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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  14.11.12  

 

MERKNADER: 
 

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

var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

 

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

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskoleelevene Ida Almo Nicolaisen og 

Amanda Reidunsdatter Sandvoll. 

 

 

Tema: 

 Orientering fra Idrettsrådet v/Line Bergli 

 Orientering fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre v/Arne B. Vaag og Hanne 

Etnestad 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Nils Christian Steinbakk (FL): 

Ber om en redegjøre om budsjettet. Når kan vi få det og hvordan? 

 Ole Tobias Orvin (SV): 

Har fått bekymringsmelding fra en mor ved Sulitjelma skole. Har hørt at murdelen 

skal rives. Hva er status? 

 Ingelin Noresjø (KRF): 

Har sett i avisene at styret i IRIS går inn for at overskudd skal tilbake til kommunene. 

Kan ordfører redegjøre for hvilken stilling hun ta i representantskapet? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Interpellasjon fra representanten Steffen Halsbakk (AP). 

Grunngitt spørsmål fra representanten Harald Jøstensen (H). 

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

 

Svar fra ordfører på interpellasjon fra representanten Steffen Halsbakk (AP): 

Det er noen vanskelige og omfattende spørsmål som representanten stiller, men i aller høyeste 

grad viktige. Skal svare så godt jeg kan og regner med at disse problemstillingene vil bli 

diskutert og drøftet blant annet i driftsutvalget. Så skal vi jo også i gang med å lage en ny 

oppvekstplan for kommunen. 

 

Jeg er av den oppfatning at alle elever har rett til tilpasset opplæring, skoledagen skal tilpasses 

den enkelte elev. Men det er de som har sakkyndig vurdering som har rett til 

spesialundervisning.  

 

Jeg tror at de ressurssterke og skoleflinke elevene i likhet med andre elever opplever at 

opplæringen ikke byr på de utfordringer som gjør at de utvikler seg og som gjør at de 

anstrenger seg på skolen. 

 

Jeg tar for gitt at i den enkelte klasse tilpasser man oppgavene slik at de gir de utfordringer og 

den opplæring den enkelte elev har krav på. Skoledagen skal tilpasses den enkelte elev. 



 

Alle må få den tilpasning som tar tak i deres ståsted og fører dem videre. Å drive tilpasset 

opplæring er et krav i Fauskeskolene, Og gjennom et systematisk arbeid skal elevene opplev 

et inkluderende læringsmiljø. 

 

Det er mange faktorer som er grunnleggende for at hver enkelt skal oppleve et godt 

læringsmiljø, noen av disse faktorene er blant annet lærerens evne til å lede klassen og 

undervisningsforløpet, godt samarbeid mellom skole og hjem og god ledelse, organisasjon og 

kultur for læring på skolen. 

 

Tilbakemeldingene fra skolene er at tilpasset opplæring er og skal være fokusområde. 

 

Når det gjelder spørsmålet om elever i ungdomsskolen kan ta fag på videregående så er nok 

det så langt en uutnyttet mulighet, men man er klar over denne og ser på mulighetene for 

kanskje i første omgang å teste dette ut. Fysisk er dette kanskje mest aktuelt for Vestmyra 

ungdomsskole. 

 

Så er det igjen tilbake til det med tilpasset opplæring, man må gjøre de vurderingen man kan 

og utnytte de muligheter som finnes. Hvis det er praktisk mulig og ønskelig så regner jeg med 

at skolene samarbeider seg imellom. 

 

Det oppleves ikke at man har mange mobbesaker i Fauskeskolene, det er jo praksis for 

hvordan slike saker skal behandles og de saker som dukker opp, både der det meldes om og 

der det er mistanke om mobbing tas disse opp og prøves løst så fort som mulig. 

 

Jeg kan ikke si noe konkret i forhold til om bildet har endret seg siden året før. Men det jeg 

har fått tilbakemelding på er at det blir færre saker. Det å sette fokus på det psykososiale 

miljøet har positiv effekt. Terskelen for å si i fra er blitt mindre. 

 

Jeg håper at det blir færre mobbesaker og at vår plan mot mobbing og antisosial adferd blir 

fulgt opp. Det er viktig at temaet settes på dagsorden og følges opp. Vi har og skal ha 

nulltoleranse overfor mobbing, og her må alle ta et ansvar. 

 

Så har jeg stor tru på at den jobben som gjøres med å legge til rette for bedre samhandling i 

oppvekstsektoren e veldig viktig for at vi i større grad skal lykkes innenfor dette området. 

 

 

Svar fra ordfører på grunngitt spørsmål fra representanten Per-Gunnar Kung Skotåm 

(R): 

Hjertestarter ble kjøpt inn til Sagatun for å benyttes i påkommende tilfeller ved institusjon, 

hjemmetjenesten og der AMK måtte ønske. Starteren har aldri vært i bruk etter anskaffelsen. 

 

Det jobbes nå med å finne en midlertidig løsning for plassering av hjertestarteren i perioden 

hvor Sagatun er stengt. Det søkes å finne et sted hvor tilgjengeligheten er 24 t/7 dgr/ 365 år. 

Det er ikke foretatt noen endringer i akuttberedskapen for området. Dette ivaretas fullt ut av 

AMK. 

 

Det er vurdert hvorvidt Salten Brann kan ivareta hjertestarter i en periode, men man har 

konkludert med at vi arbeider videre med å finne andre løsninger. Saken har vært diskutert 

med brannsjefen i møte med rådmannen den 07.11.2012. 

 



Ordfører ønsker at det finnes en løsning for at hjerterstarteren fortsatt kan være tilgjengelig i 

Sulitjelma. 

 

 

Svar fra ordfører på grunngitt spørsmål fra representanten Harald Jøstensen (H): 

Fauske kommune gjennomførte den 19.10.2012 et møte med Statens vegvesen hvor både 

regionveisjef Torbjørn Naimark og avdelingsdirektør Kjell Skjerve var tilstede. 

 

Tema for møtet var hvordan Fauske kommune og Statens vegvesen i et samarbeid, og med 

fokus på helhet komme videre i den problematikken som representanten Jøstensen tar opp her. 

 

Det er enighet fra begge parter om at det skal arbeides videre med dette i et helhetlig 

perspektiv, men med prioritet på strekningen Klungset – E6 og aktuelle krysningspunkt i 

sentrum jfr. vedtak i skolestruktursaken. 

 

 

Svar på spørsmål fra forrige møte: 

Hilde Nystad (V): 

Ordfører svarte. Kulturhus. Er etterlengtet. Samarbeid privat/offentlig ble prøvd i forrige 

periode. Mener selv at vi bør ta hånd om det. Ser på alle muligheter for finansiering. 

Hege Harsvik (FL): 

Ordfører svarte. Gratis skolefrukt. Bruker nå kr. 784.000. Beløpet ligger inne i ramma til 

kommunen. Hvis alle skal få, vil det utgjøre ca. 1,5 mill. Det hadde vært flott å ha en slik 

ordning i folkehelsekommunen. 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI): 

Pkt. 1. Rådmannen svarte. Ansettelse av ingeniør. Har ikke ansatt. 

Pkt. 2. Rådmannen svarte. Bredbånd i Valnesfjord. Kommunen eier kabelen sammen med 

Valnesfjord Helsesportssenter. Flere kan benytte den, men har ikke avtappingspunkt. Det 

finnes flere kummer, men de er ikke over jord. 3 avtappingspunkt; Kosmo skole, 

vannbehandlingsanlegget og Valnesfjord Helsesportssenter. Opprettelse av avtappingspunkt 

må selskaper gjøre. 

Pkt. 3. Rådmannen svarte. Må komme tilbake til eiendomsforhold vedr. samfunnshuset. 

 

Svar på spørsmål: 

Nils Christian Steinbakk (FL): 

Ordfører svarte. Det vil ikke bli annerledes enn før. Men det skal legges fram forslag i 

formannskapet. Regner med at alle partiene gjør det. 

Budsjettet vil ikke bli kopiert opp på papir. 

Ole Tobias Orvin (SV): 

Rådmannen svarte. Vanskelig å svare på rykter. Holder på å arbeide med sak. Den er 

komplisert. Det er et vedlikeholdsbehov i gammelbygget, men vi må avvente til saken 

kommer. Håper saken er ferdig til første kommunestyremøte i 2013. 

Ingelin Noresjø (KRF): 

Ordfører svarte. Dette vil bli tatt stilling til i gruppeledermøte etter kommunestyret. 

 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

157/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

158/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

159/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

160/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

161/12 SØKNAD OM OMGJØRING AV GARANTIER - VEIPAKKE SALTEN 

AS 

162/12 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGPLAN FOR BALANSEFYLLING 

KLUNGSET 

163/12 MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

164/12 EVALUERING AV FAUNA KF 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/9440      

 Arkiv sakID.:   12/2206  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    157/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2012 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 9/2012 og 10/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 9/2012 og 10/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-157/12 VEDTAK-  08.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/9441      

 Arkiv sakID.:   12/2207  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    158/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2012 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 005/12: UTVIDET ÅPNINGSTID FOR MINAS KAFERTERIA AS 

 

VEDTAK : 
 

Søknaden om utvidet åpningstid for Minas Kafeteria AS innvilges. Åpningstidene blir da: 

Mandag tom torsdag kl. 09.00 – 23.00 

Fredag og lørdag  kl. 09.00 – 04.00 påfølgende dag 

Søndag   kl. 11.00 – 23.00 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-158/12 VEDTAK-  08.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/9439      

 Arkiv sakID.:   12/2205  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    159/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2012 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 12/8456 I 12/1997 01.10.2012 KS, Husbanken IMDI BOSETTING AV 

FLYKTNINGER - EN 

NASJONAL UTFORDRING 

 12/8641 I 08/871 17.09.2012 Salten kommunerevisjon 

IKS 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE 

14.09.12 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-159/12 VEDTAK-  08.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/9064      

      Arkiv sakID.:   12/670  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    160/12 KOMMUNESTYRE Dato:  08.11.2012 

 

 

 

 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

   

 
Vedlegg: Utkast til kommunal planstrategi for Fauske kommune datert 4. september 2012 m/vedlegg, 

faktadel 

 

Saksopplysninger: 

 

Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Som et nytt verktøy i 

kommunal planlegging er det innført et kra i lovens § 10-1 om at kommunestyret minst en gang i 

hver valgperiode skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet med planstrategien 

er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med eller videreføre i valgperioden 

for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.  

 

De sentrale elementene i en kommunal planstrategi er; 

 Den skal være et verktøy for kommunens politiske/administrative ledelse for å skape en 

oversikt over planverket i kommunen. 

 Den skal være et verktøy for å identifisere planer som er modne for revisjon. 

 Den skal kunne identifisere planer som skal saneres. 

 Den skal kunne påvise områder der kommunen bør utvikle nye planer. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kommunal planstrategi for Fauske kommune bygger på arbeidet gjennomført i forbindelse med 

utvikling av kommuneplanens samfunnsdel «Fauske 2025». 

Videre er innspill fra planutvalgets politiske verksted med tema planstrategi i mai i år, 

innarbeidet i utkastet. Enhetslederne har også bidratt med gjennomgang av egne temaplaner.  

 

Planstrategien skal ikke sendes på vanlig høring, slik plan- og bygningsloven krever for ordinære 

plansaker, men forslaget til kommunestyret skal gjøres offentlig kjent minst 30 dager før 

kommunestyrets behandling.  

 

Fauske kommune har nylig oppdatert det overordna planverk, kommuneplanen, både arealdelen 

og samfunnsdelen, med vedtak i 2011. Rådmannen har ikke funnet grunnlag til å anbefale 

revisjon av det overordna planverket i inneværende valgperiode.  

 

Rådmannen anbefaler at planutvalget tar vedlagte planstrategi til orientering og at den gjøres 

offentlig kjent i 30 dager hvor den legges ut i servicetorget og på kommunens nettside.  

 



Kommunen vil ta stilling til innkomne synspunkter og evt innarbeide disse i planstrategien før 

den sendes videre til formannskap og kommunestyre.  

 
 

Nye vedlegg: Oppdatert utkast til planstrategi for Fauske kommune datert 18.9.2012. 

 

Forslag til planstrategi 2012 -2015 har vært offentliggjort på kommunens hjemmeside i 4 uker. 

Planutvalgets vedtak oversendes kommunestyret. 

 

 

INNSTILLING : 
 

1. I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. 

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til kommunal planstrategi til orientering 

3. Planutvalget vedtar å offentliggjøre planstrategien for å innhente synspunkter før 

den fremmes videre til formannskap og kommunestyre.  

 

 

PLUT-086/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Gry Janne Rugås (FL) foreslo: 

En styrket plan på kvaliteten på barn og ungdom særlig vekt på barnehager og 

grunnskoler. 

Budsjettene er innenfor barnehager og skoler blitt kraftig redusert i perioden 2010- 2012. 

For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for å sikre mangfold og trygghet for 

sunn læringsutvikling for barn og ungdom. SU i de ulike barnehager og skoler inkluderes 

i arbeidet. 

 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Planutvalget anser det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel rulleres i 

kommende planperiode, med oppstart 2013. Det settes av ressurser i kommende års 

budsjett til dette arbeidet. 

 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

PLUT foreslår at det utarbeides en kulturminneplan for kommunen, og at dette arbeidet 

startes i løpet av planperioden. 

 

Erling Palmar (KRF) foreslo: 

Boligsosial handlingsplan «Alle trenger en bolig» 2006. Planen som foreligger er utdatert 

og må fornyes i planperioden. 

 

AP’s forslag (Hatlebrekke) ble enstemmig vedtatt. 

KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag (Godtfredsen) ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag legges ved planen. 

Innstillingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



1. I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. 

 

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til kommunal planstrategi til orientering med 

følgende endringer: 

 Planutvalget anser det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel 

rulleres i kommende planperiode, med oppstart 2013. Det settes av ressurser i 

kommende års budsjett til dette arbeidet. 

 Boligsosial handlingsplan «Alle trenger en bolig» 2006. Planen som foreligger 

er utdatert og må fornyes i planperioden. 

 PLUT foreslår at det utarbeides en kulturminneplan for kommunen, og at dette 

arbeidet startes i løpet av planperioden. 

 Følgende legges ved saken: 

En styrket plan på kvaliteten på barn og ungdom særlig vekt på barnehager og 

grunnskoler. 

Budsjettene er innenfor barnehager og skoler blitt kraftig redusert i perioden 

2010- 2012. For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for å sikre 

mangfold og trygghet for sunn læringsutvikling for barn og ungdom. SU i de 

ulike barnehager og skoler inkluderes i arbeidet. 

 

3. Planutvalget vedtar å offentliggjøre planstrategien for å innhente synspunkter før 

den fremmes videre til formannskap og kommunestyre.  

 

 

KOM-160/12 VEDTAK-  08.11.2012 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Nytt vedtak (Sett kommunestyret i stedet for planutvalget): 

Pkt. 1 Som innstilling. 

Pkt. 2 Kulepunkt 4 utgår. 

Pkt. 3 Som innstilling 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo nytt kulepunkt under pkt. 2: 

Det utarbeides en plan for oppfølging og tilrettelegging av aktiviteter for 

utviklingshemmede. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet plan- og utviklingsutvalgets vedtak pkt. 2 kulepunkt 

4: 

 Følgende legges ved saken: 

En styrket plan på kvaliteten på barn og ungdom særlig vekt på barnehager og 

grunnskoler. 

Budsjettene er innenfor barnehager og skoler blitt kraftig redusert i perioden 

2010- 2012. For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for å sikre 

mangfold og trygghet for sunn læringsutvikling for barn og ungdom. SU i de 

ulike barnehager og skoler inkluderes i arbeidet. 

 

AP’s forslag pkt. 2 kulepunkt 4 ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer avgitt for FL’s 

forslag pkt. 2 kulepunkt 4. 

KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Plan- og utviklingsutvalgets vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 



 

 

VEDTAK: 

1. I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. 

 

2. Kommunestyret tar vedlagte utkast til kommunal planstrategi til orientering med 

følgende endringer: 

 Kommunestyret anser det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel 

rulleres i kommende planperiode, med oppstart 2013. Det settes av ressurser i 

kommende års budsjett til dette arbeidet. 

 Boligsosial handlingsplan «Alle trenger en bolig» 2006. Planen som foreligger 

er utdatert og må fornyes i planperioden. 

 Kommunestyret foreslår at det utarbeides en kulturminneplan for kommunen, 

og at dette arbeidet startes i løpet av planperioden. 

 Det utarbeides en plan for oppfølging og tilrettelegging av aktiviteter for 

utviklingshemmede. 

 

3. Kommunestyret vedtar å offentliggjøre planstrategien for å innhente synspunkter 

før den fremmes videre til formannskap og kommunestyre.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8907      

      Arkiv sakID.:   12/2101  Saksbehandler:  Gunnar Sveen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    145/12 FORMANNSKAP Dato:  22.10.2012 

 161/12 KOMMUNESTYRE  08.11.2012 

 

 

 

SØKNAD OM OMGJØRING AV GARANTIER - VEIPAKKE SALTEN AS 

   

 
Vedlegg: Søknad om omgjøring av garantier fra Veipakke Salten AS 

 

Sammendrag: 
 

Veipakke Salten AS søker Fauske kommune om omgjøring av tidligere innvilget simpel garanti 

til selvskyldnergaranti for sertifikatlånet i Nordea. Fauske kommune har proratisk stillet garanti 

for 11/125 del av sertifikatlånet på rest 120,5 mill. kr. Begrunnelse for søknaden er at selskapet 

kan oppnå bedre rentevilkår på lån hvis det foreligger selvskyldnergaranti. Rådmannen anbefaler 

at søknaden imøtekommes under forutsetning av at også Nordland Fylkeskommune og Bodø 

kommune imøtekommer krav for sin andel av garantien.  

 

Saksopplysninger: 
 

Fauske kommune har innvilget en simpel garanti til Veipakke Salten AS på 11/125 del av 

sertifikatlånet på rest 120,5 mill kr, dvs 10,604 mill kr..  

 

Veipakke Salten AS søker i sitt brev av 30. juni 2012 om omgjøring av garantiansvaret fra 

simpel til selvskyldner garanti.  Begrunnelse for søknaden er at selskapet vil oppnå bedre 

rentevilkår på lån hvis det foreligger selvskyldner garanti fra garantister, i dette tilfelle Bodø 

kommune, Nordland Fylkeskommune og Fauske kommune. 

 

Veipakke Salten AS har finansiert FV 17 og delfinansiert RV 80 med fastrentelån tatt opp i KLP. 

Rentebinding utgår 1.1 2025 hvorfor det ikke er behov for endring av garantien. Restfinansiering 

av RV 80 finansieres med sertifikatlån hos Nordea og det er her selskapet kan oppnå bedre 

rentevilkår hvis det foreligger selvskyldnergaranti.  

 

Det finnes to typer garantier, nemlig simpel og selvskyldnergaranti. Når det foreligger simpel 

garanti betyr det at långiver i tilfelle selskapet misligholder lån må først realisere skyldneres 

aktiver før det kan rettes krav mot garantisten. I tilfelle selvskyldnergaranti kan långiver straks 

gå på garantist hvis skyldneren ikke betaler ved forfall.  

 

Vurderinger: 
 

I denne saken finnes det argumenter både for å avslå og godkjenne endring av garantiansvar. 

Selvskyldnergaranti innebærer større ansvar i forhold til simpel garanti. Dette argumentet i seg 

selv teller i mot å endre garanti og kommunen bør avslå søknaden. 



 

En selvskyldnergaranti vil medføre lavere lånekostnader for selskapet og dermed støtte 

selskapets økonomi. Fare for mislighold av lån som følge av dårlig økonomi vil med dette bli 

lavere. Kommunen har allerede forpliktet seg overfor selskapet og bør bidra til at selskapets 

økonomi ikke belastes med høyere kostander enn det er nødvendig.  

 

Sannsynligheten for at den kommunale garantien kan bli aktivert anses som svært liten. 

Garantien vil først komme til utbetaling dersom bompengeselskapets lån ikke kan nedbetales 

etter at takstene er økt med 20 % og bompengeperioden er forlenget med fem år. Kreditor har 

kun en teoretisk mulighet til å kreve at garantistene innfrir garantiforpliktelser etter 

bompengeperiodens utløp.  Samferdselsdepartementet vurderer det slikt at i praksis er det liten 

forskjell mellom å gi simpel og selvskyldner garanti til bompengeselskap. Bakgrunn for dette er 

at aktiva til et bompengeselskap ikke er så stor og kreditor kan straks gå til garantist selv i tilfelle 

hvor det er gitt simpel garanti. Ovennevnte argumenter teller for å omgjøre garanti. 

 

Konklusjon og anbefaling: 
 

Selvskyldner garanti betyr større ansvar for garantist i forhold til simpelgaranti. Kommunen har 

imidlertid allerede forpliktet seg overfor selskapet og bør bidra til at selskapet holder risiko for 

forverring av selskapets økonomi på lavest mulig nivå. Dette kan oppnås blant annet ved å 

redusere totale lånekostnader på lån. I tillegg vurderes det at risiko for mislighold av lån og 

dermed aktivering av garantiansvaret er liten. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden fra 

Veipakke Salten AS imøtekommes. 

 

 

INNSTILLING : 
 

1. Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens 

garanti for lån til Veipakke Salten AS. Det omfatter 11/125 del av  rest sertifikatlån, dvs 

10,604 mill kr..  

 

2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø 

kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser. 

 

3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gjeld. 

 

 

FOR-145/12 VEDTAK-  22.10.2012 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (styremedlem i 

Veipakke Salten AS). 

Brekke ble enstemmig erklært inhabil. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens 

garanti for lån til Veipakke Salten AS. Det omfatter 11/125 del av  rest sertifikatlån, dvs 

10,604 mill kr..  

 



2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø 

kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser. 

 

3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gjeld. 

 

 

KOM-161/12 VEDTAK-  08.11.2012 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (styremedlem i 

Veipakke Salten AS). 

Brekke ble enstemmig erklært inhabil. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens 

garanti for lån til Veipakke Salten AS. Det omfatter 11/125 del av  rest sertifikatlån, dvs 

10,604 mill kr..  

 

2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø 

kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser. 

 

3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gjeld. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Økonomisjef til videre forføyning    
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FORSLAG TIL DETALJREGULERINGPLAN FOR BALANSEFYLLING KLUNGSET 

   

 
Vedlegg: Detaljreguleringsplan balansefylling Klungset – Meknadshefte (sept. 2012). Detaljreguleringsplan 

balansefylling Klungset – politisk behandling (sept. 2012), Fastsatt planprogram (juni 2012), 

Konsekvensutredning friluftsliv 29.05.2012, Fagrapport naturmiljø 16.04.2012 og Balansefylling 

Klungset – Forslag til detaljreguleringsplan.. 

 

Sammendrag: 
 

2. gangs behandling. 

 

Statens vegvesen fremmer forslag til detaljreguleringsplan for balansefylling Klungset. Tiltaket 

er et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg (g/s-veg) langs rv. 80 forbi Klungset. 

Reguleringsplanen for dette tiltaket ble vedtatt i 2008. Prosjektet er en del av Vegpakke Salten. 

 

Det er dårlige grunnforhold i området, og kravene til områdestabilitet ved nye tiltak er blitt 

skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet ved bygging av g/s-vegen, blir det nå 

nødvendig å bygge ei balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre 

Klungset-elva. Området er kjent for sitt rike fugleliv. 

 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen vurdert balansefyllingen etter §§ 3 og 4 i 

Forskrift om konsekvensutredninger, og kommet fram til at tiltaket kan komme i konflikt med 

forskriftens § 4 b) som omhandler: 

 

 Trussel mot direkte truede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot 

andre områder som er særlig viktige for biologisk mangfold 

Kommunen har derfor avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om 

konsekvensutredning. 

 

Som et ledd i varsling av planoppstart 07.01.2012 ble det derfor utarbeidet et forslag til 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

 

Planprogram for detaljreguleringsplanen ble fastsatt av Fauske kommune 21.06.2012. 

Planprogrammet er lagt til grunn for planforslaget. Tiltakets virkninger på naturmiljø og 

friluftsliv er konsekvensutredet. 

 



I første omgang er det ønskelig å få bygget g/s-vegen Stranda – Røvik helt fram til Ytre Klungset 

slik at alle boligene på denne strekningen kan nås. 

 

Denne strekningen er planlagt bygget i 3 deler: 

 

Del 1 – Stranda – Arsenalvegen er ferdigstilt (lengde ca. 1000 m). 

 

Del 2 – Arsenalvegen – forsamlingshuset (lengde ca. 950 m) er planlagt bygget dersom 

foreliggende planprosess med balansefylling blir vedtatt. 

 

Del 3 – Forsamlingshuset – Ytre Klungset (lengde ca. 400 m) er planlagt bygget etter nærmere 

stabilitetsberegninger. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Beslutningen om å utarbeide planen, samt legge den ut til offentlig ettersyn, er gjort av Statens 

vegvesen som gis adgang til dette etter § 3-7 i plan- og bygningsloven (pbl). 

 

Planen behandles etter pbls § 12-10, og Statens vegvesen fungerer altså som saksbehandler ved 

1. gangs behandling (offentlig ettersyn). 2. gangs behandling gjøres av kommunen i planutvalget 

og videre til kommunestyret. 

 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 13.07 – 03.09.2012. Her kunne 

offentlige instanser, berørte parter og interesserte komme med uttalelser. Flere offentlige 

høringsinstanser har innsigelsesrett mot planforslaget. 

 

Det er mottatt uttalelser fra i alt 4 offentlige instanser som er Fylkesmannen i Nordland, 

Nordland fylkeskommune, Kystverket og Jernbaneverket. Ingen innsigelser. Norges vassdrags 

og energidirektorat (NVE) har ikke kommet med uttalelse innen høringsfristen vedr. Geoteknisk 

rapport for området. Denne vil ifølge Statens vegvesen og NVE bli ettersendt slik at den senest 

vil bli fremlagt i møte i planutvalget. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er utarbeidet et eget Merknadshefte fra Statens vegvesen (vedlagt) med oppsummering av 

alle innkomne uttalelser og Staten vegvesen sine kommentarer til disse. Alle uttalelsene er tatt 

med som vedlegg bak i heftet. Uttalelse fra NVE ettersendes. 

Rådmannen vurderer at KU-plikten er oppfylt. 

 

Rådmannen viser til vedlagt Detaljreguleringsplan balansefylling Klungset – politisk behandling 

(sept. 2012) og Merknadshefte fra Statens vegvesen (sept 2012). Rådmannen tar vurderinger 

gjort av Statens vegvesen til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer til disse.  

 

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til Detaljreguleringsplan for balansefylling 

Klungset vedtas. Det forutsettes at Geoteknisk rapport godkjennes av NVE og ingen innsigelse 

foreligger herfra. 

 

INNSTILLING : 



 

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

fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefylling Klungset. 

 

 

PLUT-096/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Rådmannen endret innstillingen: 

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

fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefylling Klungset. 

 

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: Det skal utarbeides en 

kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for oppfølgingen, og denne 

skal foreligge før tiltaket tillates oppstartet. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skal ikke startes opp 

arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllingen er utlagt i sin helhet. 

 

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefylling Klungset. 

 

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: Det skal utarbeides en 

kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for oppfølgingen, og denne 

skal foreligge før tiltaket tillates oppstartet. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skal ikke startes opp 

arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllingen er utlagt i sin helhet. 

 

 

KOM-162/12 VEDTAK-  08.11.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefylling Klungset. 

 

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: Det skal utarbeides en 

kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for oppfølgingen, og denne 

skal foreligge før tiltaket tillates oppstartet. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skal ikke startes opp 

arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllingen er utlagt i sin helhet. 

 
 

Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, 

FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE  

   

 
Vedlegg: Møteplan 1. og 2. halvår 2013 

Planleggingskalender for utvalgsmøter 2013 

 

Sammendrag: 
 

Vedlagt følger forslag til møteplan 2013, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 

kjenner til. 

 

INNSTILLING : 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

PLUT-100/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august. 

 

Innstillingen med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august. 

 

 

DRIF-098/12 VEDTAK-  17.10.2012 
 

Marit Sørensen (SV) foreslo: 

To ekstra møter i driftsutvalget; 13. juni  og 29. august 2013. 

 

Innstillingen med SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 



 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 To ekstra møter i driftsutvalget; 13. juni  og 29. august 2013. 

 

 

FOR-148/12 VEDTAK-  22.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med endringer i plan- og utviklingsutvalgets og 

driftsutvalgets møtedatoer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august. 

 To ekstra møter i driftsutvalget; 13. juni og 29. august 2013. 

 

 

KOM-163/12 VEDTAK-  08.11.2012 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Det avholdes kommunestyremøte i månedsskiftet august/september 2013, slik som 

tidligere år. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 20 mot 11 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august. 

 To ekstra møter i driftsutvalget; 13. juni og 29. august 2013. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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EVALUERING AV FAUNA KF 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Med bakgrunn i Strategiplan for Fauna KF har Formannskapet i Fauske kommune ved flere 

anledninger diskutert hvordan næringsarbeidet i kommunen kan styrkes ytterligere for å bedre 

næringsutvikling og bosetting. 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunestyret har tidligere i 2012 vedtatt Strategiplan for næringsutvikling 2012-2015 

utarbeidet av foretakets styre. Formannskapet har ved flere anledninger, bla under et 

næringsseminar i Sulitjelma i 2011 diskutert hvordan vi som kommune organiserer vårt 

næringsarbeid. Da ble styret i Fauna KF bedt om å fremlegge en vurdering til formannskapet om 

både organisering og finansiering av selskapet. Hensikten med en slik vurdering var å se på 

hvordan vi kunne styrke ytterligere selskapets arbeide på. Det ble imidlertid ikke utarbeidet en 

slik vurdering fra selskapet. Formannskapet har således bestemt at eier (Fauske kommune) selv 

vil ta initiativ til en slik gjennomgang. 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret ber rådmannen fremme til behandling en ekstern evaluering av Fauna 

KF. Evalueringen skal gi svar på hvorvidt nåværende organisering oppfyller kommunens 

strategiske målsettinger. Formannskapet bevilger inntil 100 000 kr fra næringsfondet til 

evalueringen". 

 

 

KOM-164/12 VEDTAK-  08.11.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Evaluering av det totale næringsarbeidet ferdigstilles innen 01.04.2013. 

 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

Kommunestyret ber rådmannen fremme til behandling en ekstern evaluering av det totale 

næringsarbeidet, herunder Fauna KF innen 1.4.2013. Evalueringen skal gi svar på 

hvorvidt nåværende organisering oppfyller kommunens strategiske målsettinger. 

Formannskapet bevilger inntil 100 000 kr fra næringsfondet til evalueringen". 



 

AP’s forslag ble trukket. 

 

V’s forslag ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for innstillingen. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen fremme til behandling en ekstern evaluering av det totale 

næringsarbeidet, herunder Fauna KF innen 1.4.2013. Evalueringen skal gi svar på 

hvorvidt nåværende organisering oppfyller kommunens strategiske målsettinger. 

Formannskapet bevilger inntil 100 000 kr fra næringsfondet til evalueringen". 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmannen til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


