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Se vedlagte møtebok.
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Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

Møtedato:
Møte nr:

29.03.2012
6/2012

Fra kL. 10:00

Til kL. 14:50
Til behandling: Sakene 085/12 - 098/12
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Alt For Innbyggerne:
Bjørn Inge Gabrielsen.
Arbeiderpartiet:
Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Anne Grethe Lund,
Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Gøran S. Indregård, Lisbeth Kvæl, Eirik
Barstrand.
Felleslista:
Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Kjell Eilertsen.
Fremskrittspartiet:
Kenneth Svendsen, Marit Stemland.
Høyre:
Ronny Borge, Amt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen.
Kristelig Folkeparti:
lngelin Noresjø.
Rødt:
Per-Gunnar Kung Skotårn.
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:
Ame Bjørn Vaag.

Varamedlemmer:
Lise Karbøl Bakkegård, Petter Karlsen Borgen, Tore Stemland, Liv-Marit Tverå

Andre:
Rådmannen, kommunalsjef, formannskapssekretær, presse, radio.

UNDERSKRFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Siv Anita Johnsen Brekke
Ordfører representant representant

Protokollen er godkjent av kommunestyet i møte nr den
Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene



Lokal presse
politiske parier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 30.03.12

MERKADER:

Møtet var innalt på lovlig måte. Sakslista var kungjort 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 Lundbak kom med et innspil 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 innallnga.

Merknader til dagsorden:
. Ordfører:

1. Utsetter sak skolestrktur Kosmo, slik at den kommer samen med resten av
skòlestrutur. Brev datert 27.03.2012 angående endret varsel om høring vedr.
skolestrukt 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 kune ha samtale i bilen. Nye Sulitjelma Grber presenterte seg.
Statssekretæren sa at søknad burde komme inn snarest mulig, da behandling aven
slik søknad kan ta opptil 5 år. Nye Sulitjelma Gruber er innforstått med dette.

3. Besøk på Stortinget av ordfører, varaordfører og rådmanen. Fikk hjelp av Kenneth
Svendsen. Fìkk lagt fram utfordringer for Fauske og Salten.

4. Besøk av leder i langrennskomiteen Hermod Bjørkestøl etter lunsj.
. Are B. Vaag (V):

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

2. Innjøpsordninga. Har fått henvendelser fra bedrifter. Bekymring fra Fauskes
næringsliv. Hvordan ser rådmanen på hvordan innjøpsordnnga fugerer?

. Kenneth Svendsen (FRP):

Innjøpsordningen. Mange bedrifter føler seg utstengt. Har ønske om en sak på dette.
. Ane 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?

. Kjeti Sørbotten (FL):

Taker ordfører for at hun har hørt på F AU ved Kosmo oppveksts enter, slik at
behandling av Kosmo kommer opp under skolestruktursaken. Vil ordfører sette opp et
ekstra kommunestyremøte for behandling av skolestrutur? 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 opposisjonspariene burde vært med.

. Bjørn Inge Gabrielsen (AFI):

1. Er det rett at det er en trend at det er mye sykefravær ved vakante stilinger? Er det
laget analyse av dette?

2. Har kommunen søkt på statlige midler for rehabiltering av skoler?
3. Det ble vedtatt at det var et ønske med branbåt på Fauske. Er denne kommet?
4. Hva er status for sikringsutstyr ved bran i tuneller? Er det mulig å få en stigebil til

Indre Salten? Burde vært sak om dette?
. Ingelin Noresjø (KR):

Bra med lengre høringsfrist på skolestrutur. Hvorfor er ikke politiske parier
høringsinstans? Hvor skal innspil sendes?

. Jørn Stene (FL):

Skolestrutur - ønsker innspil fra posisjonen.

. Tom Vidar Karlsen (AP):

Ønsker samarbeid.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Inhabiltet:
. Hege E. Larsen: Sak 91/12 - Styremedlem i Salten Bran

. 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 stil med fordel kunne vært
inngitt som interpellasjoner eller grunngitte spørsmål. Da vile representantene kunne fått
et skikkelig svar.
Arne B. Vaag og Kenneth Svendsen:

Rådmannen svare. Innjøpsordninga 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
innjøpsordning. Vi trenger innjøpskontoret i Bodø. Har ikke kompetanse nok selv.

Anne Grethe Lund:
Rådmanen svare. Hadde dette spørsmålet kommet tidligere, har jeg kunnet svare på dette. Må
komme tibake til dette.
Kjetil Sørbotten:
Ordfører svare. Skal vurdere om vi skal ha et ekstra kommunestyremøte for behandling av
skolestru .
Per Gunnar Kung Skotåm:
Ordfører svare. Skal ta med opposisjonen. Ordfører arbeider med dette. Intensjonen er tilstede.
Skal forbedre seg.
Bjørn Inge Gabrielsen:
Pkt. 1. Rådmannen svare. Vi har ikke noen analyse ang. vakanse/sykefravær.



Pkt. 2. Rådmanen svare. Vi kan søke om rentefrie lån. Bruer ordningen så mye vi kan på
skolebygg og kirkebygg.
Pkt. 3 og 4. Rådmanen svare. Skal sjekke ang. branbåt og tunelsikring opp mot Salten
Bran.
Ingelin Noresjø:
Ordfører svare. Politiske parier er ikke høringsinstans. Alle kan selvsagt mulighet til å gi
innspilL.

~øllisti

Sak nr.: Sakstittel:

085/12

086/12

087/12

088/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKR I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

ØKTE STILLINGER P Á SYKEHJEMMET I FORBINDLESE MED
SAMHANDLINGSREFORMEN

VURDERIG AV FAUSKE SENTRALSKOLE

ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS

PROSJEKTSTILLING V ÁRRS UNGA - V ÁRRS FRAMTID
OPPVEKSTPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE

STILLINGSRESSURS SYKFRAV ÆRSPROSJEKT

POLITIRÁD I FAUSKE

KOMMUNENS LIKVIDITET - UTFORDRINGER OG ALTERNATIVER

HØRIG - REVIDERT FASTLEGEFORSKRFT

KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I
KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING A V POLITISKE
REPRESENTANTER TIL KULTURHS-KOMITE

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - MARTA
GRUNDVOLD

089/12

090/12

091/12

092/12

093/12

094/12

095/12

096/12

097/12

098/12



085/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 5/2012 godkjennes.

KOM-08S/12 VEDTAK.. 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

086/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

KOM-086/12 VEDTAK- 29.03.2012

Bernt Gøran Lund (AP) stite spørsmål med egen habiltet.
Lund ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

087/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

KOM-087/12 VEDTAK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

088/12: ØKTE STILLINGER PÅ SYKEHJEMMET I FORBINDLESE MED
SAMHANDLINGSREFORMEN

INNSTILLING:

1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettrame.
2. Rådmanen finansierer tiltaet gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i

økonomimelding 1.



DRIF -050/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettrame.
2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i

økonomimelding 1.

FOR-059112 VEDT AK- 05.03.2012

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2:
økte kostnader ved å øke sykehjemsenheten med 6 - årsverk innarbeides av rådmanen i
økonomimelding 1.

Driftsutvalgets innstiling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Driftsutvalgets innstiling 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 budsjettame.
2. Rådmanen 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
rådmanen i økonomimelding 1.

Formanskapets innstiling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Formanskapets innstiling 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 budsjettame.
2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i

økonomimelding 1.

089/12: VURDERING AV FAUSKE SENTRALSKOLE

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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rapport vedr. vudering av muligheten for gjenbruk av Fauske sentralskole tas til
orientering.

Sentralskolen som fremtidig alternativ for skolestrur i Fauske legges bort,

090/12: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommuiestyre 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 (KR) 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.

Formanskapets innstiling 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 virknng fra 1.1.2013.



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

091112: MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS

INNSTILLING:

1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Bran IKS
2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap

FOR-062/12 VEDTAK- 05.03.2012

Hege Larsen stilte spørsmål om egen habiltet (Styremedlem i Salten Bran).
Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens §6.1 e).

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS
2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap

KOM-091112 VEDTAK- 29.03.2012

Hege Larsen stilte spørsmål om egen habiltet (Styremedlem i Salten Bran).
Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.1 e).

Formanskapets innstiling 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

092/12: PROSJEKTSTILLING V ÁRRS UNGA - V ÁRRS FRAMTID
OPPVEKSTPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til søknad om økonomisk støte til og til
opprettelse av prosjektstiling for å utarbeide en oppvekstplan basert på felles
samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.

KOM-092/12 VEDTAK- 29.03.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til søknad om økonomisk støte for blant
anet å utarbeide en oppvekstplan basert på felles samhandlingskompetanse og



oppvekstforståelse og for å gjennomføre tiltak knytet til prosjektet ((Våres unga-
Våres fremtid)).

Innstilingen 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 prosjektstiling for å utarbeide en oppvekstplan basert på felles
samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.

093/12: STILLINGSRESSURSSYKEFRA VÆRSPROSJEKT

INNSTILLING:

1. Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til opprettelse aven 100 %
prosjektstiling knytet 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

Innstillngen ble enstemmig vedtatt

KOM-093/12 VEDTAK- 29.03.2012

I
i

Kjeti Sørbotten (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre er positiv til prosjektet ((Ned med sykefraværet i Fauske
kommune)), og ber rådmanen gjennomføre prosjektet innenfor de stilingsressurser
man disponerer i dag.

Trine Nordvik Løkås (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Sak om stilingsressurs sykefraværsprosjekt utsettes til etter fremlegging av
økonomimelding 1.

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Sak om stilingsressurs sykefraværsprosjekt utsettes til etter fremlegging av
økonomimelding 1.

094/12: POLITIRÁD I FAUSKE

INNSTILLING:

Det opprettes politiråd i Fauske kommune representert ved ordfører, rådman og
lensman. SL T -koordinator er sekretær for rådet.



KOM-094/12 VEDTAK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det opprettes politiråd i Fauske kommune representert ved ordfører, rådman og
lensman. SLT -koordinator er sekretær for rådet.

095/12: KOMMUNENS LIKVIDITET - UTFORDRINGER OG ALTERNATIVER

INNSTILLING:

Kommunestyret gir rådmanen fullmakt til å foreta nedsalg av midlene som i dag står
plassert i akiv forvaltning, begrenset oppad til differansen mellom saldo på
hjemfallsfondet og verdien av plassering ved siste årsskifte.

KOM-095/12 VEDTAK- 29.03.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret gir rådmanen fullmakt til å foreta nedsalg av midlene som i dag står
plassert i aktiv forvaltning, begrenset oppad ti differansen mellom saldo på
hjemfallsfondet og verdien av plassering ved siste årsskifte.

096/12: HØRING - REVIDERT FASTLEGEFORSKRFT

INNSTILLING:

Fauske kommune avgir høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift slik den framgår
av konklusjonen i saksutredningen.

KOM-096112 VEDT AK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune avgir høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift slik den framgår
av konklusjonen i saksutredningen.

097 112: KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I
KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE
REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

FORSLAG TIL VEDTAK:



1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 26. januar 2012 i sak 082/12.
2. Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til behandling.
3. Vedtaket gir ikke oppsettende virkning på valget av kulturhuskomite.

KOM-097/12 VEDTAK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 26. januar 2012 i sak 082/12.
2. Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til behandling.
3. Vedtaket gir ikke oppsettende virkning på valget av kultuhuskomite.

098/12: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - MARTA
GRUNDVOLD

INNSTILLING:

1. Marita Grudvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sine
verv som fast medlem i kommunestyret og varamedlem i formanskapet.

2. Som nyt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2,
følgende opp:

. Liv-Mart 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 nyt 3. varamedlem i
formanskapet:

.

FOR-067/12 VEDTAK- 05.03.2012

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo i pkt. 4:
. Liv-Marit Tverå

Innstilingen 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 formanskapet.

2. Som nyt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2,
følgende opp:



. Liv-Mart 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 nyt 3. varamedlem iformanskapet: \
. 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.
Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
L. Marita Grudvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sine
verv som fast medlem i kommunestyret og varamedlem i formanskapet.

2. Som nyt 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


