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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  22.06.12  

 

MERKNADER: 
 

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

 

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

Kommunestyret holdt 1 minutts stillhet i forbindelse med Bjarne Eidissens bortgang. 

 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Jasmina Kociz og Yuri Penev 

med elevene: 

 Ingrid Næstby, piano 

 Kristian Eide, piano 

 Kenneth Bang, gitar 

 Torbjørn Knutsen, gitar 

 Synne F. Tangen, fiolin 

 Helene Gule Mathisen, fiolin 

 Vilde Amalie Mathisen, fiolin 

 

Merknader til innkallinga: 

 Kjell Sverre Jakobsen (AFI): 650 sider er i meste laget 

 

Merknader til dagsorden: 

 Per Gunnar Skotåm (R) forslo følgende: 

Sak 124/12 Skolestruktur Fauske kommune utsettes til 2. høstmøte 2012 

R’s forslag ble forkastet med 18 mot 12 stemmer 

 Sak 117/12 behandles etter kl. 14 i dag. 

 Tom Vidar Karlsen (AP): Foreslår at gruppelederne samles i forbindelse med ekstra 

sak. 

 Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende: 

Sak 130/12 utsettes. 

FL’s forslag ble forkastet med 23 mot 7 stemmer. 

 Hege Harsvik (FL): Ber om at det blir sendt en anmodning til Salten Brann om at 

beredskapsbåt stasjoneres på Fauske. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Inhabilitet: 

 Tom Vidar Karlsen: Sak 126/12 og 127/12 

 

 

Utdeling av næringspris til Coop Nordland. 

 

 

Interimstyret for Sjunkhatten folkehøgskole informerte 

 Maya Zakariassen 

 Caroline Stensø 

 Inger Sjøberg 



 

 

Eirik Barstrand (AP) tiltrådte etter permisjon i sak 120/12. 

Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 125/12. 

 

 

Interpellasjon fra KRF utsettes til nest møte. 

 

 

Grunngitt spørsmål fra repr. Ingelin Noresjø (KRF) – Kommunal billighetserstatning. 

Ordfører svarte: 

1. Oppreisningsutvalget i Nordland fylkeskommune er på plass. 

2. Ansettelse av sekretariat er delvis på plass, unntatt lederen. 

3. Lederen som ble tilbudt jobben trakk sin søknad. 

4. Nytt intervju gjennomført og Nordland fylkeskommune antar å ansette ny leder rett 

etter sommerferien. 

5. Nordland fylkeskommune regner med at ordningen er operativ i løpet av oktober 

2012. 

 

Ordningen skal administreres av Nordland fylkeskommune og ikke av Fylkesmannen i 

Nordland. 

Fylkesmannen i Nordland vil oppdatere informasjonen på hjemmesiden med ny status. 

 

 

Grunngitt spørsmål fra repr. Per-Gunnar Skotåm – Gjerde mot Rupsielva. 

Ordfører svarte at hun vil følge saken videre for å få til en løsning. 

 

 

Svar på spørsmål: 

 Hege Harvik: Rådmannen svarte. Har vært i kontakt med brannsjef Rolf Søtorp. De 

håper å få flyttet båt fra sivilforsvaret. Hvis dette ikke går an skal de se på egen båt. 

 Rådmannen svarte på tidligere spørsmål om tunnelberedskap og stigebil etter svar på 

brannsjefen. 

Tunnelberedskapen – må ha beredskap både nordover og sørover.  

Stigebil – Har bare i Bodø. Etter risikobildet er det ikke behov for dette på Fauske. 

 

 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

115/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

116/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

117/12 AVTALEVERK SAMHANDLINGSREFORMEN 

118/12 STRATEGIPLAN FOR FAUNA 2012 - 2015 

119/12 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2011 - FAUNA KF 

120/12 ÅRSREGNSKAP 2011 

121/12 ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2011 

122/12 ØKONOMIMELDING 1-2012 

123/12 PERSPEKTIVMELDING 2013-2025 

124/12 SKOLESTRUKTUR FAUSKE KOMMUNE 2012 

125/12 BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD 

126/12 INTENSJONSAVTALE FOR ORGANISERING OG UTBYGGING AV 

OMSORGSBOLIGER 

127/12 TORGGATA 16 - PROSJEKTGODKJENNING 

128/12 KOMPETANSEPLAN 

129/12 TARIFFREVISJONEN PR. 01.5.2012 - URAVSTEMNING 

130/12 DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 1.2.2 

131/12 ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT - STRÅLEVERNLOVEN 

OG STRÅLEVERNFORSKRIFTEN 

132/12 HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I 

KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL 

133/12 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, 

ENDRING 

134/12 FORSLAG TIL  OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR JAKOBSBAKKEN 

135/12 RV. 80 GANG- OG SYKKELVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING 

AV PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET 

136/12 GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG 

DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN 

137/12 SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE - FORPROSJEKT 

138/12 STEMMERETTSJUBILEET 2013 OG GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - 

OPPNEVNING AV JUBILEUMSKOMITE 

139/12 FORSLAG PÅ MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LOKAL 

SKJØNNSNEMND I NORDLAND FOR PERIODEN 2012 - 2016 

140/12 SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET 2011 - 2015 - VALNESFJORD 

PENSJONISTFORENING 



141/12 VALG AV REPRESENTANTER FOR VANNOMRÅDEUTVALGET I 

VANNOMRÅDE SKJERSTADFJORDEN 

142/12 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER  - FORSLAG FRA FAUSKE 

KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

  



115/12: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-115/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

116/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-116/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

117/12: AVTALEVERK SAMHANDLINGSREFORMEN  
 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner inngått avtaleverk i bruk fra og med 1. Juli 2012. I.H.T. 

 

 

KOM-117/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Omstillingsleder og rådmannen orienterte. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner inngått avtaleverk i bruk fra og med 1. Juli 2012. I.H.T. 

 

 

118/12: STRATEGIPLAN FOR FAUNA 2012 - 2015  
 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 – 2015. 

 

 

FOR-058/12 VEDTAK-  05.03.2012 



 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 – 2015. 

 

 

KOM-118/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 – 2015. 

 

 

119/12: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2011 - FAUNA KF  
 

INNSTILLING : 
 

1. Den framlagte årsberetning 2011 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2011. 

 

 

FOR-111/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Den framlagte årsberetning 2011 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2011. 

 

 

KOM-119/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Ottar Skjellhaug, Bernt Gøran Lund og Arne B. Vaag var ikke tilstede ved 

avstemningen. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Den framlagte årsberetning 2011 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2011. 

 

 

120/12: ÅRSREGNSKAP 2011  
 



INNSTILLING : 
 

Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for 2011. 

 

 

FOR-112/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for 2011. 

 

 

KOM-120/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for 2011. 

 

 

121/12: ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2011  
 

INNSTILLING : 
 

Årsmelding 2011 tas til etterretning 

 

 

FOR-113/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Årsmelding 2011 tas til etterretning 

 

 

KOM-121/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Årsmelding 2011 tas til etterretning 

 

 

122/12: ØKONOMIMELDING 1-2012  
 

INNSTILLING : 



 

Økonomimelding 1/2012 tas til etterretning. 

 

 

FOR-114/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Økonomimelding 1/2012 tas til etterretning. 

 

 

KOM-122/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Rådmannen får i oppdrag å avvikle kommunens midler fra aksjer og obligasjoner og 

plassere disse midlene til best mulig rente i bank. 

 

R’s forslag ble forkastet med 28 mot 3 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Økonomimelding 1/2012 tas til etterretning. 

 

 

123/12: PERSPEKTIVMELDING 2013-2025  
 

INNSTILLING : 
 

1. Perspektivmelding 2013-2025 tas til etterretning 

 

2. Fauske kommune må styre mot en robust økonomi ved å fastsette en målsetting 

for fremtidig ønsket korrigert resultatgrad. Målsettingen settes til 1%  i 2013. 

Denne økes gradvis, og at en innen 2020 oppnår en korrigert resultatgrad på 3%.  

 

3. I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å 

tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer.   

 

 

FOR-115/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Perspektivmelding 2013-2025 tas til orientering. 

 

2. Fauske kommune vil tilstrebe å føre en god økonomistyring, med målsetting om å 

oppnå en ønsket korrigert resultatgrad på 1 %, senest ved utgangen av 2015. 

 



3. I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å 

tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer. Tjenester til barn og 

eldre/syke skjermes.  

 

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

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Perspektivmelding 2013-2025 tas til etterretning 

 

2. Fauske kommune må styre mot en robust økonomi ved å fastsette en målsetting 

for fremtidig ønsket korrigert resultatgrad. Målsettingen settes til 1%  i 2013. 

Denne økes gradvis, og at en innen 2020 oppnår en korrigert resultatgrad på 3%.  

 

3. I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å 

tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer.   

 

 

KOM-123/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Perspektivmelding 2013-2025 tas til etterretning 

 

2. Fauske kommune må styre mot en robust økonomi ved å fastsette en 

målsetting for fremtidig ønsket korrigert resultatgrad. Målsettingen settes til 

1%  i 2013. Denne økes gradvis, og at en innen 2020 oppnår en korrigert 

resultatgrad på 3%.  

 

3. I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for 

å tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer.   

 

 

124/12: SKOLESTRUKTUR FAUSKE KOMMUNE 2012  
 

INNSTILLING : 
 

 
Rådmannen foreslår at følgende tiltak iverksettes i Fauske kommune i perioden 2012-

2017; 

 

A. Kosmo skole og barnehage legges ned f.o.m. 1. august 2012. Barn og elever 

flyttes til Valnesfjord skole. 

B. Det startes opp et prosjektarbeid for rehabilitering/utbygging/nybygg av 

nåværende skole i Valnesfjord (Strømsnes). Rådmannen legger frem i egen sak til 

kommunestyret et forslag til hvordan den fremtidige skole i Valnesfjord skal være 

(nybygg eller rehabilitering).  

C. Det etableres én felles skole for Fauske sentrum. 



D. Skolene Hauan, Finneid, Vestmyra og Erikstad legges ned. 

E. Dato for nedlegging; 1. august 2017. 

F. Sulitjelma skole endres ikke. 

G. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering 

av den fremtidige felles skolen i sentrum.  

H. Rådmannen legger frem eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret. 

I. Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

J. Det ansettes egen prosjektleder i 2012. 

K. Skolen skal kunne åpnes 1. august 2017. 

L. Den felles skolen i sentrum dimensjoneres for 900 elever.   

M. For perioden 2017-2020 bør de 3 skolene (Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske 

sentrumsskole) styrkes ytterligere budsjettmessig. 

N. Totalt investeringsbudsjett for etablering av ny sentrums skole beregnes til; 

1. 375 millioner kr inklusive planarbeid (2011-kroner). 

2.  Alternativ finansiering. Rådmannen utarbeider finansieringsplan. 

O. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte et arbeide hvor Fauske 

kommune trer ut av den interkommunale PPT samarbeidsløsningen. PPT skal 

innarbeides i den nye kommunale skolestruktur på skolenivå senest fom.  2017. 

 

 

DRIF-084/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Øystein Gangstø, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, fikk gi e n muntliguttalelse. 

 

Anne Grethe Lund (AP) og Arnt Pedersen (H) foreslo: 

A: 

Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt og 

pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage videreføres som 

en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når 

rehabilitering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt. 

 

B:  

Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord. 

Rådmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den 

fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering). 

 

C: 

Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. 

 

D: 

Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra 

skole. 

 

E: 

Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid. 

Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering av de to 

skolene i sentrum og eventuelt beholde/gjenbruke Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4. 

 

F: 



Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen 

budsjettarbeidet for 2013. 

 

G: 

Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

 

H: 

For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes ytterligere budsjettmessig. 

 

I: 

Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og 

Vestmyra. 

 

Innstillingen ble enstemmig forkastet. 

AP/H’s forslag pkt. A ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. B ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. C ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. D ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. E ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. F ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. G ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. H ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. I ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

A: 

Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt og 

pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage videreføres som 

en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når 

rehabilitering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt. 

 

B:  

Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord. 

Rådmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den 

fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering). 

 

C: 

Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. 

 

D: 

Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra 

skole. 

 

E: 

Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid. 

Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering av de to 

skolene i sentrum og eventuelt beholde/gjenbruke Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4. 

 

F: 



Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen 

budsjettarbeidet for 2013. 

 

G: 

Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

 

H: 

For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes ytterligere budsjettmessig. 

 

I: 

Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og 

Vestmyra. 

 

 

FOR-118/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Driftsutvalgets innstilling pkt. A ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. B ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. C ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. D ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. E ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. F ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. G ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. H ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. I ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

A: 

Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt og 

pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage videreføres som 

en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når 

rehabilitering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt. 

 

B:  

Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord. 

Rådmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den 

fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering). 

 

C: 

Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. 

 

D: 

Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra 

skole. 

 

E: 

Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid. 

Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering av de to 

skolene i sentrum og eventuelt beholde/gjenbruke Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4. 



 

F: 

Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen 

budsjettarbeidet for 2013. 

 

G: 

Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

 

H: 

For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes ytterligere budsjettmessig. 

 

I: 

Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og 

Vestmyra. 

 

 

KOM-124/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Ole Tobias Orvin (SV) foreslo: 

1. Fauske kommunestyre ser ikke at det foreliggende forslaget løser noen av 

utfordringene i en Fauske – skole som pr. i dag allerede er god på mange områder, og 

avviser derfor denne raseringen av nærmiljøene som det her legges opp til. 

 

2. Kosmo skole legges administrativt under Valnesfjord skole. Det overlates til 

enhetsleder Valnesfjord å utarbeide gode rutiner for å sørge for godt arbeidsmiljø og 

god undervisning på begge lokasjonene. En eventuell samlokalisering tas opp til 

debatt innen sommeren 2014, når vi har erfaring fra en todelt skole i Valnesfjord. 

 

3. Hauan skole bygges ut til 1 – 7 skole. 

 

4. Vestmyra u-skole rehabiliteres. 

 

5. Erikstad og Finneid skole opprettholdes som i dag. 

 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede ulike alternativer for klassetrinnene 1-4 i 

Fauske sentrum. De ulike alternativene i utredningen må blant annet inneholde 

beskrivelse av kostnader ved drift, vedlikeholdsbehov, behov for investeringer, bruk 

av overkapasitet, nærmiljøperspektivet og pedagogiske hensyn. Saken fremmes på 

nytt for kommunestyret senest innen juni 2013. 

 

2. Det etableres en 5-10 skole i sentrum (Vestmyra). 

 

 

Marit Stemland (FRP) foreslo: 

Fauske kommunestyre opprettholder dagens skolestruktur med unntak av Kosmo 

skole og barnehage som legges ned når ny/renovert skole står ferdig på Strømsnes. 

 

 



Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo: 

A. Som innstillingen 

B. Som innstillingen 

C. Skolen i Hauan blir fra 01.08.2017 en ren 1-4 skole 

D. Skolen i Finneid og Erikstad blir fra 01.08.2017 en ren 1-4 skole 

E. Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra). Rådmannen gis fullmakt til å 

eventuelt beholde/gjenbruke hele eller deler av eksisterende skole på Vestmyra. 

F. Skolen i Sulitjelma blir fra 01.08.2017 en 1-7 skole. Elevene fra 8-10 flyttes til 

sentrum skole. 

G. Som innstillingens bokstav F. 

H. Som innstillingens bokstav G. 

I. Som innstillingens bokstav H. 

J. Som innstillingens bokstav I. 

 

 

Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo: 

Kommunestyret forutsetter at trafikksikkerhetstiltakene blir ivaretatt, og at disse er 

ferdig utbygd før 1/8 2017. 

 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem egen sak for trafikksikkerhetstiltak som 

må/skal gjennomføres. Saken skal også inneholde kostnadskalkyler og forslag til 

finansiering. 

 

 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Sak 124/12 Skolestruktur Fauske kommune utsettes til 2. høstmøte 2012 

 

 

R’s utsettelsesforslag ble forkastet med 20 mot 11 stemmer. 

SV’s forslag ble forkastet med 29 mot 2 stemmer. 

KRF’s forlsag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

FRP’s forslag ble forkastet med 27 mot 4 stemmer. 

AFI’s forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

AFI’s forslag (trafikksikkerhet) ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling pkt. A ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. B ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. C ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. D ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. E ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. F ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. G ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. H ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling pkt. I ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

A: 

Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt 

og pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage 

videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når 

rehabilitering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt. 

 

B:  



Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord. 

Rådmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den 

fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering). 

 

C: 

Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. 

 

D: 

Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra 

skole. 

 

E: 

Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid. 

Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering av 

de to skolene i sentrum og eventuelt beholde/gjenbruke Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4. 

 

F: 

Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret 

innen budsjettarbeidet for 2013. 

 

G: 

Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

 

H: 

For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes ytterligere budsjettmessig. 

 

I: 

Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og 

Vestmyra. 

 

J: 

Kommunestyret forutsetter at trafikksikkerhetstiltakene blir ivaretatt, og at disse er 

ferdig utbygd før 1/8 2017. 

 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem egen sak for trafikksikkerhetstiltak som 

må/skal gjennomføres. Saken skal også inneholde kostnadskalkyler og forslag til 

finansiering. 

 

 

125/12: BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD  
 

INNSTILLING : 
 

Kosmo barnehage legges ned fra 15.august 2012. Barn som i dag har plass ved Kosmo 

barnehage tilbys barnehageplass ved Valnesfjord og/eller Stemland barnehage.  

Ansatte ved Kosmo barnehage overføres til ledige stillinger i Fauske kommune.  

 

 

DRIF-085/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Anne Grethe Lund (AP), Arnt Pedersen og Jørn Stene (FL): 



Kosmo barnehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen 

videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består. 

 

AP/H/FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kosmo barnehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen 

videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består. 

 

 

FOR-119/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kosmo barnehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen 

videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består. 

 

 

AMU-014/12 VEDTAK-  20.06.2012 
 

Kommer tilbake til AMU med oppfølging som følge av K-vedtaket som  kommer 

21.06.2012 
 

 

KOM-125/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kosmo barnehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. 

Avdelingen videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består. 

 

 

126/12: INTENSJONSAVTALE FOR ORGANISERING OG UTBYGGING AV 

OMSORGSBOLIGER  
 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Indre Salten 

Boligbyggelag og Fauske kommune vedr. organisering og utbygging av omsorgsboliger. 

 

 

FOR-117/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6.2. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Indre Salten 

Boligbyggelag og Fauske kommune vedr. organisering og utbygging av omsorgsboliger. 

 

 

KOM-126/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (Tidligere prosjektleder). 

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6.2. 

 

Eirik Barstrand (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Siste avsnitt i saksbehandlers vurdering: 

Det er en grunnleggende forutsetning for intensjonsavtalen av ISBBL skal 

gjennomføre sine anskaffelser i fm. bygging av omsorgsboliger i hht. regelverket om 

offentlig anskaffelser. 

 

Forslag på endring i intensjonsavtale: 

Punkt 2 i oppsummering 

Boligbyggelaget utfører følgende: 

 Innhente pris og valg av entreprenør 

Endres til: 

 Innhente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig 

anskaffelser 

 

Siste punkt i avtaleforslaget: 

Oppsummering: 

Boligbyggelaget utfører følgende: 

 Prosjektering 

 Innhente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig 

anskaffelser 

 Kontraktsrettslige forhold 

 Gjennomføring av bygge- og finansieringsplan 

 Forvaltning av borettslagene 

 Informasjon internt og eksternt 

 

Kommunen tar ansvar for følgende: 

 Fremskaffe tomter 

 Utpeke medlemmer til prosjektgruppe og byggestyre 

 Ansvar for tildeling av boliger – husleieansvar ved første gangs tildeling 

 Fatte vedtak som tilfredsstiller Husbankens krav for tildeling av tilskudd og lån 

 

 

AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 



Kommunestyret godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Indre Salten 

Boligbyggelag og Fauske kommune vedr. organisering og utbygging av 

omsorgsboliger med følgende endring: 

 

Siste avsnitt i saksbehandlers vurdering: 

Det er en grunnleggende forutsetning for intensjonsavtalen av ISBBL skal 

gjennomføre sine anskaffelser i fm. bygging av omsorgsboliger i hht. regelverket om 

offentlige anskaffelser. 

 

Forslag på endring i intensjonsavtale: 

Punkt 2 i oppsummering 

Boligbyggelaget utfører følgende: 

 Innhente pris og valg av entreprenør 

Endres til: 

 Innhente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig 

anskaffelser 

 

Siste punkt i avtaleforslaget: 

Oppsummering: 

Boligbyggelaget utfører følgende: 

 Prosjektering 

 Innhente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig 

anskaffelser 

 Kontraktsrettslige forhold 

 Gjennomføring av bygge- og finansieringsplan 

 Forvaltning av borettslagene 

 Informasjon internt og eksternt 

 

Kommunen tar ansvar for følgende: 

 Fremskaffe tomter 

 Utpeke medlemmer til prosjektgruppe og byggestyre 

 Ansvar for tildeling av boliger – husleieansvar ved første gangs tildeling 

 Fatte vedtak som tilfredsstiller Husbankens krav for tildeling av tilskudd og lån 

 

 

127/12: TORGGATA 16 - PROSJEKTGODKJENNING  
 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme på ca. 31 mill. kr. For prosjekt Torggt. 

16. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor den rammen. 

 

Revidert finansieringsplan må utarbeides og framlegges så raskt som mulig. 

 

 

FOR-121/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (Tidligere prosjektleder).  

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.2. 



 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme på ca. 31 mill. kr. For prosjekt Torggt. 

16. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor den rammen. 

 

Revidert finansieringsplan må utarbeides og framlegges så raskt som mulig. 

 

 

KOM-127/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (Tidligere prosjektleder).  

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6.2. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme på ca. 31 mill. kr. For prosjekt Torggt. 

16. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor den rammen. 

 

Revidert finansieringsplan må utarbeides og framlegges så raskt som mulig. 

 

 

128/12: KOMPETANSEPLAN  
 

INNSTILLING : 

 
Kommunestyret tar saken til orientering 

 

 

KOM-128/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering 

 

 

129/12: TARIFFREVISJONEN PR. 01.5.2012 - URAVSTEMNING  
 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag til tariffrevisjon pr. 

01.05.2012. 



 

 

KOM-129/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag til tariffrevisjon pr. 

01.05.2012. 

 

 

130/12: DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 1.2.2  
 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar at  

 

1. følgende punkter i Fauske kommunes Delegasjonsreglement strykes: 

 

1.2.2 (side 2) 

Delegerer tilsetting i alle andre stillinger til tilsettingsutvalg bestående av to 

representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne. 

Rådmann leder utvalget. 

 

1.26 (side 17) 

 leder tilsettingsutvalg 

 

2. følgende nytt punkt under 1.26/Personalforvaltning tilføres: 

 tilsettinger 

 

 

KOM-130/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at  

 

1. følgende punkter i Fauske kommunes Delegasjonsreglement strykes: 

 

1.2.2 (side 2) 

Delegerer tilsetting i alle andre stillinger til tilsettingsutvalg bestående av to 

representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne. 

Rådmann leder utvalget. 

 

1.26 (side 17) 

 leder tilsettingsutvalg 

 

2. følgende nytt punkt under 1.26/Personalforvaltning tilføres: 

 tilsettinger 



 

 

131/12: ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT - STRÅLEVERNLOVEN 

OG STRÅLEVERNFORSKRIFTEN  
 

INNSTILLING : 
 

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsene til å føre tilsyn og fatte vedtak 

vedrørende solarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18, 2. 

ledd og forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, 

delegeres til rådmannen i henhold til kommuneloven § 23. 

 

Rådmannen bes delegere myndigheten internt til kommuneoverlegen, herunder også 

myndighet til å fungere som underinstans etter forvaltningsloven § 33. 

 

 

KOM-131/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsene til å føre tilsyn og fatte vedtak 

vedrørende solarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18, 

2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. 

ledd, delegeres til rådmannen i henhold til kommuneloven § 23. 

 

Rådmannen bes delegere myndigheten internt til kommuneoverlegen, herunder også 

myndighet til å fungere som underinstans etter forvaltningsloven § 33. 

 

 

132/12: HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I 

KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL  
 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vedtar å endre bestemmelsenes § 3 – tidspunkt for kjøring - i 

kommunedelplan med tema motorferdsel til å lyde: 

 

« I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tillatt, er det likevel 

forbudt å kjøre om natten mellom kl 24.00 og kl 07.00.  Det er i sin helhet forbudt å kjøre 

på 1. juledag og 1. nyttårsdag.» 

 

 

PLUT-071/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

 

KOM-132/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

Kommunedelplan motorferdsel tas opp til rullering og skal være vedtatt innen 

1.1.2013. 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 21 mot 9 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 29 mot 1 stemme. 

 

 

VEDTAK: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

Kommunedelplan motorferdsel tas opp til rullering og skal være vedtatt innen 

1.1.2013. 

 

 

133/12: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES 

SENTRUM, ENDRING  
 

NY INNSTILLING: 

 

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

det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring.  

 

Følgende tilføyelse tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: T-1442 må 

følges i anleggsfasen for tiltak som kan medføre støy til nære boliger. 

 

 

PLUT-070/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring.  

 

Følgende tilføyelse tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: T-1442 må 

følges i anleggsfasen for tiltak som kan medføre støy til nære boliger. 

 

 

KOM-133/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



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

det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring.  

 

Følgende tilføyelse tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: T-1442 må 

følges i anleggsfasen for tiltak som kan medføre støy til nære boliger. 

 

 

134/12: FORSLAG TIL  OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR 

JAKOBSBAKKEN  
 

NY INNSTILLING: 

 

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

fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 

fremkommer i reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 

 

PLUT-069/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 

fremkommer i reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 

 

KOM-134/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 

fremkommer i reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 

 

135/12: RV. 80 GANG- OG SYKKELVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING 

AV PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET  
 

INNSTILLING : 
 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 

fastsettes som fremlagt. 

 

 



PLUT-079/12 VEDTAK-  13.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 

fastsettes som fremlagt. 

 

 

KOM-135/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 

fastsettes som fremlagt. 

 

 

136/12: GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG 

DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN  
 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling av 

konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om 

delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendommer: 

 

1. For behandling av søknad om delingssamtykke etter jordloven betales det et gebyr på 

kr 2000,-.  

 

2. For behandling av søknad om konsesjon opprettes det to satser for 

saksbehandlingsgebyr: 

 

Sats 1: Kr 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre enkle saker der 

ressursforbruket er lavt. 

Sats 2: Kr 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høy 

ressursbruk  

 

 

FOR-109/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling av 

konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om 

delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendommer: 

 

1. For behandling av søknad om delingssamtykke etter jordloven betales det et gebyr på 

kr 2000,-.  

 

2. For behandling av søknad om konsesjon opprettes det to satser for 

saksbehandlingsgebyr: 

 

Sats 1: Kr 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre enkle saker der ressursforbruket 

er lavt. 

Sats 2: Kr 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høy ressursbruk  

 

 

KOM-136/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling 

av konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om 

delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendommer: 

 

1. For behandling av søknad om delingssamtykke etter jordloven betales det et gebyr 

på kr 2000,-.  

 

2. For behandling av søknad om konsesjon opprettes det to satser for 

saksbehandlingsgebyr: 

 

Sats 1: Kr 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre enkle saker der 

ressursforbruket er lavt. 

Sats 2: Kr 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høy ressursbruk  

 

 

137/12: SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE - FORPROSJEKT  
 

INNSTILLING : 
 

Interimsstyret til Sjunkhatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk 

medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunkhatten folkehøgskole i 

Valnesfjord. Beløpet belastes næringsfondet.  

Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skal sitte i 

styringsgruppa. 

Fauske kommunes støtte betinges av at prosjektet fullfinansieres 

 

 

FOR-120/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Interimsstyret til Sjunkhatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk 

medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunkhatten folkehøgskole i 

Valnesfjord. Beløpet belastes næringsfondet.  

Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skal sitte i 

styringsgruppa. 

Fauske kommunes støtte betinges av at prosjektet fullfinansieres 

 

 

KOM-137/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Interimsstyret til Sjunkhatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk 

medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunkhatten folkehøgskole i 

Valnesfjord. Beløpet belastes næringsfondet.  

Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skal sitte i 

styringsgruppa. 

Fauske kommunes støtte betinges av at prosjektet fullfinansieres 

 

 

138/12: STEMMERETTSJUBILEET 2013 OG GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - 

OPPNEVNING AV JUBILEUMSKOMITE  
 

INNSTILLING : 
 

Som komite for gjennomføring av Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 

velges følgende 3 personer: 

 ………………….. 

 

 

KOM-138/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

 Harald Jøstensen 

 Torny Pedersen 

 

Liv-Marit Tverå (FRP) foreslo: 

 Kenneth Svendsen 

 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

 Karin Rugås 

 

Alle forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Som komite for gjennomføring av Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 

2014 velges følgende 4 personer: 

 Harald Jøstensen, Furuvn. 5, 8209 Fauske 

 Torny Pedersen, Kleivbakken 8, 8200 Fauske 

 Kenneth Svendsen, Tortenli, 8218 Fauske 

 Karin Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Fauske 

 

 

139/12: FORSLAG PÅ MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LOKAL 

SKJØNNSNEMND I NORDLAND FOR PERIODEN 2012 - 2016  
 

INNSTILLING : 
 

Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for 

perioden 2012 – 2016 velges: 

 

Medlemmer: 

1. …………………. 

2. …………………. 

 

Varamedlemmer: 

1. ………………… 

2. ………………… 

 

 

KOM-139/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Medlem: Cecilie Amundsen 

Vara: Harald Jøstensen 

 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo: 

Medlem: Bjørn Inge Gabrielsen 

 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Vara: Odd Vestgård 

 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

Vara: Ester Wollbakk 

 

FL’s forslag ble trukket. 

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for 

perioden 2012 – 2016 velges: 

 

Medlemmer: 

1. Cecilie Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske 

2. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske 

 

Varamedlemmer: 



1. Harald Jøstensen, Furuvn. 5, 8209 Fauske 

2. Ester Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske 

 

 

140/12: SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET 2011 - 2015 - VALNESFJORD 

PENSJONISTFORENING  
 

INNSTILLING : 
 

Som nytt medlem i eldrerådet for perioden 2011 – 2015 fra Valnesfjord 

pensjonistforening velges: 

 Unni Holmstrøm, Stokland, 8215 Valnesfjord 

 

 

KOM-140/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som nytt medlem i eldrerådet for perioden 2011 – 2015 fra Valnesfjord 

pensjonistforening velges: 

 Unni Holmstrøm, Stokland, 8215 Valnesfjord 

 

 

141/12: VALG AV REPRESENTANTER FOR VANNOMRÅDEUTVALGET I 

VANNOMRÅDE SKJERSTADFJORDEN  
 

INNSTILLING : 
 

1. Vannområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden konstitueres som et samarbeid 

mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.  

2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vannområdeutvalget i 

Skjerstadfjorden:  

fra politisk ledelse:  Siv Anita Brekke, ordfører 

fra administrasjonen: Gudrun Hagalinsdottir, leder enhet plan/utvikling 

 

 

KOM-141/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo nytt punkt 2: 

2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vannområdeutvalget i 

Skjerstadfjorden:  

fra politisk ledelse:  Ottar Skjellhaug, leder Fauske AP 

fra administrasjonen: Gudrun Hagalinsdottir, leder enhet plan/utvikling 

 

Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag pkt. 2 ble vedtatt med 28 mot 2 stemmer avgitt for innstillingens pkt. 2. 

 

VEDTAK: 

1. Vannområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden konstitueres som et 

samarbeid mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.  



2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vannområdeutvalget i 

Skjerstadfjorden:  

fra politisk ledelse:  Ottar Skjellhaug, leder Fauske AP 

fra administrasjonen: Gudrun Hagalinsdottir, leder enhet plan/utvikling 

 

 

142/12: VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER  - FORSLAG FRA FAUSKE 

KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016  
 

INNSTILLING : 
 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016 foreslås 

følgende 7 personer: 

……………………… 

 

 

KOM-142/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

 Janne Hatlebrekke 

 Bjørn Inge Gabrielsen 

 Ann Cesilie Holand 

 Åshild Uhre 

 Henry Olsen 

 Kirsti Ellingsen 

 Tore Stemland 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016 foreslås 

følgende 7 personer: 

 Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8206 Fauske 

 Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske 

 Ann Cesilie Holand, Sjøgt. 76, Focus terrasse leilighet 310, 8200 Fauske 

 Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske 

 Henry Olsen, Tortenli, 8218 Fauske 

 Kirsti Ellingsen, Leivset, 8211 Fauske 

 Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


