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Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

21.06.2012
8/2012

Fra kL. 10:00

Til kL. 18:55
Til behandling: Sakene 115/12 - 142/12
Møtested: Sulitjelma skole

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Alt For Innbyggerne:
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
K væ1, Eirik Barstrand.

Felleslista:
Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk.
Fremskrittspartiet:
Marit Stemland, Dag-Wily Nyrud, Liv-Marit Tverå.
Høyre:
Ronny Borge, Amt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen.
Kristelig Folkeparti:
Ingelin Noresjø.
Rødt:
Per-Gunnar Kung Skotåm.
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:
Ame Bjørn Vaag.

Varamedlemmer:
Lise Karbø1 Bakkegård, Petter Karlsen Borgen, Kjell Sverre Jakobsen, Kathrine Moan Larsen, Leif
Lindstrøm.

Andre:
Rådmann, kommunalsjefer, enhetsleder skole, enhetsleder barnehage, økonomisjef, regnskapssjef,
enhetsleder plan/utvikling, skolefaglig rådgiver, leder Fauna, revisjonssjef, hovedtilitsvalgte,

formannskapssekretær, presse, radio..

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

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 parier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 22.06.12

MERKADER:

Møtet var innalt på lovlig måte.. Sakslista var kungjort i distriktets lokalaviser.

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

Kommunestyret holdt 1 minutts stilhet i forbindelse med Bjare Eidissens bortgang.

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Jasmina KocIz og Yuri Penev
med elevene:

. Ingrid N æstby, piano

. Kristian Eide, piano

. Kenneth Bang, gitar

. Torbjørn Knutsen, gitar

· Synne F. Tangen, fiolin
. Helene Gule Mathisen, fiolin

. Vilde Amalie Mathisen, fiolin

Merknader til innallnga:

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

Merknader til dagsorden:
. Per Gunnar Skotåm (R) forslo følgende:

Sak 124/12 Skolestrutur 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 anodning til Salten Bran om at

beredskapsbåt stasjoneres på Fauske.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

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

Utdeling av næringspris til Coop Nordland.

Interimstyret for Sjunatten folkehøgskole informerte
. Maya Zakarassen

. 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 KR utsettes til nest møte.

Grugitt spørsmål fra repr. Ingelin Noresjø (KR) - Kommunal bilighetserstatning.

Ordfører svare:

1. Oppreisningsutvalget i Nordland fylkeskommune er på plass.
2. Ansettelse av sekretariat er delvis på plass, untatt lederen.
3. Lederen som ble tilbudt jobben trak sin søknad.

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

Grnngitt spørsmål fra repr. Per-Gunnar Skotåm - Gjerde mot Rupsielva.

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

l

Svar på spørsmål:
. Hege Harvik: Rådmanen svare. Har vært i kontakt med bransjef Rolf Søtorp. De

håper å få flytet båt fra sivilforsvaret. Hvis dette ikke går an skal de Se på egen båt.
. Rådmanen svarte på tidligere spørsmål om tuelberedskap og stigebil etter svar på

bransjefen.
Tnnelberedskapen- må ha beredskap både nordover og Sørover.
Stigebil- Har bare i Bodø. Etter risikobildet er det ikke behov for dette på Fauske.
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Sak nr.:

115/12

116/12

117/12

118/12

119/12

120/12

121/12

122/12

123/12

124/12

125/12

126/12

127/12

128/12

129/12

130/12

131/12

132/12

133/12

134/12

135/12

136/12

137/12

138/12

139/12

140/12

Sakstittel:

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

'AVTALEVERK SAMHANDLINGSREFORMEN

STRATEGIPLAN FOR FAUNA 2012 - 2015

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2011 - FAUNA KF

ÅRSREGNSKAP 2011

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNEI2011

ØKONOMIMELDING 1-2012

PERSPEKTIVMELDING 2013.2025

SKOLESTRUKTUR FAUSKE KOMMUNE 2012

BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD

INTENSJONSAVTALE FOR ORGANISERIG OG UTBYGGING AV
OMSORGSBOLIGER

TORGGATA 16 - PROSJEKTGODKJENNING

KOMPETANSEPLAN

TARFFREVISJONEN PR. 01.5.2012 - URAVSTEMNING

DELEGASJONS REGLEMENTET - ENDRIG I PKT 1.2.2

ENDRIG AV DELEGERIGSREGLEMENT - STRÅLEVERNLOVEN
OG STRÂLEVERNFORSKJFTEN

HØRIGSDOKUMENT. ENDRIG AV BESTEMMELSER I
KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL

FORSLAG TIL DETALJREGULERIG FOR STRØMSNES SENTRUM,
ENDRIG

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERIGSPLAN FOR JAKOBSBAKEN

RV. 80 GANG- OG SYKKLVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING
AV PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET

GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG
DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN

SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE. FORPROSJEKT

STEMMERETTSJUBILEET 2013 OG GRUNLOVSJUBILEET 2014 ------------------ ---- ----------------- -_._----------~- - -------

OPPNEVNING AV JUBILEUMSKOMITE

FORSLAG PÅ MEDLEMMER OG VAREDLEMMER TIL LOKAL
SKJØNNSNEMND I NORDLAND FOR PERIODEN 2012 - 2016

SUPPLERIGSVALG TIL ELDRERÅDET 2011 - 2015 - VALNESFJORD
PENSJONISTFORENING



141/12 VALG AV REPRESENTANTER FOR VANNOMRÅDEUTVALGET I
VANNOMRÅDE SKJERSTADFJORDEN

142/12 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE
KOMMUE 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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

116/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

~ INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

KOM~116/12 VEDTAK- 21.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

117/12: AVTALEVERK SAMHANDLINGSREFORMEN

INNSTILLING:

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

KOM-117/12 VEDTAK~ 21.06.2012

Omstilingsleder og rådmanen orienterte.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner inngått avtaleverk i bru 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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 - 2015.

KOM-118/12 VEDTAK- 21.06.2012

Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyet vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 - 2015.

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

INNSTILLING:

1. Den framlagte årsberetning 20 i 1 for Fauna KF tas til etterretning.

2. Det framlagte regnskap fastsetts som Fauna KFs regnskap for år 201 i.

FOR-ll1112 VEDTAK- 06.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Den franlagte årsberetning 20 i 1 for Fauna KF tas til etterretnng.

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.

Formanskapets innstillng 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

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for 2011.

KOM-120112 VEDTAK- 21.06.2012

Økonomisjef orienterte.

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

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

121112: ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2011

INNSTILLING:

Årsmelding 2011 tas til etterretning

FOR-113112 VEDTAK- 06.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Årsmelding 2011 tas til etterretning

KOM-121112 VEDTAK- 21.06.2012

Formanskapets innstiliiig ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsmelding 2011 tas til etterretning

122/12: ØKONOMIMELDING 1-2012



INNSTILLING:

Økonomirneiding 1/2012 tas til etterretning.

FOR-114/12 VEDTAK- 06.06.2012

Innstilingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Økonomirneiding 1/2012 tas til etterretning.

KOM-122/12 VEDTAK- 21.06.2012

Økonomisjef orienterte.

Per~GunnarSkotåm (R) foreslo:
Rådmannen får i oppdrag å avvikle kommunens midler fra aksjer og obligasjoner og
plassere disse midlene til best mulig rente i ban.

R's forslag ble forkastet med 28 mot 3 stemmer.
Formanskapets innstiling ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
0konomimelding 112012 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 korrgert 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 planegge gjennomførbare tiltak for å
tilpasse seg kommunens forventede inntektsramer.

FOR-115/12 VEDTAK- Ò6.06.2Ö12

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 planegge gjennomførbare tiltak for å
tilpasse seg kommunens forventede inntektsramer. Tjenester tilbar og

eldrelsyke skjermes.

Innstilingen 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 inntektsramer.

KOM-123/12 VEDTAK~ 21.06.2012

Økonomisjef orienterte.

Formanskapets innstiling 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 L % 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:

Rådmanen foreslår at følgende titak iverksettes i Fauske kommune i perioden 2012-
2017;

A. Kosmo skole og barnehage legges ned f.o.m. 1. august 2012. Bar og elever
flytes til Valnesfjord skole.

B. Det stares opp et prosjektarbeid for rehabiltering/utbygging/nybygg av

nåværende skole i Valnesfjord (Strømsnes). Rådmanen leggerfrem i egen sak til
kommunestyet et forslag til hvordan den fremtidige skole i Valnesfjord skal være
(nybygg eller rehabilitering).
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C. Det etableres én felles skole for Fauske sentru.

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

E. Dato for nedlegging; 1. august 2017.

F. Sulitjelma skole endres ikke.

G. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt ti å stare opp et prosjekt for etablering
av den fremtidige felles skolen i sentrum.

H. Rådmanen legger frem eget prosjektdokument til godkjennng i kommunestyret.
i. Formanskapet gis rollen som styringsgruppe.

J. Det ansettes egen prosjektleder i 2012.

K. Skolen skal kune 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 milioner kr inklusive planarbeid (2011-kroner).

2. Alternativ finansiering. Rådmannen utarbeider finansieringsplan.

O. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt ti å starte et arbeide hvor Fauske
kommune trer ut av den interkommllale PPT samarbeidsløsningen. PPT skal
innarbeides i den nye kommunale skolestrtu på skolenivå senest forn. 2017.

DRIF-084/12 VEDTAK- 14.06.2012

Øystein Gangstø, hovedtilitsvalgt Utdaningsforbundet, fikk gi e n muntliguttelse.

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 barehage videreføres som
en avdeling under Valnesfjord barehage. Avdelingene avvikles når
rehabiltering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstit.

B:
Det startes et prosjektarbeid for rehabiltering eller nybygg av skole i Valnesfjord.
Rådmanen 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 ferdigstilelse av nye Vestrnyra skole.

D:
Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestrnyra
skole.

E:
Det etableres en 1-10 skole i sentru (Vestrnyra) og en 1-4 skole på Finneid.
Kommllestyret gir Rådmanen fullmakt til å stare opp et prosjekt for etablering av de to
skolene i sentru og eventuelt beholdeigjenbrue Vestrnyra 1-7 for bruk til 1-4.

F:



Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen
budsjettarbeidet for 2013.

G:
Formanskapet gis rollen som styringsgruppe.

H:
For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes yterligere budsjettmessig.

I:
Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og
Vestrnyra.

Innstilingen ble enstemmig forkastet.
APIH'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 barehage videreføres som
en avdeling under Valnesfjord barehage. Avdelingene avvikles når
rehabiltering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt.

B:
Det startes et prosjektarbeid for rehabiltering ,eller nybygg av skole i Valnesfjord.
Râdmanen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den
fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabiltering).

C:
Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestrnyra skole.

D:
Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestrnyra
skole.

E:
Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestrnyra) og en 1-4 skole på Finneid.
Kommunestyret gir Rådmanen fullmakt til å stare opp et prosjekt for etablering av de to
skolene i sentrum og eventuelt beholdeigjenbrue Vestrnyra 1-7 for bru til 1-4.

F:
i
I

I



Rådmanen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen
budsjettarbeidet for 2013.

G:
Formanskapet gis rollen som styringsgruppe.

H:
For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes yterligere budsjettessig.

I:
Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og
Vestrnyra.

FOR-118/12 VEDTAK- 14ó06.2012

Driftsutvalgets innstiling pkt. A ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer.
Driftsutvalgets innstillng pkt. B ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer.
Drifts'ltvalgets innstiling pkt. C ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Drifts'ltvalgets innstillng pkt. D ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Drifts'ltvalgets innstillng pkt. E ble vedtRtt med 8 mot 1 stemmer.
Driftsutvalgets innstiling pkt. F ble vedtRtt med 8 mot 1 stemmer.
DriftsutvRlgets ioostiling pkt. G ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer.
Driftsutvalgets innstiling pkt. H ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer.
Drifsutvalgets innstillng pkt. L ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
A:
Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres adrninistrativt og
pedagogisk SOm en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barehage videreføres som
en avdeling under Valnesfjord barehage. Avdelingene avvikles når
rehabiltering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdìgstilt.

B:
Det stares et prosjektarbeid for rehabiltering eller nybygg av skole i Valnesfjord.
Rådmanen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den
fremtidige skole iValnesfjord skal være (nybygg eller rehabiltering).

C:
Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestmyra skole.

D:
. Skolen.påErikstadJegges.uedcQLO.K2017, elLecyed.ferdigstilelse av ny.eY.estmyra .

skole.

E:
Det etableres en 1-10 skole i sentrm (Vestrnyra) og en 1-4 skole på Finneid.
Komm'lnestyret gir Rådmanen fullmakt til å stare opp et prosjekt for etablering av de to
skolene i sentru og eventuelt beholdeigjenbrue Vestrnyra 1-7 for bruk til 1-4.



F:
Rådmanen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyet innen
budsjettarbeidet for 2013.

G:
Formanskapet gis rollen som styringsgruppe.

H:
For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes yterligere budsjettmessig.

I:
Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og
Vestrnyra.

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 rehabilteres.

5. Erikstad og Finneid skole opprettholdes som i dag.

Ingelin Noresjø (K) foreslo:

1. Kommunestyret ber rådmanen utrede ulike alternativer for klassetrinnene 1-4 i
Fauske sentru. De ulike alternativene i utredningen må blant anet inneholde
beskrivelse av kostnader ved drift, vedlikeholdsbehov, behov for investeringer, bruk
av overkapasitet, nærmiljøperspektivet og pedagogiske hensyn. Saken fremmes på
nyt for kommunestyret senest innen jun 2013.

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

Marit Stem land (FRP) foreslo:
Fauske kommunestyre opprettholder dagens skolestrutu med untak av Kosmo
skole og barehage som legges ned når nylrenovert skole står ferdig på Strømsnes.



Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo:
A. Som innstilingen
B. Som innstilingen
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 sentru (Vestrnyra). Rådmanen gis fullmak til å
eventuelt beholdeigjenbruke hele eller deler av eksisterende skole på Vestrnyra.
F. Skolen i Sulitjelma blir fra 01.08.2017 en 1-7 skole. Elevene fra 8-10 flyttes til
sentrum skole.
G. Som innstilingens bokstav F.
H. Som innstilingens bokstav G.
i. Som Ìnnstilingens bokstav H.
J. Som innstilingens bokstav i.

Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo:
Kommunestyret forutsetter at trafikksikkerhetstiltakene blir ivaretatt, og at disse er
ferdig utbygd før 1/82017.

Kommunestyret ber rådmanen legge frem egen sak for trafikksikkerhetstiltak som
må/skal gjennomføres. Saken skal også inneholde kostiiadskalkyler og forslag til
finansiering.

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo:
Sak 124/12 Skolestruur 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 stenier.
KR's forlsag bIe forkastet med 30 mot 1 stenie.
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.
Formanskapets innstiling pkt. A ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer.
FormanskRpets innstiling pkt. B ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.
Formanskapets innstiling pkt. C ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer.
Formanskapets innstiling pkt. D ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer.
Formanskapets innstilling pkt. E ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer.
Formannskapets innstiling pkt. F ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.
Formanskapets innstiling pkt. G ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.
Formanskapets innstiling pkt. H ble enstemmig vedtatt.
Formanskapets innstiling pkt. I ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
__A: _________ ______ __ ___________ ____________________ _____ __ _ ______

Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt
og pedagogisk som en avdeHng under Valnesfjord skole. Kosmo barehage
videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når
rehabilterìng/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstit.

B:



Det startes et prosjektarbeid for rehabiltering eller nybygg av skole i Valnesfjord.
Rådmanen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den
fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabiltering).

i
i.

c:
Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestrnyra skole.

D:
Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestrnyra
skole.

E:
Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid.
Kommunestyret gir Rådmanen fullmakt ti å stare opp et prosjekt for etablering av
de to skolene i sentru og eventuelt beholdeigjenbrue Vestrnyra 1-7 for bru til 1-4.

F:
Rådmanen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret
innen budsjettarbeidet for 2013.

G:
Formanskapet gis rollen som styringsgruppe.

H:
For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes yterligere 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 rådmanen legge frem egen sak for trafikksikkerhetstitak som
må/skal gjennomføres. Saken skal også inneholde kostnadskalkyler og forslag til
finansiering.

125/12: BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD

INNSTILLING:

Kosmo barehage legges ned fra 15.august 2012. Barn som i dag har plass ved Kosmo
barehage tilbys barnehageplass ved Valnesfjord og/eller Stemland barehage.

. Ansatte-ved.Kosmo-barehageo:verføres-tiLledige.stilinged.Eauskekommune.

DRIF-085/12 VEDTAK- 14.06.2012

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



Kosmo barehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barehage. Avdelingen
videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består.

APIHL's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Km¡mo barehage 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 innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Kosmo barehage 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 tibake til AMU med oppfølging som følge av K-vedtaket som kommer
21.06.2012

KOM-125/12 VEDTAK- 21.06.2012

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kosmo barehage 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 habiltet.
Karlsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6.2.

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner forslag til intensjonsavtle 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 habiltet (Tidligere prosjektleder).
Karlsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6.2.

Eirik Barstrand (AP) frenimet følgende tileggsforslag:
Siste avsnitt i saksbehandlers vudering:
Det er en grueggende forutsetning for intensjonsavtalen av ISBBL skal
gjennomføre sine anskaffelser i fm. byggìng av omsorgsboliger i hht. regelverket om
offentlig anskaffelser.

Forslag på endring ì ìntensjonsavtale:
Punt 2 i oppsummering

Boligbyggelaget utfører følgende:
. Innente pris og valg av entreprenør

Endres til:
. Innente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig

anskaffelser

Siste punt i avtaleforslaget:
Oppsumering:
Boligbyggelaget utfører følgende:

. Prosjektering

. Innente 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 bygge st yre

. Ansvar for tildeling av boliger - husleie ansvar ved første gangs tildeling

. Fatte vedtak som tilfredsstiler Husbanens krav for tildeling av tilskudd og lån

-------
AP's tileggsforsUig ble ensfemmig vedtatt.
Formannskapets innstillng 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 gruleggende forutsetning for intensjonsavtalen av ISBBL skal
gjennomføre sine anskaffelser i fm. bygging av omsorgsboliger i hht. regelverket om
offentlige anskaffelser.

i
, '

Forslag på endring i intensjonsavtale:
Punk 2 i oppsumering
Boligbyggelaget utfører følgende:

. Innente pris og valg av entreprenør

Endres til:
. Innente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlg

anskaffelser

Siste pun i avtaleforslaget:
Oppsummering:
Boligbyggelaget utfører følgende:

. Prosjektering

. Innente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlg
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 prosjektgrppe og bygge st yre

. Ansvar for tìdeling av boliger - husleieansvar ved første gangs tìdeling

. Fatte vedtak som tilfredsstiler Husbanens krav for tildeling av tilskudd og lån

127/12: TORGGATA 16 - PROSJEKTGODKJENNING

INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner en kostnadsrame på ca. 31 milL. kr. For prosjekt Torggt.
16.

Rådmanen gis fullmakt tì å iverksette prosjektet innenfor den ramen.

.. ... _R~vidert finansierillg§IJlag må _l!ta.lJ~j~.s_g_gJram~gg~sß! ra~J~t..~!!.!:ilig._ .

FOR-121112 VEDTAK- 14.06.2012

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habiltet (Tidligere prosjektleder).
Karlsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.2.



Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner en kostnadsrame på ca. 31 milL. kr. For prosjekt Torggt.
16.

Rådmanen gis fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor den ramen.

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 habiltet (Tidligere prosjektleder).
Karlsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6.2.

Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner en kostnadsrame på ca. 31 milL. kr. For prosjekt Torggt.
16.

Rådmanen gìs fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor den ramen.

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

Innstilingen 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.



I
i

KOM-129/12 VEDTAK- 21.06.2012

Innstilingen 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 vedta at

1. følgende punter i Fauske kommunes Delegasjonsreglement strykes:

1.2.2 (side 2)
Delegerer tilsetting i alle andre stillnger til tilsettingsutvalg bestående av to
representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne.

Rådmann leder utvalget.

1.26 (side 17)
~ leder tilsettingsutvalg

2. følgende nyt pun under 1.26/Personalforvaltning tilføres:
~ tilsettinger

KOM-130/12 VEDTAK- 21.06.2012

Innstilingen ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer.

VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at

1. følgende punter i Fauske kommunes Delegasjonsreglement strykes:

1.2.2 (side 2)
Delegerer tilsetting i alle andre stillnger til tilsettingsutvalg bestående av to
representanter for arbeidsgiver og en representantfor arbeidstakerne.
Rådmann-lederutvalget.

1.26 (side 17)
~ leder tilsettingsutvalg

2. følgende nyt punkt under 1.26/Personalforvaltning tilføres:
~ tilsettinger



131112: ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT - STRÅLEVERNLOVEN
OG STRÅLEVERNFORS~FTEN

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 bru av stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd,
delegeres til rådmanen i henhold til kommuneloven § 23.

Rådmannen bes delegere myndigheten internt til kommuneoverlegen, heruder også
myndighet til å fugere som underinstans etter forvaltningsloven § 33.

KOM-131112 VEDTAK- 21.06.2012

Innstilingen 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 forskrft om strålevern og bru av stråling (strålevernorskriften) § 54,4.
ledd, delegeres til rådmannen i henhold til kommuneloven § 23.

Rådmannen bes delegere myndigheten internt til kommuneoverlegen, heruder også
myndighet til å fugere som underinstans etter forvaltningsloven § 33.

132/12: HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I
KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL

INNSTILLING:

Fauske kommune vedtar å endre bestemmelsenes § 3 - tidspunt for kjøring - i
kommunedelplan med tema motorferdsel ti å lyde:

(( L de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tilatt, er det likevel
forbudt å kjøre om natten mellom kl 

24.00 og kl 07.00. Det er i sin helhetforbudt å kjøre
på 1. juledag og 1. nyttårsdag. ìì

PLUT -071112 VEDT AK- 22.05.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Kommunedelplan Motorferdsel tas opp ti rullering.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:



1-

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 innstiling ble vedtatt med 29 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rulering.

Kommunedelplan motorferdsel tas opp til rullering og skal være vedtatt innen
1.1.2013.

133/12: FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES
SENTRUM, ENDRING

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag ti detaljregulering for Strømsnes sentr, 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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentr, 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 innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentru, 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 Jakobsbaken med de endringer som
fremkommer i reguleringsplanart, sist revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.

PLUT -069/l2 VEDTAK- 22.05.2012

Innstilingen ble enstemmig, ve.dtâtt.

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 reguleringsplanar, sist revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10. 01.2012.

KOM-134/12 VEDTAK- 21.06.2012

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjeniel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det

fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som
fremkommer i reguleringsplanar, sìst revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.

.1

135/12: RV. 80 GANG- OG SYKKLVEG 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 detaljregueringsplan for balansefyllng ved Klungset
fastsettes som fremlagt.



PLUT-079/12 VEDTAK- 13.06.2012

Innstilingen 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 detalj reguleringsplan for balansefyllng ved Klungset
fastsettes som fremlagt.

KOM-135112 VEDTAK- 21.06.2012

P1an- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det viSes til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrft om
konsekvetisutredninger.
Planprogram (mai 2012) for detalj reguleringsplan for balansefyllng 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 eiendon:er:

1. For behandling av søknad omdelingssamtykke 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 tileggsareal, nausttomter og andre enkle saker der
ressursforbruet er lavt.

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

-FOR=r091r2-VEnTAK:-m)-=06~2012-._.-

Innstilingen,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 tileggsareal, nausttomter og andre enkle saker der ressursforbruet
er lavt.

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

KOM-136/12 VEDTAK- 21.06.2012

Formannskapets innstiling 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 tiltìggsareal, nausttomter og andre enkle saker der
ressursforbruet er lavt.
Sats 2: Kr 5000,~ for landbruseiendommer og andre saker med høy ressursbruk

137/12: SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE - FORPROSJEKT

INNSTILLING:

Interimsstyret ti Sjunatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk

medfinansiering ti utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunkatten 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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Interimsstyret til Sjunatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk
medfiuansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunatten folkehøgskole i
Valnesfjord. Beløpet belastes næringsfondet.
Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skal sitte i
styringsgruppa.
Fauske kommunes støte betinges av at prosjektet fuUfinansieres

KOM-137/12 VEDTAK- 21.06.2012

Formannskapets innstilíng ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Interimsstyret til Sjunkatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk
medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunatten folkehøgskole i
Valnesfj ord. Beløpet belastes næringsfondet.
Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skal sitte i
styringsgruppa.
Fauske kommunes støte 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 Cbristian Steinbakk (FL) foreslo:
. Karin Rugås

Alle forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:



Som komite for gjennomføring av Stemmerettsjubileet 2013 og Grulovsjubileet

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, 8110 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. ......................

Varamedlemner:
1. .....................
2. .....................

KOM-139/12 VEDTAK- 21.06.2012

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo:
Medlem: Cecile 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 Wollbak

FL's forslag ble truet.

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for
perioaen 2UfT-=-iUlovelges:- . - ------- - .----- ----

Medlemmer:
1. Cecile Amundsen, Furtoppen 3, 8209 Fauske
2. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske

Varamedlemmer:



1. Harald Jøstensen, Furvn. 5, 8209 Fauske
2. Ester Wollbak, Haubaken 6, 8209 Fauske

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

INNSTILLING:

Som nyt medlem i eldrerådet for perioden 2011 - 2015 fra Valnesfjord
pensjonistforening velges:

. Unni Holmstrøm, Stokland, 8215 Valnesfjord

KOM-140/12 VEDTAK- 21.06.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som nyt medlem i eldrerådet for perioden 2011 - 2015 fra Valnesfjord
pensjonistforening velges:

. Utii Holmstrøm, Stokland, 8215 Valnesfjord

141112: VALG AV REPRESENTANTER FOR VANNOMRÁEUTVALGET I
VANNOMRÅDE SKJERSTADFJORDEN

INNSTILLING:

1. Vanområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden konstitueres som et samarbeid
mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø. o

2. KommUlen velger følgende personer til å sitte i vanområdeutvalget i
Skj erstadfj orden:

fra poHtisk ledelse: Siv Anita Brekke, ordfører
fra administrasjonen: Gudru Hagalinsdottir, leder enhet planutvikHng

KOM-141112 VEDTAK- 21.06.2012

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo nytt punkt 2:
2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vanområdeutvalget i

Skj erstadfjorden:
fra politisk ledelse: Ottar Skjellhaug, leder Fauske AP
fra administrasjonen: Gudr Hagalinsdottir, leder enhet planutvikling

Innstilingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
AP's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 28 mot 2 stemmer avgitt for innstilingens pkt. 2.

VEDTAK:
1. Vannområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden konstitueres som et

samarbeid mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.
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2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vanområdeutvalget i
Skj erstadfj orden:

fra politisk ledelse: Ottar Skjellhaug, leder Fauske AP
fra administrasjonen: Gudrun Hagalinsdottir, leder enhet planutvikling

142/12: VALG AV SKJØNN SMED LEMMER - 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 oinforente forslag:
. Jane Hatlebrekke

. Bjørn Inge Gabrielsen

. An Cesile Holand

. Åshild Uhe

. Henr Olsen

. Kirsti Ellngsen

. Tore Stemland

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som skjønnsmedlemmer for periodèn 1. januar 2013 - 31. desember 2016 foreslås
følgende 7 personer:

. Jane Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8206 Fauske

. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske

. An Cesile Holand, Sjøgt. 76, Focus terrasse leilghet 310, 8200 Fauske

. Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske

. Henry Olsen, Tortenli, 8218 Fauske

. Kirsti Ellngsen, Leivset, 8211 Fauske

. Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord


