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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  05.10.12  



 

MERKNADER: 
 

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

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

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

Som kulturinnslag fikk kommunestyre høre kulturskolelærer Juri Penevs pianoelever Martine 

Evensen og Hanna Stai. 

 

Bolystprosjektet ble lagt fram av Valnesfjord nærmiljøutvalg v/ Nansy Schulzki. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra referat 

 Jørn Stene (FL):  

1. Sak 155/12: Er dette en forskrift? Er alle prosedyrer fulgt? 

2. Kommunalt FAU avisoppslag – ønsker å ta en debatt på dette. Skuffet at innsendt 

interpellasjon er tenkt behandlet i lukket møte. Det har vært et ønske fra ordfører at 

det kommer inn interpellasjoner og grunngitte spørsmål. 

Forslag til dagsorden: 

Dagsorden godkjennes med slik endring: Interpellasjon fra kommunestyrerepresentant 

Jørn Stene behandles i åpent møte. 

 Hilde Nystad (V): 

Før helga sto det i avisa at realisering av et kulturhus rykker nærmere. De 

kulturarrangementene vi har i kommunen i dag, iverksettes i stor grad for at 

arrangørene skal skaffe et overskudd som gjør dem i stand til å drifte aktivitet og for 

nye oppsetninger. Kostnader ved bruk av et bygg som spiser opp et slikt overskuddet, 

tror jeg for mange ikke er ønskelig. For å få aktivitet inn, må driftsutgiftene dekkes inn 

på annen måte.  

  

Venstre er for en realisering av et kulturhus men i et offentlig privat samarbeid slik at 

det gjennom private aktørers bruk av huset kan gi inntekter til driften.  

  

Vi ser av sakspapirene at vi har et driftsunderskudd på vel 15 mill. Med andre ord er vi 

ikke i stand til å drifte dagens struktur uten underskudd. For å finansiere byggingen 

skal det selges SKS aksjer. Sagt på en annen måte: Vi skal fjerne en inntektskilde for å 

skaffe oss en utgiftspost som vi ikke vet omfanget av. Det er å gjøre noe som gjør oss 

varme et bitte lite øyeblikk for så å få det utrolig kaldt etterpå! 

  

Spørsmålet mitt i den forbindelse er: 

Vil prosjektet inneholde en oversikt som gir svar på følgende 

 Alternative finansieringsmetoder 

 Driftsutgifter 

 Stabile driftsinntekter 

 Vedlikeholdsutgifter 

  

Det siste må med for å hindre at vi får flere bygg i kommunen som er ubrukelige pga 

mangelfull eller manglende vedlikehold. 

 Hege Harsvik (FL): 



Gratis skolefrukt gjelder ikke alle grunnskoleelever, kun på 1-10 skoler. Som en 

folkehelsekommune er det urettferdig at ikke alle grunnskoleelever får gratis frukt. Det 

kan ikke være de store kostnadene å gi dette gratistilbudet til alle elevene. Ber 

kommunestyret gi driftsutvalget i oppdrag å få til en gratisordning for alle 

grunnskoleelevene. 

 Kjetil Sørbotten (FL): 

Mer åpenhet sa Statsministeren etter 22. juli. FL’s interpellasjon omhandler 

ytringsfrihet.  

Ordfører ba om at debatten ble tatt under interpellasjonen. 

 Nils Christian Steinbakk (FL): 

Til dagsorden. FL’s interpellasjon.  

Ordfører vil komme tilbake til dette senere. 

 Kjell Sverre Jakobsen (AFI): 

1. Ansettelse av ekstra ingeniør. Er dette gjort? 

2. Bredbånd Valnesfjord. Er det kommunen som eier kabelen oppover i bygda? Kan 

ikke denne benyttes av andre? 

3. Eierforhold samfunnshustomta – Er dette avklart – Status? 

4. Skoleutbygging – Hva er status? 

5. Ber om orientering om oppsigelsessak. 

6. 101-åring får ikke delta på møte på menighetshuset. Ber om informasjon. 

 Per Gunnar Skotåm (R): 

Vi må kunne diskutere arbeidsmiljø i kommunestyret. 

 

Dagsorden med FL’s endringsforslag ble enstemmig godkjent. 

 

Kenneth Svendsen (FRP) ble innvilget permisjon fra og med sak 147/12 og til 149/12. 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) ble innvilget permisjon etter behandling av sak 155/12. 

Kjell Eilertsen (FL) ble innvilget permisjon fra før de grunngitte spørsmålene. 

Marit Stemland (FRP) ble innvilget permisjon fra før de grunngitte spørsmålene. 

 

Svar på spørsmål: 

Jørn Stene: 

Pkt. 1. 

Ordfører svarte. Ikke en forskrift, men vi har sendt planen på høring til politiet og 

kommuneoverlege. 

Kjell Sverre Jakobsen: 

Pkt. 4. Ordfører svarte. Ordfører kan ikke gi noen tall nå. Den nye skolestrukturen skal gjelde 

fra 2017. 

Resten av spørsmålene vil ordfører svare på i neste kommunestyremøte. 

 

Interpellasjon fra representanten Ingelin Noresjø (KRF). 

Interpellasjon fra representanten Hilde Nystad (V). 

Interpellasjon fra representanten Steffen-Johan Halsbakk (AP). 

Interpellasjon fra representanten Jørn Stene (FL). 

Nytt forslag fremmet: 

Kommunestyret stadfester at der er både en generell ytringsfrihet i Fauske og en individuell 

rett til ytringsfrihet også for ansatte i Fauske kommune. 

Ordfører motsatte seg å ta forslaget opp til behandling, jfr. reglement for kommunestyret § 24. 

 

Grunngitt spørsmål fra representanten Ingelin Noresjø (KRF). 

Grunngitt spørsmål fra representanten Per-Gunnar Skotåm (R). 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

143/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

144/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

145/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

146/12 ØKONOMIMELDING 2/2012 

147/12 SALTENSTRATEGIER 2012-2015. ANMODNING OM BEHANDLING I 

KOMMUNESTYRET 

148/12 KOMPETANSEPLAN 

149/12 RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN 

150/12 PARTSAMMENSATT UTVALG - KOMMUNELOVENS § 25 

151/12 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN. 

TILTAK 4 (2008-2009) (2010-2011): HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER I 

KOMMUNEN 

152/12 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SJØGATA VEST 

153/12 STRATEGIDOKUMENT MINERALUTVINNING SULITJELMA 

154/12 KULTURSTRATEGI 2012 - 2016 - SALTEN KULTURSAMARBEID 

155/12 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 

 

 

 

 

 

 

  



143/12: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-143/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

144/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-144/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

145/12: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-145/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

146/12: ØKONOMIMELDING 2/2012  
 

INNSTILLING : 
 

Økonomimelding 2/2012 tas til etterretning. 

 

 

FOR-130/12 VEDTAK-  24.09.2012 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Økonomimelding 2/2012 tas til etterretning. 

 

 

KOM-146/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å selge ut kommunens plassering i 

Sparebank 1 Forvaltning, i tråd med det foreslåtte for Pareto forvaltning. 

 

R’s forslag ble forkastet med 25 mot 6 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Økonomimelding 2/2012 tas til etterretning. 

 

 

147/12: SALTENSTRATEGIER 2012-2015. ANMODNING OM BEHANDLING I 

KOMMUNESTYRET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret i Fauske anbefaler overfor Saltentinget at Saltenstrategiene utstår 

til den enkelte kommune har gjennomført eget planstrategiarbeide samt behandlet 

den interkommunale eierskapsmelding. 

 

 

FOR-131/12 VEDTAK-  24.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMIUNESTYRET: 

1. Kommunestyret i Fauske anbefaler overfor Saltentinget at Saltenstrategiene utstår 

til den enkelte kommune har gjennomført eget planstrategiarbeide samt behandlet 

den interkommunale eierskapsmelding. 

 

 

KOM-147/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret i Fauske anbefaler overfor Saltentinget at Saltenstrategiene 

utstår til den enkelte kommune har gjennomført eget planstrategiarbeide samt 

behandlet den interkommunale eierskapsmelding. 

 

 



148/12: KOMPETANSEPLAN  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte Kompetanseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske kommunes 

kompetanseutvikling. 

 

 

PART-012/12 VEDTAK-  24.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Vedlagte Kompetanseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske kommunes 

kompetanseutvikling. 

 

 

FOR-132/12 VEDTAK-  24.09.2012 
 

Partsammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Vedlagte Kompetanseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske kommunes 

kompetanseutvikling. 

 

 

KOM-148/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo på kompetanseplanens første side: 

 Tilrettelegge for bevegelseshemmede arbeidstakere. 

 

AFI’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Vedlagte Kompetanseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske 

kommunes kompetanseutvikling, med følgende endring på kompetanseplanens 

førsteside: 

 Tilrettelegge for bevegelseshemmede arbeidstakere. 

 

 

149/12: RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN  
 

INNSTILLING : 
 

1. Forslag til ny lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 



PART-013/12 VEDTAK-  24.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Forslag til ny lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

FOR-133/12 VEDTAK-  24.09.2012 
 

Partsammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Forslag til ny lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

KOM-149/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Forslag til ny lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 

veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

150/12: PARTSAMMENSATT UTVALG - KOMMUNELOVENS § 25  
 

INNSTILLING : 
 

1. Partssammensatt utvalg foreslår og behandler følgende personalpolitiske saker 

 Permisjonsreglement 

 Lønnspolitisk plan 

 Kompetanseplan 

 Rekrutteringsplan 

 Seniorplan 

 Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet 

 Etikkreglement 

 Pressereglement 

 Tiltak for likestilling  

 Inkluderende arbeidsliv 

 

2. Partssammensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i 

kommuneadministrasjons organisering. 

 

3. Partssammensatt utvalg drøfter  

 Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert 

 Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l. 



 

4. Partssammensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontaktmøter med statlige 

myndigheter. 

 

5. Delegeringsreglementet justeres i hht punktene 1 til 4. 

 

 

PART-011/12 VEDTAK-  24.09.2012 
 

Linda Salemonsen (Fagforbundet) foreslo følgende: 

1. Partsammensatt utvalg foreslår og behandle følgende personalpolitiske saker: 

 Alle reglementer som gjelder de ansatte 

2. Det samme som står i innstillingen. 

3. Det samme som står i innstillingen. 

4. Det samme som står i innstillingen. 

5. Det samme som står i innstillingen. 

6. Vedlegg 2 i HTA: Lokale retningslinjer for redusert bruk av deltid. 

7. IA-arbeidet = Næringsarbeid – Årlig rapport til PART 

8. Budsjett 

9. AMU: Årlig rapport til Partsammensatt. 

 

 

Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer avgitt for Fagforbundets forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Partssammensatt utvalg foreslår og behandler følgende personalpolitiske saker 

 Permisjonsreglement 

 Lønnspolitisk plan 

 Kompetanseplan 

 Rekrutteringsplan 

 Seniorplan 

 Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet 

 Etikkreglement 

 Pressereglement 

 Tiltak for likestilling  

 Inkluderende arbeidsliv 

 

2. Partssammensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i 

kommuneadministrasjons organisering. 

 

3. Partssammensatt utvalg drøfter  

 Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert 

 Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l. 

 

4. Partssammensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontaktmøter med statlige 

myndigheter. 

 

5. Delegeringsreglementet justeres i hht punktene 1 til 4. 



 

 

KOM-150/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Nytt punkt 6 . 

Partsammensatt utvalg behandler budsjett som orienteringssak. 

 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 

1. Partsammensatt utvalg foreslår og behandle følgende personalpolitiske saker: 

 Alle reglementer som gjelder de ansatte 

2. Det samme som står i innstillingen. 

3. Det samme som står i innstillingen. 

4. Det samme som står i innstillingen. 

5. Det samme som står i innstillingen. 

6. Vedlegg 2 i HTA: Lokale retningslinjer for redusert bruk av deltid. 

7. IA-arbeidet = Næringsarbeid – Årlig rapport til PART 

8. Budsjett 

9. AMU: Årlig rapport til Partsammensatt. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 21 mot 10 stemmer. 

AP’s forslag ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

Partsammensatt utvalgs innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Partssammensatt utvalg foreslår og behandler følgende personalpolitiske saker 

 Permisjonsreglement 

 Lønnspolitisk plan 

 Kompetanseplan 

 Rekrutteringsplan 

 Seniorplan 

 Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet 

 Etikkreglement 

 Pressereglement 

 Tiltak for likestilling  

 Inkluderende arbeidsliv 

 

2. Partssammensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i 

kommuneadministrasjons organisering. 

 

3. Partssammensatt utvalg drøfter  

 Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert 

 Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l. 

 

4. Partssammensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontaktmøter med statlige 

myndigheter. 

 

5. Delegeringsreglementet justeres i hht punktene 1 til 4. 

 



6. Partsammensatt utvalg behandler budsjett som orienteringssak 

 

 

151/12: SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT I STRATEGISK 

LANDBRUKSPLAN. TILTAK 4 (2008-2009) (2010-2011): HOVEDPLAN FOR 

SKOGSVEIER I KOMMUNEN  
 

INNSTILLING : 
 

Prosjektet godkjennes som sluttført. 

 

 

FOR-138/12 VEDTAK-  24.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Prosjektet godkjennes som sluttført. 

 

 

KOM-151/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Prosjektet godkjennes som sluttført. 

 

 

152/12: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SJØGATA VEST  
 

NY INNSTILLING: 

 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i 

planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: “Det tillates kontor/forretning i 

1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tillates bolig i andre etasje. 

Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved innslag 

av bolig i bygget må dette tas hensyn til”. 

 

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: “Område P8 er offentlig 

parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friområder vest for planområdet 

samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4 

parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides 

med grus eller asfalt, kantstein og annen beplantning. Det tillates at noen av 

parkeringsplassene erstattes med sykkelskur / sykkelstativ / oppstillingsplasser for 

sykkel”. 

 



Det legges til et nytt punkt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: “Det kan ikke 

gis brukstillatelse for F/K/B1, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet 

jf. § 3.6 f)”. 

 

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: “Alle boenheter/bygninger med 

støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til 

støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke 

overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til 

luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift”. 

 

 

PLUT-089/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i 

planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: “Det tillates kontor/forretning i 

1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tillates bolig i andre etasje. 

Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved innslag av 

bolig i bygget må dette tas hensyn til”. 

 

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: “Område P8 er offentlig 

parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friområder vest for planområdet 

samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4 

parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides 

med grus eller asfalt, kantstein og annen beplantning. Det tillates at noen av 

parkeringsplassene erstattes med sykkelskur / sykkelstativ / oppstillingsplasser for 

sykkel”. 

 

Det legges til et nytt punkt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: “Det kan ikke 

gis brukstillatelse for F/K/B1, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf. 

§ 3.6 f)”. 

 

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: “Alle boenheter/bygninger med 

støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til 

støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke 

overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til 

luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift”. 

 

 

KOM-152/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



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

det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i 

planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: “Det tillates kontor/forretning i 

1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tillates bolig i andre etasje. 

Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved innslag av 

bolig i bygget må dette tas hensyn til”. 

 

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: “Område P8 er offentlig 

parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friområder vest for planområdet 

samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4 

parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides 

med grus eller asfalt, kantstein og annen beplantning. Det tillates at noen av 

parkeringsplassene erstattes med sykkelskur / sykkelstativ / oppstillingsplasser for 

sykkel”. 

 

Det legges til et nytt punkt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: “Det kan ikke 

gis brukstillatelse for F/K/B1, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf. 

§ 3.6 f)”. 

 

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: “Alle boenheter/bygninger med 

støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til 

støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke 

overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til 

luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift”. 

 

 

153/12: STRATEGIDOKUMENT MINERALUTVINNING SULITJELMA  
 

FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Det etableres et hovedprosjekt over 3 år (jfr vedlagte prosjektplan) hvor hovedhensikten 

er å utvikle mineralvirksomheten i Fauske kommune, herunder spesielt løse utfordringene 

knyttet til ny virksomhet i Sulitjelma. 

 

Det legges frem egen sak til formannskapet et budsjettforslag til et slikt prosjekt, 

herunder hvordan prosjektet finansieres. 

 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å iverksette prosjekt så snart formannskapet 

har behandlet og godkjent budsjettet. 

 

 

FOR-141/12 VEDTAK-  24.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det etableres et hovedprosjekt over 3 år (jfr vedlagte prosjektplan) hvor hovedhensikten 

er å utvikle mineralvirksomheten i Fauske kommune, herunder spesielt løse utfordringene 

knyttet til ny virksomhet i Sulitjelma. 

 



Det legges frem egen sak til formannskapet et budsjettforslag til et slikt prosjekt, 

herunder hvordan prosjektet finansieres. 

 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å iverksette prosjekt så snart formannskapet 

har behandlet og godkjent budsjettet. 

 

 

KOM-153/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det etableres et hovedprosjekt over 3 år (jfr vedlagte prosjektplan) hvor 

hovedhensikten er å utvikle mineralvirksomheten i Fauske kommune, herunder 

spesielt løse utfordringene knyttet til ny virksomhet i Sulitjelma. 

 

Det legges frem egen sak til formannskapet et budsjettforslag til et slikt prosjekt, 

herunder hvordan prosjektet finansieres. 

 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å iverksette prosjekt så snart 

formannskapet har behandlet og godkjent budsjettet. 

 

 

154/12: KULTURSTRATEGI 2012 - 2016 - SALTEN KULTURSAMARBEID  
 

INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune støtter forslaget til kulturstrategi for Salten kultursamarbeid for 

perioden 2012-2016, men ønsker også at dokumentet har en eget punkt for 

litteraturformidling i bibliotekene og et punkt for nettverksbygging mellom 

bibliotekene som et ledd i kultursamarbeidets ulike nettverk. 

2) Alle tiltak som tenkes gjennomført må ha en finansiering som ikke er med på å øke 

kommunenes egenandeler til samarbeidet. 

 

 

KOM-154/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune støtter forslaget til kulturstrategi for Salten kultursamarbeid for 

perioden 2012-2016, men ønsker også at dokumentet har en eget punkt for 

litteraturformidling i bibliotekene og et punkt for nettverksbygging mellom 

bibliotekene som et ledd i kultursamarbeidets ulike nettverk. 

2) Alle tiltak som tenkes gjennomført må ha en finansiering som ikke er med på å 

øke kommunenes egenandeler til samarbeidet. 

 

 

155/12: ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN  



 

 

KOM-155/12 VEDTAK-  04.10.2012 
 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H: 

Punkt 3.1 

Første setning strykes og erstattes med ny setning: 

Salg av øl/rusbrus kan foregå i dagligvarebutikker og i egne utsalg. 

 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Forslag 1: 

Kap 3 

Etter første setning: Med unntak av Sulitjelma skal salg av øl foregå fra egne utsalg. 

 

Antall bevillinger for salg av øl begrenses til 4. 

 

Forslag 2: 

(2. Retningslinjer for tildeling av bevillinger.) 

Kommunestyret treffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg av øl og 

kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev. tillatelse til 

uteservering av alkohol. 

 

(Det vil være en naturlig konsekvens av dette forslaget at man også endrer følgende) 

 

(5.2 Reaksjoner ved overtredelse) 

Inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden – delegeres 

kommunestyret. 

 

 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo: 

Punkt 2.5 

Skjenketiden for alkohol fastsettes til alkohollovens maksimumsgrenser. 

Resten av punktet strykes. 

 

Punkt 2.7 

Avsnitt 1 og 2 strykes. 

 

Punkt 3.2 

Salgstiden settes til alkohollovens maksimumsgrenser. Resten av punktet strykes. 

 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kommunestyrets enstemmige vedtak den 10.05.2012 i sak 102/12 Alkoholpolitiske 

Handlingsplan 2012 – 2016 opprettholdes med slik begrunnelse. Forutsigbarhet 

omkring kommunale vedtak er en forutsetning for næringslivets investeringer for 

fremtiden. Før kommunestyret behandlet den alkoholpolitiske handlingsplan for 2012-

2016 gikk flere av næringsdrivende innenfor område «salg av øl» ut i media og 

proklamerte at dersom ikke kommunestyret respekterte flertallet av folkeavstemningen 

om «nei til øl i butikk», men derimot åpnet for «øl i butikk», så måtte de legge ned sin 



virksomhet. Kommunestyret fattet imidlertid vedtak om å opprettholde ordningen med 

salg av øl i egne utsalg. Kommunestyret gjorde den endring at man opphevet det 

såkalte « tak» på 4 salgsbevillinger i kommunen. Begrunnelsen fra forslagsstiller var 

at man respekterte folkeavstemningen om å si nei til «øl i butikk», men at det såkalte 

monopol på 4 utsalg ble opphevet. Dette resulterte i at formannskapet den 6/6 2012, 

fikk til behandling 4 søknader om salgsbevilling for salg av øl i egne utsalg. Disse ble 

innvilget av formannskapet i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 102/12. Dette var 

søknader fra næringsdrivende som har innehatt salgsbevilling for øl i egne utsalg i en 

årrekke, og man kan anta at når disse har søkt om fornyet salgsbevilling, så er det på 

bakgrunn av kommunestyrets vedtak om at: «Med unntak av Sulitjelma skal salg av øl 

foregå fra egne utsalg». Man kan heller ikke se bort fra at disse næringsdrivende har 

foretatt ny investeringer, forlengelse av leiekontrakter osv. basert på kommunestyrets 

vedtak i sak 102/12. En endring av den alkoholpolitiske handlingsplan for 2012-2016, 

5 mnd. etter at den ble vedtatt, og som innebærer at det skal åpnes for «øl i butikk», vil 

være en vesentlig forskjellsbehandling som kan medføre flere erstatningskrav ovenfor 

kommunen. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 23 mot 8 stemmer. 

AFI’s forslag ble forkastet med 24 mot 7 stemmer. 

KRF’s forslag ble forkastet med 21 mot 10 stemmer. 

AP/H’s forslag ble vedtatt med 22 mot 9 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Punkt 3.1 

Første setning strykes og erstattes med ny setning: 

Salg av øl/rusbrus kan foregå i dagligvarebutikker og i egne utsalg. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


