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

086/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

087/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

088/12 ØKTE STILLINGER PÅ SYKEHJEMMET I FORBINDELSE MED 

SAMHANDLINGSREFORMEN 

089/12 VURDERING AV FAUSKE SENTRALSKOLE 

090/12 ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012 

091/12 MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS 

092/12 PROSJEKTSTILLING VÅRRES UNGA - VÅRRES FRAMTID 

OPPVEKSTPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 

093/12 STILLINGSRESSURS SYKEFRAVÆRSPROSJEKT 

094/12 POLITIRÅD I FAUSKE 

095/12 KOMMUNENS LIKVIDITET - UTFORDRINGER OG ALTERNATIVER 

096/12 HØRING - REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT 

097/12 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I 

KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE 

REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE 

098/12 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - MARITA 

GRUNDVOLD 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/2572      

 Arkiv sakID.:   12/667  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    085/12 KOMMUNESTYRE Dato:  29.03.2012 

 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 5/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 5/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-085/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/2570      

 Arkiv sakID.:   12/665  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    086/12 KOMMUNESTYRE Dato:  29.03.2012 

 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 013/11: PLANGODKJENNING SULITJELMA SKOLE 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §6, innvilges det 

godkjenning for de framlagte planene vedrørende etablering av nye lokaler for Sulitjelma skole, 

på følgende vilkår: 

 

1. Norsk standard ”NS11001-1:2009 Universell utforming av byggverk – del 1”, må 

legges til grunn for tilretteleggingen for funksjonshemmede.  

2. Skolens inngangsparti må bygges slik at en reduserer mulighetene for å dra med seg 

sand og skitt inn i bygningen (§9) 

3. Det må etableres gode solavskjermingsløsninger for skolens vinduer som vender mot 

sør eller vest (§§9 og 19) 

4. Det interne vannfordelingssystemet må planlegges med tanke på at det skal være 

enkelt å forebygge oppvekst av legionella i vannledningene (§17) 

5. Ventilasjonen må tilfredsstille normene i veiledningen til forskriftens §19 

6. Det forutsettes at belysningen minimum tilfredsstiller luxtabellen til Lyskultur §20 

7. Skolens lydmiljø må minimum tilfredsstille NS8175, klasse C (§21) 

8. Senest tre måneder etter at skolen er tatt i bruk må skolen søke om driftsgodkjenning 

 

Dette vedtaket kan med bakgrunn i forvaltningsloven påklages innen tre uker etter at det er 

mottatt. En eventuell klage sendes til kommuneoverlegen, med kopi til Helse- og miljøtilsyn 

Salten. 

 

Adresse: Helse- og miljøtilsyn Salten, Notveien 17, 8013 Bodø, e-post: post@hmts.no 

 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 

mailto:post@hmts.no


 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-086/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Bernt Gøran Lund (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Lund ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/2571      

 Arkiv sakID.:   12/666  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    087/12 KOMMUNESTYRE Dato:  29.03.2012 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak 

ID 

Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 12/205 I 11/281 05.01.2012 Helse- og miljøtilsyn Salten 

IKS 

MILJØRETTET HELSEVERN I 

FAUSKE - AKTIVITETSPLAN 2012 

 12/1001 X 12/273 31.01.2012  ÅRSRAPPORT FOR 2011 - 

SKATTEOPPKREVEREN I FAUSKE 

KOMMUNE 

 12/1423 I 12/374 16.01.2012 Nasjonalt 

folkehelseinstitutt 

FOLKEHELSEPROFILEN 

 12/1583 I 12/427 03.02.2012 likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

Barne- 

INVITASJON TIL HØRING - NOU 

2011:20 UNGDOM, MAKT OG 

MEDVIRKNING 

 12/1688 I 12/465 19.02.2012 . UNDERSKRIFTSKAMPANJE 

 12/1768 I 12/491 20.02.2012 Skatteetaten KONTROLLRAPPORT 2011 

VEDRØRENDE 

SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 

FOR FAUSKE KOMMUNE 

 12/1798 I 03/4648 22.02.2012 Salten Regionråd REFERAT FRA MØTE I 

REGIONRÅDET 16. - 17. FEBRUAR 

 12/2101 I 12/42 28.02.2012 Nordland fylkeskommune STATEN MÅ TA EIERANSVAR I 

SULITJELMA 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-087/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/953      

      Arkiv sakID.:   12/256  Saksbehandler:  Stein Ole Rørvik  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    050/12 DRIFTSUTVALG Dato:  15.02.2012 

 059/12 FORMANNSKAP  05.03.2012 

 088/12 KOMMUNESTYRE  29.03.2012 

 

 

 

ØKTE STILLINGER PÅ SYKEHJEMMET I FORBINDELSE MED 

SAMHANDLINGSREFORMEN 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 

 
Strukturelle endringer på sykehjemmet for å møte samhandlingsreformen med flere sengeposter 

og samlokalisering av de ulike fagområdene på sykehjemmet gjør det nødvendig å endre de 

økonomiske rammene. Økt kapasitet og flere oppgaver på sykehjemmet krever flere årsverk. 

Sykehjemsenheten tildeles seks årsverk utover dagens budsjettramme. 

 

Saksopplysninger: 

 
Samhandlingsreformen er ment å sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende 

tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker. Den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten skal tilpasses. Reformen skal føre til at flere pasienter 

behandles ute i kommunen, dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av 

helsetjenesten ytes av kommunene – forutsatt like god eller bedre kvalitet samt 

kostnadseffektivitet. Et av de økonomiske virkemidlene som ligger i reformen er fullfinansiering 

av utskrivningsklare pasienter og døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp-tilbud. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 
Samhandlingsreformen fordrer at kommunen tar hjem utskrivningsklare pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten, det er en viktig helsegevinst at Fauskes innbyggere unngår unødvendig 

opphold ved sykehuset. De økonomiske virkemidlene med at utskrivningsklare pasienter blir 

liggende på sykehuset kan gi store konsekvenser, snitt liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i 

perioden 2006 – 2010 var 866. Stipulert kostnadsbilde for 2012 med utgangspunkt i 866 

liggedøgn er kr 3 464 000,- kjøpt liggetid hos spesialisthelsetjenesten. Sykehjemsenheten sitt 

bidrag vil være å øke sin pasientkapasitet for å forebygge at pasienter blir liggende 

ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, for videre redusere de økonomiske virkemidlene fra 

sykehuset.  

 

Sykehjemsenheten har siden høsten 2011 hatt en prosess med å øke antall sengeposter fra 70 til 

75. Rehabiliteringsavdelingen vil være en ressurs i denne prosessen, avdelingen vil flytte til mer 

egnede lokaler som gir rom for korttidsplasser, nærhet til lege, fysioterapeut og ergoterapeut. 



 

Når denne endringen er gjennomført ligger alt til rette for å begynne prosessen med å etablere 

«øyeblikkelig hjelp» post, ref. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2. Kommunen skal sørge for 

tilbud om døgnopphold med helse- og omsorgstjenester til pasienter/brukere med behov for 

øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp, et alternativ til ikke-planlagte sykehusinnleggelser. Denne 

plikten skal innføres innen 1.1.2016. 

 

Denne prosessen betyr videre samlokalisering av demensomsorgen og samlokalisering av 

somatikken. En viktig effekt vil være enklere kompetansestyring, samhandling mellom 

avdelinger er en tydelig forventet effekt for bedre styring av vårt personell. Særlig er 

fagutvikling innenfor demensomsorgen sentral for enheten, en samlokalisering vil drive 

demensomsorgen inn i en felles faglig retning. 

 

Videre gir disse endringene rom for driftsfordeler i turnusdriften, samhandling og effektive 

turnusløsninger. Enheten er inne i et viktig arbeid for å etablere robuste turnuser, og 

samlokalisering er et viktig bidrag for å effektivisere dette arbeidet. 

   

Ved at sykehjemmet øker sin kapasitet med fem plasser, er det behov for at enheten tildeles 

hjemler som sikrer en forsvarlig drift. Det er gjennomført en bemanningsplanlegging som 

definerer behovet i turnus for å møte den økte kapasiteten på sykehjemmet, det er planlagt inn 

seks nye stillingshjemler sykepleierressurs i 100 % stilling. 

 

Saken er drøftet med Eli Hansen, HTV sykepleierforbundet og Linda Salemonsen, HTV 

fagforbundet og det er enighet om forslaget. 

 

Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i 

økonomimelding 1.  

I fremtiden vil det ligge eksterne finansieringsmuligheter gjennom etablering av Øyeblikkelig 

hjelp plasser fra Helsedirektoratet etter nærmere avtale med helseforetaket. 
 

 

INNSTILLING : 
 

1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettramme.  

2. Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i 

økonomimelding 1.  

 

 

DRIF-050/12 VEDTAK-  15.02.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettramme.  

2. Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i 

økonomimelding 1.  

 

 

FOR-059/12 VEDTAK-  05.03.2012 
 



Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2: 

Økte kostnader ved å øke sykehjemsenheten med 6 – årsverk innarbeides av rådmannen i 

økonomimelding 1. 

 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag 

pkt. 2. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettramme.  

2. Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i 

økonomimelding 1.  

 

 

KOM-088/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2: 

Økte kostnader ved å øke sykehjemsenheten med 6 – årsverk innarbeides av rådmannen i 

økonomimelding 1. 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for FL’s 

forslag pkt. 2. 

 

VEDTAK: 

1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettramme.  

2. Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i 

økonomimelding 1.  

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder sykehjemmet til videre forføyning    

Omstillingsleder    

Personalsjef    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/2669      

      Arkiv sakID.:   12/690  Saksbehandler:  Frank Bernhardsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    089/12 KOMMUNESTYRE Dato:  29.03.2012 

 

 

 

VURDERING AV FAUSKE SENTRALSKOLE 

   

 
Vedlegg: Rapport – Vurdering av muligheten til gjenbruk av Fauske sentralskole 

 

Sammendrag: 
 

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2012 heter det bl.a.: 

 

«Innen 1. mars 2012 skal rådmannen, viss behov også med ekstern hjelp, avklare om 

sentralskolen er egnet økonomisk og byggeteknisk som alternativ til ny 1-10 skole på 

Vestmyra.» 

 

Rådmannen har valgt å benytte seg av ekstern konsulent – Norconsult AS – for å tilrettelegge 

grunnlaget for en tilbakemelding til kommunestyret i forhold til forannevnte oppdrag. 

 

Kommunestyret har parallelt med denne utredningen også bedt om en gjennomgang av 

skolestrukturen i Fauske kommune innen 1 halvår 2012. Dette innebærer at det ikke har vært 

mulig å definere oppdraget vedr. sentralskolen presist mh.t størrelse (elevtall og antall klasser). 

 

I rapporten fra Norconsult belyses i hovedsak følgende momenter: 

 

1. Byggetekniske forhold 

2. Skolefaglige forhold 

 

I rapporten framkommer også beregninger knyttet til en ren rehabilitering av eksisterende 

bygningsmasse. 

 

 

Byggetekniske forhold: 

 

Rådmannen viser særlig til pkt. 4 i rapporten hvor byggets tilstand er beskrevet.  

 

Rent byggeteknisk må det som et minimum gjennomføres en total rehabilitering av byggene. 

Dette vil innebære en tilbakeføring av byggene slik de framstår og uten noen ombygging. Deler 

av bygningsmassen bør uansett vurderes revet (paviljong 4). 

 

Driftsøkonomisk vurdert vil bygningsmassen være lite kostnadseffektiv med store 

korridorarealer.  

 



 

Skolefaglige forhold: 

 

Rådmannen viser særlig til pkt. 3 i rapporten. 

 

Framtidas læringsarealer forutsettes å legge til rette for fleksible undervisningsformer og 

tilpasset opplæring. En fremtidsrettet skole må derfor ha en romstruktur som muliggjør alt fra en 

til en-undervisning til å ha hele klassetrinn til såkalt forelesningsundervisning. Det kreves også 

mindre grupperom i tilknytning til det ordinære klasserom. 

 

Dette er en grunnleggende struktur som sentralskolen ikke har. Den består av mange 

klasserom/spesialrom av relativt lik størrelse.  

 

Dersom skolen skal tilpasses dagens/framtidas krav til skolelokaler er det derfor behov for 

omfattende ombyggingsarbeider på anlegget. 

 

 

Kostnader: 

 

Det vises særlig til pkt. 5 i rapporten. 

 

En rehabilitering av eksisterende lokaler er grovt anslått til vel 67 mill. kr. Det er da i liten grad 

forutsatt noen ombyggingsarbeider. Kostnader til tilbakekjøp av eiendommen er ikke medtatt. 

Overslaget knytter seg til eksisterende areal på 3535 m
2
 (fratrukket paviljongen). Evt. areal for 

utvidelse er ikke medtatt. Heller ikke kostnader for opparbeidelse av nødvendig infrastruktur i 

området. 

 

 

Konklusjon: 

 

Rapporten konkluderer med at dersom anlegget skal kunne heves til dagens standard både 

bygningsteknisk og mht. undervisningsarealenes utforming, vil det være behov for omfattende 

rehabiliterings- og ombyggingsarbeider. 

 

Ut fra de beregninger som framkommer i rapporten vil skoleanlegget slik det nå framstår kunne 

ha en kapasitet på ca. 300 elever. 

 

Tilgjengelig tomteareal vil totalt sett kunne gi muligheter for et skoleanlegg for totalt ca. 540 

elever. Dette forutsetter da utbygging slik at bruttoarealet for skoleanlegget utgjør ca. 7000 m
2
. 

Dette avviker ikke vesentlig fra Vestmyra-alternativet. 

 

Kostnader for så omfattende rehabilitering/ombygging som det her er tale om vurderes 

kostnadsmessig å ligge på samme nivå som nybygg. Totale kostnader for et skolebygg på 

anslagsvis 7000 m
2
 vil da bli anslagsvis 220 mill. kr. I tillegg må det påregnes kostnader til ny 

infrastruktur i området. Det samme gjelder gjenkjøp av eiendommen. 

 

Det må understrekes at dette er svært grove anslag.  

 

Et annet alternativ kan være å rive hele eksisterende skolebygg. Kostnader til riving/sanering 

alene er normalt beregnet til ca. 4 % av nybyggkostnader.  



 

Rådmannen fraråder å gå videre med alternativet sentralskolen som ny 1-10 skole i Fauske 

sentrum ut fra følgende hovedmomenter: 

 

1. Vestmyra er allerede etablert som skoleområde med etablert infrastruktur. 

2. Nærhet til eksisterende kroppsøvingsanlegg 

3. Ingen åpenbar økonomisk gevinst å benytte alternativet sentralskolen  

(investeringsmessig) 

4. Eksisterende bygg sentralskolen vil gi et lite kostnadseffektivt bygg driftsmessig 

5. Ny 1-10 skole må planlegges/realiseres ut fra moderne, fremtidsrettede prinsipper som 

også ivaretar en effektiv drift 

 

FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Rapport vedr. vurdering av muligheten for gjenbruk av Fauske sentralskole tas til 

orientering. 

 

Sentralskolen som fremtidig alternativ for skolestruktur i Fauske legges bort. 

 

 

KOM-089/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Rapport vedr. vurdering av muligheten for gjenbruk av Fauske sentralskole tas til 

orientering. 

 

Sentralskolen som fremtidig alternativ for skolestruktur i Fauske legges bort. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef    
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ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012 

   

 
Vedlegg: 1. Brev datert 26.1.2012 fra Fauske kirkelige Fellesråd vedr. økning av festeavgiften for 

2012 

2. Kopi av kommunestyresak 65/09 vedr økning i festeavgiften  

 

Saksopplysninger: 

 

I flg Gravferdsloven skal fastsetting av festeavgift gjøres av kommunen etter forslag fra  

fellesrådet. 

 

Gjeldende festeavgift ble fastsatt av kommunestyret til kr 80,- pr år med virkning fra 1.1.2010. 

Avgiften hadde da vært uendret siden 2004. Fellesrådets vedtak vil innebære en økning til kr 

100,- pr år. Deretter ytterligere heving etter 1 år til 120,-. I flg saksutredningen vil festeavgiften 

da samsvare med landsgjennomsnittet. 

 

Rådmannen viser til de vedliggende saksdokumentene og finner det naturlig å innstille i tråd med 

fellesrådets innstilling 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes 

til kr. 100,- pr år med virkning fra 1.1.2013. 

 

Fra 1.1.2014 settes avgiften til kr 120,- pr år. 

 

 

FOR-063/12 VEDTAK-  05.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes 

til kr. 100,- pr år med virkning fra 1.1.2013. 

 

Fra 1.1.2014 settes avgiften til kr 120,- pr år. 



 

 

KOM-090/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes 

til kr. 100,- pr. år med virkning fra 1.1.2013. Avgiften bindes for 5 år fra 2013. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 mot 5 stemmer avgitt for KRF’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes 

til kr. 100,- pr år med virkning fra 1.1.2013. 

 

Fra 1.1.2014 settes avgiften til kr 120,- pr år. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    
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MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS 

   

 
Vedlegg: 1. Saksutredning fra Salten Brann IKS 

 

Saksopplysninger: 

 

Meløy kommune har søkt om medlemskap i Salten Brann IKS. 

 

I hht selskapsavtalen for Salten Brann IKS kan nye medlemmer tas opp i selskapet som eiere. 

Dette innebærer også en endring i selskapsavtalen og dette krever minimum 2/3 flertall i 

selskapets representantskap.  

 

Saken er forutsatt behandlet i representantskapet 27 april 2012 forutsatt at de enkelte 

deltagerkommunene har behandlet saken i forkant av dette møtet. 

 

Rådmannen viser til vedliggende saksutredninger og har ingen merknader til at Meløy kommune 

tas opp som eier i Salten Brann IKS. 

 

 

INNSTILLING : 
 

1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS 

2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap 

 

 

FOR-062/12 VEDTAK-  05.03.2012 
 

Hege Larsen stilte spørsmål om egen habilitet (Styremedlem i Salten Brann). 

Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.1e). 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS 

2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap 

 

 

KOM-091/12 VEDTAK-  29.03.2012 



 

Hege Larsen stilte spørsmål om egen habilitet (Styremedlem i Salten Brann). 

Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.1e). 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS 

2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    
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PROSJEKTSTILLING VÅRRES UNGA - VÅRRES FRAMTID OPPVEKSTPLAN FOR 

FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: – Brev fra Fylkesmannen i Nordland angående deltakelse i «Vårres unga – vårres framtid» 

– Invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland til økt satsing på barn og unges oppvekst i Nordland 

gjennom «Vårres unga – vårres framtid» 

– Søknad om prosjektmidler til Fylkesmannen i Nordland 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har takket ja til å være med i Fylkesmannens oppvekstprosjekt «Vårres unga – 

våres framtid». 

 

Det er i flere sammenhenger og ved flere anledninger blitt avdekt et behov for en bedre 

samordning av oppveksttjenestene i kommunen, et behov for å utarbeide en oppvekstplan basert 

på felles samhandlingskompetanse og oppvekstforståelse. 

 

I invitasjonen til deltakelse i Fylkesmannens oppvekstprosjekt «Vårres unga – vårres framtid» 

oppfordres kommunene til å fremme søknad om prosjektmidler på tiltak eller planer som er 

knyttet til deltakelse i prosjektet. 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har takket ja til å være med i Fylkesmannens oppvekstprosjekt «Vårres unga – 

våres framtid».  Prosjektet er initiert for å fokusere på kommunenes ansvar og ivaretakelse av 

FNs barnekonvensjon. I tillegg ligger det en rekke styringsdokument som; Lov om sosiale 

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, Lov om barnevern, Lov om grunnskole og den 

videregående opplæringa, Lov om barnehage, Kulturloven, Samhandlingsreformen og 

Folkehelseloven. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune har siden 2010 hatt et overordnet fokus på folkehelsearbeid. 

Folkehelsesatsninga har i denne perioden, og fram til 2014, som hovedmål å skape «Trygge 

oppvekstmiljø for barn og unge» (Programnotat, Barn og unge, satsingsområde 2010 – 2014). I 

dette arbeidet har det i flere sammenhenger og ved flere anledninger blitt avdekt et behov for en 

bedre samordning av oppveksttjenestene i kommunen. Et behov og etter hvert et ønske om å få 

til et helhetlig perspektiv i forhold til oppvekst. 

 



Første steg i «Vårres unga – vårres framtid» har vært å gjennomføre en kartlegging om 

kommunen oppnår og gjennomfører tiltak og målsettinger i barnekonvensjonen. 

Gjennom dette kartleggingsarbeidet har vi fått bekreftet behovet for et helhetlig 

oppvekstperspektiv. Samtidig viser analysearbeidet at det gjøres mye godt arbeid på 

oppvekstområdet, mens vi er mindre flink med å samordne og utnytte hverandres ressurser til et 

godt oppveksttilbud. Dette tilsier at fagelementene og kompetansen i stor grad er på plass, og at 

Fauske kommune trenger en felles strategi og samordnede virkemidler for å bedre kunne 

nyttiggjøre den tverrfaglige oppvekstkompetansen. 

 

Fauske kommune utarbeidet i 2008 en oppvekstplan. I ettertid er det konkludert med at planen 

har vært nyttig for skole og barnehagene i Fauske kommune, men i liten grad klart å samordne 

hele oppvekstfeltet til å inkludere kultur/fritid, integrering og familiesenter. 

 

Den nylig vedtatte Kommuneplanens samfunnsdel tematiserer det samme, og strategier i denne 

overordnende planen harmonerer med utfordringene på oppvekstsiden og vil dermed legge 

føringer for innhold og strategi i en oppvekstplan, slik som en Kommuneplan skal gjøre.  

 

Fauske kommune sin Folkehelseprofilen 2012 indikerer også utfordringer på oppvekstområdet.  

Oppvekstindikatorene i folkehelseprofilen er elementer som vi kjenner igjen utfordringer i det 

kommunale folkehelsearbeidet lokalt, som også blir fokusert som utfordringer i «Vårres unga – 

vårres framtid». En oppvekstplan bygd på et helhetlig oppvekstperspektiv og en helhetlig 

oppvekstforståelse vil være avgjørende for å lykkes med å skape et fremtidig fauskesamfunn 

med mange «Robuste fauskeværinga». 

 

Fauske kommune har i løpet av 2011 ferdigstilt en ny administrativ struktur, hvor oppvekstfeltet 

er et eget samordningsområde. Et kompetent og beslutningsdyktig «oppvekstområde» vil kreve 

samhandlingskompetanse og en god og gjennomarbeidet oppvekstplan. Det handler om å få hele 

oppvekstfeltet til å dra i samme retning. Det handler om ressurskobling både på administrativt, 

faglig og økonomisk område. 

 

Ambisjon blir derfor å få utarbeidet en ny «Oppvekstplan for Fauske kommune». 

For å få dette til trenger vi å bli tilført ressurser for å drive prosessen framover på en kvalitativ 

god måte. Denne prosessen og dette arbeidet handler om utarbeidelsen av en oppvekstplan, men 

det handler kanskje aller mest om å utvikle og etablere en felles samhandlingskompetanse og 

oppvekstforståelse. 

 

I invitasjonen til deltakelse i Fylkesmannens oppvekstprosjekt «Vårres unga – vårres framtid» 

oppfordres kommune til å fremme søknad om prosjektmidler av tiltak eller planer som er knyttet 

til deltakelse i prosjektet. 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til søknad om økonomisk støtte til og til 

opprettelse av prosjektstilling for å utarbeide en oppvekstplan basert på felles 

samhandlingskompetanse og oppvekstforståelse.  

 

 

KOM-092/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 



Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til søknad om økonomisk støtte for blant annet å 

utarbeide en oppvekstplan basert på felles samhandlingskompetanse og 

oppvekstforståelse og for å gjennomføre tiltak knyttet til prosjektet «Vårres unga – 

Vårres fremtid». 

 

Innstillingen ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til søknad om økonomisk støtte til og til 

opprettelse av prosjektstilling for å utarbeide en oppvekstplan basert på felles 

samhandlingskompetanse og oppvekstforståelse.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Folkehelse rådgiver til videre forføyning    

Personalsjef    
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STILLINGSRESSURS SYKEFRAVÆRSPROSJEKT 

   

 
Vedlegg: «Trening for ansatte på sykehjemmet førte til dedusert sykefravær» Alstahaug kommune januar 

2011 

Prosjektplan «Ned med sykefraværet i Fauske kommune» 

K-sak 40/11 

 

Sammendrag: 
 

I møte 25. september 2011 gav AMU sin tilslutning til at rådmann skulle arbeide videre med et 

sykefraværsprosjekt basert på erfaringene fra Alstahaug kommune.  

Nå foreligger prosjektplanen «Ned med sykefraværet i Fauske kommune», jfr vedlegg. 

Prosjektperioden vil gå fra august 2012 til og med desember 2015. 

 

Prosjektet vil bli gjennomført med økonomisk og faglig støtte fra Nordland fylkeskommune. 

Fauske kommune er forespeilet økonomisk støtte via Folkehelseavtalen og 

Pilotkommunesamarbeidet.  Jfr K-sak 40/11. 

Videre vil det være et faglig samarbeid med Alstahaug kommune. 

 

Til gjennomføring  trengs en 100 % prosjektstilling som frisklivskoordinator, denne kommer i 

tillegg til stillingen vi i dag har ved Frisklivsentralen. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

I møte 25. september 2011 gav AMU sin tilslutning til at rådmann skulle arbeide videre med et 

sykefraværsprosjekt basert på erfaringene fra Alstahaug kommune. Nå foreligger prosjektplanen 

«Ned med sykefraværet i Fauske kommune».  

 

Som det framgår av prosjektbeskrivelsen er målet med prosjektet: 

1. Bedre helse for den enkelte deltaker. 

2. Økt arbeidskapasitet for den enkelte deltaker. 

3. Bedre fysisk form 

 

Når vi denne målsettingen, som absolutt er realistisk, viser undersøkelser (Jfr. 

prosjektbeskrivelse s. 3) at det vil kunne gi en betydelig reduksjon i sykefraværet.  

 



Prosjektet er i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Alstahaug kommune. Grunnen til 

dette er det vellykkede pilotprosjekt i Alstahaug hvor bl.a. reduksjon i sykefraværet ga store 

økonomiske innsparinger og Nordland fylkeskommune har et ønske om et større 

erfaringsgrunnlag på området.  

 

Som en del av folkehelseavtalen mellom Fauske kommune og Nordland fylkeskommune 

bevilger fylkeskommunen pr år kr 150.000,-  til Frisklivsentralen.  

Som en av fylkeskommunens to pilotkommuner på folkehelse er det forventninger om ytterligere 

økonomisk støtte til gode prosjekt, deler av beløpet Fauske kommune blir tildelt, kan brukes til  

bla å finansiere «sykefraværsprosjektet». Det er også en dialog med NAV om økonomisk bidrag, 

og endelig er det også mulig å be om økonomisk bistand via Samhandlingsreformen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

I 2010 var sykefraværet 9,0 % i Fauske kommune. Et stort sykefravær innebærer redusert 

tjenesteproduksjon og store økonomiske utgifter pr. år. Gjennom prosjektet ”Ned med 

sykefraværet i Fauske kommune” skal sykemeldte og de som står i fare for å bli sykemeldt tilbys 

systematisk bruk av frisklivsresept. Tilbudet skal knyttes til Fauske frisklivsentral. 

 

Målgruppen er ansatte ved en eller flere enheter i Fauske kommune hvor sykefraværet er høyt. I 

samarbeid med den ansatte, fastlegen og enhetsleder plukkes deltakerne ut til frisklivsresept.  

 

For å gjennomføre prosjektet samtidig med de andre tilbud som er ved Frisklivsentralen vil det 

kreve en 100 % prosjektstilling som frisklivskoordinator i prosjektperioden august 2012 til og 

med desember 2015.   

 

INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til opprettelse av en 100 % 

prosjektstilling knyttet til sykefraværsprosjektet ”Ned med sykefraværet i Fauske 

kommune” for perioden august 2012 til og med desember 2015. 

2. Før prosjektet iverksettes fremmer rådmannen egen sak på endelig finansiering, 

alternativt innarbeider dette i budsjett 2013 

 

 

AMU-004/12 VEDTAK-  20.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

 

KOM-093/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Fauske kommunestyre er positiv til prosjektet «Ned med sykefraværet i Fauske 

kommune», og ber rådmannen gjennomføre prosjektet innenfor de stillingsressurser man 

disponerer i dag. 

 

 

 

Trine Nordvik Løkås (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 



Sak om stillingsressurs sykefraværsprosjekt utsettes til etter fremlegging av 

økonomimelding 1. 

 

AP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Sak om stillingsressurs sykefraværsprosjekt utsettes til etter fremlegging av 

økonomimelding 1. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Folkehelserådgiver til videre forføyning    

Personalsjef    

Økonomisjef    
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POLITIRÅD I FAUSKE 

   

 
Vedlegg: Forslag på avtale om formalisert samarbeid mellom Fauske kommune og Fauske lensmannskontor 

Samarbeidsavtale Fauske kommune – Fauske lensmannskontor 

 

Sammendrag: 

 
Regjeringen har besluttet at det skal opprettes lokale politiråd for å etablere et mer formalisert 

samarbeid mellom politidistriktene og kommunene. 

 

I dag har Fauske kommune innført SLT-ordning og arbeider med kriminalitetsforebygging etter 

SLT-modellen (Samordning om lokale kriminaltetsforbyggende tiltak). 

 

Fauske kommune og Fauske lensmannskontor har tradisjon for godt samarbeid på en rekke av 

samfunnets utfordringer noe som gjenspeiles i eksisterende samarbeidsavtale.  

 

Etablering av politiråd vil ytterligere forsterke dette samarbeidet. I tillegg betyr etablering av 

politiråd at målgruppen for arbeid med «trygghet og trivsel» vil være alle innbyggerne i Fauske 

kommune. 

 

Saksopplysninger: 

 

Regjeringen har besluttet at det skal opprettes lokale politiråd for å etablere et mer formalisert 

samarbeid mellom politidistriktene og kommunene. Politirådet skal samle politi og lokale 

myndigheter til systematisk samarbeid og felles idedugnader. Politirådet skal være en arena for å 

omsette kunnskap om lokale problemer til en samordnet innsats. Politirådet er definert som et 

samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og i kommunen som har ansvar i forhold til 

”trygghet og trivsel” i kommunen, Jfr. St.prp nr. 1 (2006 – 2007). 

 

I dag har Fauske kommune innført SLT-ordning og arbeider med kriminalitetsforebygging etter 

SLT-modellen (Samordning om lokale kriminaltetsforbyggende tiltak). Det innebærer en SLT-

styringsgruppe bestående av ordfører, rådmann, lensmann og enhetsleder kultur. SLT-

koordinator er sekretær for styringsgruppen. I tillegg er det etablert et SLT-arbeidsutvalg med en 

bred representasjon fra offentlig, frivillig og privat sektor. Arbeidsutvalget er en «operativ» del 

av SLT-arbeidet hvor SLT-koordinator forbereder saker og er sekretær. 

 

I følge SLT-planen for Fauske kommuner er satsingsområdene: 

 Være løpende oppdatert på utvikling i barne- og ungdomsmiljøet, og iverksette tiltak 

overfor risikoutsatte enkeltpersoner, grupper og/eller steder. 



 Holdningsskapende arbeid mot foreldre/familier. 

 Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom offentlige instanser, næringsliv og frivillige 

lag og foreninger. 

 Øke barn og unges deltakelse og medvirkning i utvikling av et positivt oppvekstmiljø. 

 

Målgruppen i SLT-arbeidet er barn og unge under 25 år. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune og Fauske lensmannskontor har tradisjon for godt samarbeid på en rekke av 

samfunnets utfordringer. Det vises i denne sammenheng til eksisterende samarbeidsavtale. 

Etablering av politiråd vil ytterligere forsterke dette samarbeidet. I tillegg betyr etablering av 

politiråd at målgruppen vil være alle innbyggerne i Fauske kommune. 

 

Formålet med samarbeidet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og 

få kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger som må 

foretas innenfor den enkelte sektor. 

 

God samhandling mellom politi og kommune er viktig av flere grunner, som det også er gode 

erfaringer på  i SLT-arbeidet. Nært samarbeid vil gi kommunen bedre innsikt i politiets arbeid 

lokalt og en bedre forståelse for politiets oppgaver og faglige utfordringer. Samarbeidet vil gi 

mulighet for gjensidig innflytelse på planer og prioriteringer. Politiet håndterer ofte symptomer, 

mens bakenforliggende årsaker primært kan løses av kommunen. 

 

Det er ikke noen motstrid mellom SLT-ordningen og opprettelse av politiråd og det anbefales at 

politiråd erstatter SLT-styringsgruppe, og at politirådet blir representert ved ordfører, rådmann, 

lensmann. Ordfører bør være politirådets leder. Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet 

kan fortsatt samordnes gjennom SLT arbeidsutvalg, og en kan prosjektorganisere andre 

forebyggende tiltak som politirådet ønsker iverksatt. Der det er ansatt SLT-koordinator bør 

denne koordinere både satsningen på forebygging av barne- og ungdomskriminalitet og de andre 

prosjektene vedtatt av politirådet. 

 

INNSTILLING : 
 

Det opprettes politiråd i Fauske kommune representert ved ordfører, rådmann og 

lensmann. SLT-koordinator er sekretær for rådet. 

 

 

KOM-094/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det opprettes politiråd i Fauske kommune representert ved ordfører, rådmann og 

lensmann. SLT-koordinator er sekretær for rådet. 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Folkehelserådgiver til videre forføyning    

Ordfører    

Rådmann    
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KOMMUNENS LIKVIDITET - UTFORDRINGER OG ALTERNATIVER 

   
 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunens finansreglement (jf. § 3) pålegger rådmannen å sørge for at kommunen har 

tilstrekkelig likviditet til å dekke sine løpende forpliktelser. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune opplever i perioder at den løpende likviditeten (dvs. penger tilgjengelig til å 

betale forpliktelser etter hvert som de forfaller), ikke er god nok. Dette har ført og fører til at vi 

må benytte kassakreditt for å betale våre løpende forpliktelser.  

 

Figuren nedenfor viser hvordan innestående beløp på inn og utbetalingskonto i 2011 svingte fra 

måned til måned avhengig av når store utgiftsposter som lønn, renter/avdrag og 

reguleringspremie på pensjon forfalt til betaling, og tilsvarende for inntekter som skatt og 

rammetilskudd. Særlig høstmånedene i 2011 var problematiske og i november var trekket på 

kassakreditten over 40 mill. kr. 
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LIKVIDITET GJENNOM ÅRET 2011 

Saldo



 

Rådmannen er i dag i gang med å se på muligheter for å justere innbetalingstidspunkt for en del 

store utbetalinger som renter og avdrag samt reguleringspremie til pensjonsordningene, slik at 

disse ikke får forfall på de mest sårbare tidspunktene i forhold til innbetalingene. Dette vil 

forventelig gi en positiv effekt på likviditeten 

 

I tillegg til ovenstående tiltak, bør vi også iverksette tiltak for forbedre likviditeten ved å gjøre 

tilgjengelig midler som i dag er bundet opp. 

 

I formannskapsmøte den 5.3.2012 informerte rådmannen om at verdien av det kommunen har 

plassert i aktiv forvaltning i dag er mye høyere enn verdien av hjemfallsfondet, som var 

grunnlaget for disse plasseringene 

 

• Bokført verdi/markedsverdi på forvaltede midler 31.12.2012:  65,3 mill. kr. 

• Saldo Hjemfallsfondet (bundet driftsfond) 31.12.2012     33,2 mill. kr. 

• Differanse         32,1 mill. kr. 

 

Dette betyr i praksis at vi har 32 mill. kr i aktiv forvaltning som ikke relaterer seg til 

hjemfallsfondet. Årsaken til dette er at det i en del tilfeller er brukt av fondet, uten at vi har 

redusert plasseringen i aktiv forvaltning tilsvarende. Dette er det samme som om man hadde 

øremerket midlene på en egen bankkonto og betalt utgiftene fra en annen bankkonto i stedet. 

 

 

I tillegg til det som er plassert i aktiv forvaltning, har vi også innestående et beløp på 32,3 mill. 

kr. på en konto i Nordlandsbanken. Dette er restbeløp av utbetaling i forbindelse med 

ekstraordinært utbytte og justering av eierandel i Salten Kraftsamband i 2008. Tidligere er det i 

tråd med vedtak i kommunestyret, hentet 15 mill. kr. fra denne kontoen til utbetaling i 

forbindelse med oppkjøp av aksjepost i SKS i 2010. 

 

Ut fra ovenstående finnes det altså tilgjengelig 64,4 mill. kr. i likviditet som til nå ikke er 

utnyttet, samtidig som kommunen i perioder har måttet trekke på kassakreditt. 

 

Rådmannen mener dette er en lite hensiktsmessig måte å håndtere kommunens likviditet, og ber 

derfor om fullmakt til å selge andeler som i dag står plassert i aktiv forvaltning, begrenset oppad 

til den til en hver tid gjeldene verdi på hjemfallsfondet. 

 

I tillegg bør midler som er plassert på egen bankkonto i Nordlandsbanken om nødvendig helt 

eller delvis overføres til kommunens hovedfoliokonto slik at også disse midlene kan inngå i de 

ordinære driftslikvidene. 

 

Det er viktig å understreke de foreslåtte transaksjonene ikke vil ha noen direkte 

regnskapsmessige konsekvenser hverken for drift eller investeringer da dette kun gjelder 

endringer på betalingsmiddelsiden i balansen. Indirekte vil redusert bruk av kassakreditt føre til 

lavere renteutgifter og gebyrer. 

 

 

INNSTILLING : 
 



Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nedsalg av midlene som i dag står 

plassert i aktiv forvaltning, begrenset oppad til differansen mellom saldo på 

hjemfallsfondet og verdien av plassering ved siste årsskifte. 

 

 

KOM-095/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nedsalg av midlene som i dag står 

plassert i aktiv forvaltning, begrenset oppad til differansen mellom saldo på 

hjemfallsfondet og verdien av plassering ved siste årsskifte. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Regnskapssjef til videre forføyning    

Økonomisjef    
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HØRING - REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT 

   

 
Vedlegg: Forslag til revidert fastlegeforskrift 

 

Sammendrag: 
 

Revidert fastlegeforskrift er sendt ut på høring med frist 22. mars.  Denne er tenkt å erstatte 

tidligere forskrift fra år 2000. Forslaget er en videre oppfølging av den nye helse - og 

omsorgsloven og folkehelseloven som trådte i kraft fra 1. januar i år.  

 

I høringsbrevet til kommunene understreker departementet at fastlegene er en viktig del av den 

offentlige helsetjenesten og spiller en sentral rolle for å nå målene i samhandlingsreformen om 

mer forebygging, tidlig intervensjon, styrking av legetjenestetilbudet i kommunen og mer 

helthetlige og koordinerte tjenester. For å forebygge sykdom og hindre at sykdom forverrer seg, 

pålegges fastlegene også ta kontakt med og å ha oversikt over pasienter som ikke selv oppsøker 

fastlegen.  

 

Det er kommunene som har det helhetlige ansvaret for fastlegeordningen. For å ivareta dette må 

kommunene ha et godt samarbeid og en god dialog med fastlegene, samt ha tilstrekkelige 

styringsmidler til rådighet. Det er viktig for samhandlingen at fastlegene er godt integrert i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 

Regjeringen ønsker med dette ytterligere å fastlegge rammene og kravene til fastlegens 

virksomhet i forskrift, framfor å basere seg på avtaler.  Begrunnelsen oppgis å være fordi 

fastlegene er en svært vesentlig del av det offentlige helsetilbudet.  I tillegg foreslåes det: 

 

 En presisering av kommunens ansvar for fastlegeordningen 

 En presisering av fastlegens listeansvar, inkl. krav til funksjon og kvalitet i tjenesten 

 En forskriftsfesting av sentrale sider ved ordningen som i dag er avtaleregulert 

 Krav om rapportering av kvalitet – og styringsformål 

 Økonomiske sanksjoner mot fastleger som ikke oppfyller bestemmelsene 

 Mulighet for flytting av truende og voldelige pasienter uten samtykke fra en fastlegeliste 

 

Høringsdokumentet er på 116 sider. 

 

Saksopplysninger: 

 

Høringsdokumentet viser at allmennlegetjenesten er sentral for å nå de overordnede målene for 

samhandlingsreformen. Disse er: 



 

 Økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom styrket 

folkehelsearbeid og styrket individrettet forebyggende arbeid i helsetjenesten. 

 Kommunene skal yte en større del av helse- og omsorgstjenestene. 

 Mer koordinerte og helhetlige tjenester 

 

For å oppnå en bedre måloppnåelse av samhandlingsreformen legger derfor regjerningen bl. a. 

opp til følgende: 

 

1. Endringene i fastlegeforskriftene legger til rette for at kommunene skal følge opp 

fastlegene tettere og integrere fastlegene bedre i den øvrige kommunal helse- og 

omsorgstjenesten. Begrepet “sørge for” pålegger kommunene ansvaret for at tjenestene 

gjøres tilgjengelige for de som har rett til å motta slike tjenester og at disse tjenestene er 

forsvarlige.  

2. Tydeliggjøring av fastlegenes ansvar for alle pasienter på sin liste, også overfor de som 

ikke oppsøker lege selv. Fastlegeordningen innebærer en forutsetning om at fastlegene 

skal skaffe seg oversikt over sykdom, skade og sosiale problemer hos pasientene på listen 

og bruke dette aktivt for å bidra til gode helse- og omsorgstjenester for listeinnbyggerne.  

3. Helse- og omsorgstjenester skal alltid være forsvarlige i hht. helse- og omsorgsloven § 4-

1. Kravet innebærer en overordnet plikt til systematisk styring av virksomhetene i helse – 

og omsorgstjenestene. I den forslåtte forskriften forslår departementet en rekke 

bestemmelser om funksjon og kvalitet i fastlegeordningen som tydeliggjør 

forsvarlighetskravet. Dette innebærer: 

 Krav til kvalitet 

 Brukermedvirkning 

 Oversikt over listeinnbyggerne 

 Oppsøkende virksomhet 

 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid 

 Individrettet forebygging som en integrert del av tjenesteytingen 

 Tilgjengelighetsbestemmelser 

 Tilbud om øyeblikkelig hjelp 

 Hjemmebesøk 

 Henvisningspraksis 

 Legemiddelforskrivning 

 Sykefraværsoppfølging 

 Elektronisk pasientjournal 

 Bruk av tolk 

4. Det stilles større krav til fastlegene om rapportering av data knyttet til aktivitet og kvalitet 

i fastlegetjenesten.  

5. Det foreslås også at alle fastlegene pålegges å jobbe inntil 7, 5 t allmennlegetjeneste, 

dette har tidligere vært avtalefestet. 

6. Det forslås også at kommunene skal kunne bruke økonomiske sanksjoner overfor 

fastleger som ikke driver i hht. funksjon- og kvalitetskravene.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Den nye forskriften har vært behandlet av en arbeidsgruppe bestående av: 

 Kst. kommuneoverlege 

 Fastlege – valgt av Allmennlegeutvalget 



 Personal- organisasjonssjef 

 Omstillingsleder 

 Enhetsleder hjemmetjeneste 

 Enhetsleder helse 

 

Arbeidsgruppen mener det er riktig at kommunene får økt ansvar med fastlegeordningen. Den 

nye forskriften legger opp til at kommunen får økt ansvar for informasjon til innbyggerne, ansvar 

for kvalitet og for å tilrettelegge for samarbeid mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten.  En 

sterkere integrering av allmennlegetjenesten i kommunen vil kreve flere virkemidler.  

 

Kommunen må ha kompetanse og ressurser, og styringsredskaper for å kunne ivareta de krav 

som den nye forskriften krever.  Kvalitets- og funksjonskrav i lov/forskrift kommer til å bli 

viktig, men det er også arena for å utvikle en god dialog og gjensidig tillit mellom partene. Ut fra 

dette synes det naturlig å peke på at de økonomiske rammer til kommunene i forhold til 

fastlegeordningen må styrkes.  

 

Flere forutsetninger må på plass: 

 Vekst i antall allmennleger i kurativ praksis og i offentlige allmenn-medisinske oppgaver 

 Økt tilgang på samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunenes administrative planarbeid 

 God tilgang og fordeling av allmennleger i alle landets kommuner. 

 Økonomisk kompensasjon for å kunne gjennomføre de krav som forskriften stiller 

 Utvikle bedre styringsverktøy for å kunne ivareta dette ansvar, for eksempel ved hjelp av 

elektronisk pasientjournal 

 

Konklusjon: 
 

Fauske kommune finner det bemerkelsesverdig at forslag til revidert fastlegeforskrift legges fram 

uten at økonomiske og tjenestemessige konsekvenser er utredet. Arbeidsgruppen anbefaler 

imidlertid at Fauske kommune slutter seg til seg til den revidert fastlegeforskrift med følende 

presiseringer: 

 

1. Det forutsettes at kommunene får full økonomisk kompensasjon for alle merutgiftene 

som følger av den reviderte fastlegeforskriften. Dette innebærer at kommunene må 

kompenseres fullt ut for omleggingen av pasientpraksis som følge av innføring av 

nasjonale kvalitets- og funksjonskrav til fastlegeordningen og for administrative ressurser 

for tettere oppfølging av fastlegene.  Det vil konkret si en økonomisk kompensasjon for 

økning i antall fastlegehjemler og for administrativt arbeid. I tillegg kommer kostnader 

knyttet til styrking av kompetanse for å kunne ivareta forskriftens pålegg. 

2. Statlige myndigheter må bidra til å styrke kompetansen, både i forhold til dagens 

legeutdanning, hos allmennlegene og i forhold til kommunens administrasjon. Fastlegene 

vil ha et stort behov for faglig utvikling i hht. de nye nasjonale funksjons- og 

kvalitetskrav. I tillegg må statlige myndigheter legge til rette for at kommunene får en 

bedre mulighet til å tilsette leger med samfunnsmedisinsk kompetanse.  

3. Fauske kommune ønsker ikke å begrense legenes mulighet til å prioritere pasienter i hht. 

deres behov for legetjenester og støtter ikke forskriftens § 23 og 24. 

4. Fastlegenes rapporteringsverktøy og kommunenes styringsverktøy må utvikles gjennom 

bruk av elektronisk pasientjournal. Kommunene har begrensede muligheter til å kunne 

ivareta sitt styringsansvar før nødvendig verktøy er på plass. Fauske kommune henstiller 

til departementet om å ta ansvar for å få på plass hensiktsmessig verktøy som 

tilfredsstiller nasjonale funksjons - og kvalitetskrav. 



5. Fauske kommune ønsker heller å stimulere til gode samarbeidsforhold med fastlegene, 

framfor å gjennomføre sanksjoner gjennom økonomiske virkemidler. Dersom dette skal 

gjennomføres, vil det kreve ytterligere formalisering i avtaleverk knyttet til prosedyrer, 

forhandling og klagerett. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune avgir høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift slik den framgår 

av konklusjonen i saksutredningen. 

 

 

KOM-096/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune avgir høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift slik den framgår av 

konklusjonen i saksutredningen. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder helse til videre forføyning    
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KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 082/12 

- OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE 

   

 
Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll fra representantene Kjell Sverre Jakobsen, Arne B Vaag og Erling 

Palmar 

Vurdering av kommuneadvokaten 

 

Sammendrag: 
 

Ved kommunestyrets vedtak 26.01.12 i sak 082/12 ble det vedtatt å nedsette en komite som 

innstiller overfor kommunestyret om innhold og omfang av kulturhus. Til kulturhuskomiteen ble 

valgt Ronny Borge, Trine Nordvik Løkås og Nils Christian Steinbakk. Sistnevnte er leder av 

kontrollutvalget i kommunen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Rådmannen har forelagt saken til kommunens advokat, og hans vurdering følger vedlagt. 

Rådmannen har også forelagt saken muntlig overfor fylkesmannsembedet hvor 

kommuneadvokatens konklusjon understøttes. 

 

Som kommunens advokat skriver reguleres forholdet av kommunelovens § 77 hvem som er 

valgbare til kontrollutvalget. Nils Christian Steinbakk har ikke en rolle som nevnt i § 77, ei heller 

er kulturhuskomiteen en komite med beslutningsmyndighet. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Med bakgrunn i ovennevnte vurdering fra både kommuneadvokat og fylkesmannsembedet 

(kommunalavdelingen) er rådmannens vurdering at representanten Nils Christian Steinbakk er 

valgbar til kulturhuskomiteen selv om han leder kontrollutvalget. 

 

Det spørsmål som gjenstår er hvorvidt man velger en representant som kan bli inhabil. Eksempel 

ved at en innstilling fra vedkommende kulturhuskomite kan bli gjort til gjenstand for behandling 

i kontrollutvalget. Dette må imidlertid kommunestyret på selvstendig grunnlag vurdere å beslutte 

i.  

 

Med bakgrunn i at det nå vil være nødvendig å komme i gang med arbeidet i komiteen foreslår 

rådmannen at dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken, gies vedtaket ikke 

oppsettende virkning, dvs at vedkommende representant inngår i komiteen i det videre arbeide 

mens saken er til behandling hos Fylkesmannen. 



 

FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 26. januar 2012 i sak 082/12.  

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til behandling. 

3. Vedtaket gir ikke oppsettende virkning på valget av kulturhuskomite. 

 

 

KOM-097/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 26. januar 2012 i sak 082/12.  

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til behandling. 

3. Vedtaket gir ikke oppsettende virkning på valget av kulturhuskomite. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Ronny Borge Kirkevn. 43B 8207 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 BODØ 

Trine Nordvik Løkås Løkås 8215 VALNESFJORD 

Rådmann    

Nils-Christian Steinbakk Postboks 451 8201 FAUSKE 
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SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - MARITA GRUNDVOLD 

   

 
Vedlegg: 1. Søknad fra Marita Grundvold datert 07.02.12 

2. Oversikt over verv 

 

Sammendrag: 
 

Marita Grundvold har søkt om fritak fra sine verv i Fauske. Søknaden er begrunnet i 

helsemessige årsaker. 

 

Kommunestyret kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad frita, for et kortere tidsrom 

eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 

kan skjøtte sine plikter i vervet.  

Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre 

velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 

 

Kommunestyret må vurdere om han har, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, uforholdsmessige 

vanskeligheter med å kunne skjøtte sine plikter i vervet. 

Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. 

 

Marita Grundvold er fast medlem for FRP i kommunestyret og 3. varamedlem for FRP i 

formannskapet. 

 

Rådmannen anbefaler at søknaden fra Marita Grundvold, om fritak fra verv som fast medlem i 

kommunestyret og varamedlem i formannskapet, innvilges. 

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at medlemmer og varamedlemmer i formannskapet må, etter 

kommunelovens § 8.2, være fast medlem i kommunestyret. 

 

INNSTILLING : 
 

1. Marita Grundvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sine 

verv som fast medlem i kommunestyret og varamedlem i formannskapet. 

 

2. Som nytt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2, 

følgende opp: 

 Liv-Marit Tverå, Greplynvn. 5, 8209 Fauske 

 



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

varamedlem: 

 Jøran Andre Engan, Vikavn. 15, 8200 Fauske 

 

3. Etter kommunelovens § 16.3 velges følgende som nytt 3. varamedlem i 

formannskapet: 

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

 

 

FOR-067/12 VEDTAK-  05.03.2012 
 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo i pkt. 4: 

 Liv-Marit Tverå 

 

Innstillingen med FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Marita Grundvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sine 

verv som fast medlem i kommunestyret og varamedlem i formannskapet. 

 

2. Som nytt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2, 

følgende opp: 

 Liv-Marit Tverå, Greplynvn. 5, 8209 Fauske 

 

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

varamedlem: 

 Jøran Andre Engan, Vikavn. 15, 8200 Fauske 

 

4. Etter kommunelovens § 16.3 velges følgende som nytt 3. varamedlem i 

formannskapet: 

 Liv-Marit Tverå, Greplyngvn. 5, 8209 Fauske 

 

 

KOM-098/12 VEDTAK-  29.03.2012 
 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Pkt. 4 utgår. 

 

FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Marita Grundvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sine 

verv som fast medlem i kommunestyret og varamedlem i formannskapet. 

 

2. Som nytt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2, 

følgende opp: 

 Liv-Marit Tverå, Greplynvn. 5, 8209 Fauske 

 



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

varamedlem: 

 Jøran Andre Engan, Vikavn. 15, 8200 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Marita Grundvold  8218 FAUSKE 

Jøran Andre Engan Vikavn. 15 8200 FAUSKE 

Liv-Marit Tverå Greplyngvn. 5 8209 FAUSKE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


