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UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 11. desember 2012 

 

Berit Vestvann Johnsen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

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  12.12.12  

 

MERKNADER: 
 

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

dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

 

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

Kommunestyret minnet Henry Tvedt med et minutts stillhet. 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Jasmina Kozic med elev Helen 

Borrack på fiolin. 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Jørn Stene (FL): 

1. Etterspør sak ang. innkjøpsreglement 

2. Budsjettforslaget til Felleslista er nå tilgjengelig 

 Bjørn Inge Gabrielsen (AFI): 

Ber om svar på tidligere spørsmål 

 Ole Tobias Orvin (SV): 

Sak fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ang. budsjettet. Hvor 

mange trenger tilrettelagte arbeidsplasser? Er det satt av midler til dette? 

 Hege Harsvik (FL): 

Status Fauskebadet. Får vi sak til politisk behandling ang. kostnader? 

 Per Gunnar Skotåm (R): 

Hva er status fra ordfører på spørsmålene om gjerde Bursi og hjertestarter Sulitjelma.  

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Jørn Stene: 

Pkt. 1. Ordfører svarte. Saken vil komme til behandling i kommunestyre på nyåret. 

Per Gunnar Skotåm:  

Hjertestarter Sulitjelma. Ordfører svarte. Pr. tiden finnes hjertestarteren på Salten Brann avd. 

Sulitjelma. 

Resten av spørsmålene besvares i kommunestyret torsdag 13.12.2012. 

 

I kommunestyre 13.12.2012 vil det bli en orientering ang. status Sagatun. 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/10715      

 Arkiv sakID.:   12/2517  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    165/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 11/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 11/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-165/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/10714      

 Arkiv sakID.:   12/2516  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    166/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 12/10058 I 12/2357 31.10.2012 Fylkesmannen i Nordland ALMINNELIG 

SKJØNNSNEMND A/18-05, 

MILITÆRE REKVISISJONER - 

OPPNEVNING AV 

MEDLEMMER FOR PERIODEN 

2012-2016 

 12/10153 I 04/2339 14.11.2012 Salten 

Kontrollutvalgservice 

PROTOKOLL FAUSKE 

KONTROLLUTVALG - 

14.NOVEMBER 2012 

 12/10402 I 12/2450 26.11.2012 Kommunal- og 

regionaldepartementet 

HØRING - FORSLAG TIL 

ENDRINGER I 

KOMMUNELOVEN OG 

OFFENTLEGLOVA 

(INNBYGGERINITIATIV, 

REVISORS TAUSHETSPLIKT, 

UTSATT OFFENTLIGHET) 

 12/10041 I 12/2052 12.11.2012 Klima- og 

forurensningsdirektoratet 

PÅLEGG OM Å VURDERE 

BEHOV FOR Å GJENNOMFØRE 

NYE TILTAK - SULITJELMA 

GRUVEFELT 

 12/10329 I 12/2428 13.11.2012 Trygg Trafikk FORSLAG PÅ MEDLEMMER 

TIL TRYGG TRAFIKKS STYRE 

FOR PERIODEN 2013-2015 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-166/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/9842      

      Arkiv sakID.:   12/2304  Saksbehandler:  Jonny Riise  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  Kommunestyre 
 

Sak nr.:    158/12 FORMANNSKAP Dato:  26.11.2012 

 164/12 FORMANNSKAP  11.12.2012 

 167/12 KOMMUNESTYRE  11.12.2012 

 

 

 

 

BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012 

   

 
Vedlegg: Regulert hovedoversikt investering 

 

Saksopplysninger: 

 

Forslaget innebærer en regulering på prosjekter med endring i framdrift i forhold til opprinnelig 

budsjett. Reguleringen har ingen betydning i forhold til prosjektenes tildelte bevilgninger. 

 

 

Følgende reguleringer foreslås: 

 

AVLØP 

Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012 
   Budsjett   Forslag   Forslag nytt 

               2 012   Regulering  reg. budsj 2012 

5160 AVLØP, RENSING OG NETT       

NYANLEGG      7 000 000        -2 500 000                      4 500 000  

BRUK AV LÅN     -7 000 000         2 500 000                    -4 500 000  

NETTO                     -                                         -    

 

SULITJELMA SKOLE 

Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012 
 
   Budsjett   Forslag    Forslag nytt  

               2 012   Regulering   reg. budsj 2012  

6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING       

NYANLEGG    16 000 000        -2 000 000                    14 000 000  

MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.      4 000 000           -600 000                      3 400 000  

BRUK AV LÅN  -16 000 000         2 000 000                  -14 000 000  

OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET     -4 000 000             600 000                    -3 400 000  

NETTO                     -                          -                                       -    

 

 



 

 

 

VESTMYRA SKOLESENTER 

Prosjektet er ikke igangsatt og beregnede utgifter 2012 knytter seg til forskuttering av en del 

inventar og utstyr 

 

   Budsjett   Forslag    Forslag nytt  

               2 012   Regulering   reg. budsj 2012  

6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2       

NYANLEGG      8 800 000        -5 500 000                      3 300 000  

MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.      2 200 000        -1 375 000                         825 000  

BRUK AV LÅN     -8 800 000         5 500 000                    -3 300 000  

OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET     -2 200 000         1 375 000                        -825 000  

NETTO       

 

BOLIGER RUSOMSORG 

I budsjett 2011 ble det bevilget 5,8 mill. kr. til rusboliger. På grunn av forsinket oppstart av 

prosjektet ble budsjettet regulert ned i budsjettregulering 2011. Siste del av investeringen er nå 

sluttført og budsjettet for 2012 reguleres med restbevilgning.  

 

   Budsjett   Forslag    Forslag nytt  

               2 012   Regulering   reg. budsj 2012  

6067 Boliger Rusomsorg       

VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG                     -           2 100 000                      2 100 000  

MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.                     -               850 000  850 000  

OVERF. FRA STATEN                     -          -1 800 000                    -1 800 000  

BRUK AV LÅN                     -             -300 000                        -300 000  

OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET                     -             -850 000                        -850 000  

NETTO                     -        

 

ERIKSTAD KIRKEGÅRD 

Reguleres i forhold til restbevilgning fra tidligere år.  
 

   Budsjett   Forslag    Forslag nytt  

               2 012   Regulering   reg. budsj 2012  

7001 Erikstad Kirkegård       

NYANLEGG      1 960 000         1 500 000                      3 460 000  

MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.          490 000         1 010 000                      1 500 000  

REF. MOM. PÅLØPT I INV.REGNSKAPET                     -                                         -    

BRUK AV LÅN     -1 960 000        -1 500 000                     -3 460 000  

OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET        -490 000        -1 010 000                     -1 500 000  

NETTO                                        -    

 
 
 
 



 
 
 

TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL FAUSKE 

Prosjektet er enda under planlegging og budsjettet reguleres i forhold til forventet forbruk 2012. 

Deler av prosjektet er forutsatt finansiert med salg av fast eiendom. Inntekter fra dette 

inntektsføres under ansvar Plan/utvikling. 

 

 

   Budsjett   Forslag    Forslag nytt  

6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL-FAUSKE              2 012   Regulering   reg. budsj 2012  

NYANLEGG      7 520 000      -6 000 000                  1 520 000  

MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.      1 880 000      -1 380 000                     500 000  

BRUK AV LÅN     -3 760 000       3 200 000                    -560 000  

OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET     -1 880 000       1 880 000                                 -    

NETTO      3 760 000      -2 300 000                  1 460 000  

 

 
 

SALG AV FAST EIENDOM 

Reguleres i forhold til forventede inntekter 2012 

   Budsjett   Forslag    Forslag nytt  

               2 012   Regulering   reg. budsj 2012  

5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM.       

SALG AV FAST EIENDOM -8 000 000 2 300 000 - 5 700 000 

 
 

 

VIDREFORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN 

Dette er innlån og utlån på videreformidlingslån Husbanken. Låneopptak til videre utlån kommer 

i tillegg til kommunens øvrige lånemasse og finansieres av låntakerne. Differanse mellom betalte 

avdrag og mottatte avdrag må avsettes til bundet investeringsfond og kan kun benyttes til å 

betale ekstraordinære avdrag på kommunens lånemasse. 

 

   Budsjett   Forslag    Forslag nytt  

               2 012   Regulering   reg. budsj 2012  

9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. 
FIN.TRANS.       

AVDRAGSUTGIFTER                     -         2 400 000                  2 400 000  

UTLÅN V.UTL.MIDLER HUSBANKEN                     -       10 000 000                10 000 000  

BRUK AV LÅN                     -     -10 000 000              -10 000 000  

MOTTATTE AVDRAG                     -        -5 200 000                -5 200 000  

AVSET. TIL BUNDET INVESTERINGSFOND        2 800 000                  2 800 000  

NETTO                       -                                   -    

 

EGENKAPITALTILSKUDD KLP 



Dette er årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd KLP som etter god kommunal regnskapsskikk 

skal utgiftsføres i investeringsregnskapet som kjøp av aksjer/andeler. Utgiften foreslås dekket 

med bruk av ubundet investeringsfond 

   Budsjett   Forslag    Forslag nytt  

               2 012   Regulering   reg. budsj 2012  

9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. 
FIN.TRANS.       

KJØP AV AKSJER OG ANDELER                     -         1 800 000                  1 800 000  

BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND                     -        -1 800 000                -1 800 000  

NETTO                       -                                   -    

 

 

INNSTILLING : 
 

Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. 

 

 

FOR-158/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Saken trekkes. 

 

 

FOR-164/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. 

 

 

KOM-167/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Regnskapssjef til videre forføyning    

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/10636      

      Arkiv sakID.:   12/1983  Saksbehandler:  Stig Løvseth  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    168/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 163/12 FORMANNSKAP  11.12.2012 

 

 

 

 

ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Notat – allaktivitetshus 

Romprogram – allaktivitetshus 

Kostnadskalkyle 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunestyret vedtok i sak 74/12 følgende: 
 

Det skal legges frem sak om finansiering og innhold av kulturhus i 2012. Finansiering av huset 

legges inn i budsjettet fra 2013. I det videre arbeidet settes det ned en komite som innstiller ovenfor 

kommunestyret om innhold og omfang. Det anbefales å hente inn ekstern kompetanse for å få 

fortgang i arbeidet. Denne innstillingen skal være klar i god tid før budsjettarbeidet neste høst. 

Kulturhuset skal bygges i sentrum, og rådhuset er første prioritet som lokasjon. Det tas sikte på 

byggestart i 2013.  

 

Komiteen skal bestå av 2 fra posisjonen og en fra opposisjonen. Ordfører tiltrer komiteen. Komiteen 

bes å sikre at representasjon fra administrasjonen, ungdomsråd, familiesenteret, kulturskolen, 

frivilligsentral, råd for funksjonshemmede, utøvere og andre blir ivaretatt i komiteen. Det settes av 

kroner 500.000 til dette arbeidet. Dette inkluderer eventuell innleie av prosjektleder/rapporter m.v. 

 

Komiteen har bestått av Ronny Borge, Trine Løkås, Nils Christian Steinbakk og Siv Anita 

Johnsen Brekke. 

Enhetsleder kultur har bistått arbeidet fra administrasjonen. 

 

Komiteen tok allerede på vårhalvåret stilling til å fortsette arbeidet ved å ta utgangspunkt i 

design- og arkitektkonkurransen fra 2008, som omhandlet Fauske Rådhus og planene om 

«Turbinen».  I tillegg i leveransen har også en kostnadskalkyle vært et viktig element å få frem. 

 

4 år er gått fra dette prosjektet ble gjennomført og et viktig arbeid har vært få verifisert om 

innhold og funksjoner fra det prosjektet er aktuelle i dag, eller ikke. 

Faveo Prosjektledelse er blitt engasjert for å kjøre brukerprosesser og knytte kontakt mot det 

arkitektfirma som vant arkitektkonkurransen, slik at ideer og tanker, samt brukerperspektivet er 

blitt ivaretatt på lik linje som i 2008. 

 

Det er blitt kjørt brukermøter opp mot: 

Frivillige lag og foreninger 



Næringsliv 

Kommunens egne profesjonelle kulturtjenester 

Festivalene 

Ungdomsrepresentanter 

 

Faveo har også ivaretatt et manglende perspektiv i forrige plan, som har gått på at dette skal være 

et hus for hele kommunen, ikke bare Fauske sentrum. 

 

Det er lagt fram et forslag til allaktivitetshus som ivaretar de kommunale kulturtjenestene: 

 Bibliotek 

 Kino 

 Ungdomsklubb i sentrum 

 Kulturskole 

 Frivilligsentral 

 Integrering 

 

I tillegg er det gjennom sambruk også lagt fram rom som ivaretar øvingsaktivitet for flere lag og 

foreninger.   

I huset blir det også en egen kulturhusfunksjon med storsal, og mindre saler. 

Avslutningsvis er det også tiltenkt formannskapssal- og kommunestyresalfunksjoner i huset. Alle 

disse funksjonene er vist i vedlegg 1. 

 

I arbeidet med å revidere romplanen har arbeidet vist at de behov som kom fram i forrige runde 

har utkrystallisert seg og blitt enda større.  Da med særlig behov for fremføringslokaler og 

samhandling mellom kulturtjenestene. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommunes kulturtjenester er i dag spredt på flere ikke hensiktsmessige bygg, mange i 

leide lokaler.   

Et allaktivitetshus vil være et arnested for samvirket mellom de ulike kulturtjenestene i 

kommunen.  Det vil kunne tas ut mye synergi i arbeidet rundt disse profesjonelle tjenestene ved å 

samlokalisere disse. 

 

I tillegg vil huset inneha tjenester som gir publikum gode fasiliteter, og lag og foreninger 

øvingsrom og fremføringssaler.  Det vil nok nødvendigvis i det videre arbeidet vurderes om 

øvingslokaler for lag og foreninger skal ligge i huset, eller om foreningene ser det mest 

hensiktsmessig å ha disse slik som i dag.   

 

Kulturell infrastruktur skaper positiv effekt, og varer over mange år. 

En samlokalisering av de kommunale tjenester og funksjoner som er tenkt i huset, vil også 

frigjøre areal som kan selges, og samtidig frigjøre areal hvor dagens tjenester som er i leide 

lokaler kan flyttes inn i kommunale.  Det blir derfor viktig at et eventuelt videre arbeid med dette 

allaktivitetshuset blir sett på også av eiendomsprosjektet som er etablert. 

 

Et eventuelt allaktivitetshus i Fauske kommune skal være et flerbruksbygg, som skal være 

fleksibelt.  Dette vises også i romprogrammet som er lagt fram.  Men det er viktig at dette bygget 

skal være et brukshus og ha kulturformål som premiss, og at det ikke er snakk om et kulturhus 

som skal driftes med en stor administrasjon, og som bare har som hovedmål å sørge for 



profesjonell kultur til folket. Hovedsiktemålet er at huset skal bidra til økt «hverdagsaktivitet», 

og være arenaer for amatørkulturlivet som i dag lider under relativt kummerlige forhold på 

fremføringssiden.  Det blir også viktig at i det videre arbeidet at driftskostnader på 

administrasjon og drift av selve bygget kommer ordentlig frem. 

Det er viktig at huset blir allemannseie og som bidrar til folks stolthet for kommunen.  

Finansieringsmessig vil også dette måtte realiseres som et spleiselag mellom flere aktører.   

 

Dette er også hovedlinjene i Fauske kommunes kommuneplan (samfunnsdelen).  Det blir viktig 

at hele befolkningen, kulturlivet, næringslivet, private og offentlige står sammen om utviklingen 

og finansieringen av huset. 

 

 

INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i Fauske 

kommune, med basis i framlagt skisse. 

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med 

konkrete kostnader for etableringen av et slikt hus, slik at Kommunestyret får et godt 

beslutningsgrunnlag for veien videre.   

3) Det settes av 2,2 millioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013. 
4) Bygg/Eiendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med hvordan 

kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. 

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for 

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og økonomi 

gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom kjernevirksomhet og 

andre funksjoner er klarlagt. 

 

 

FOR-163/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Ronny Borge (H) foreslo endring i innstillingens pkt. 2: 

Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med 

konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at Kommunestyret får 

et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

 

H’s endringsforslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med endring ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i Fauske 

kommune, med basis i framlagt skisse. 

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med 

konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at Kommunestyret 

får et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

3) Det settes av 2,2 millioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013. 
4) Bygg/Eiendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med hvordan 

kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. 

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for 

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og økonomi 



gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom kjernevirksomhet og 

andre funksjoner er klarlagt. 

 

 

KOM-168/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Ivar Lyngner fra Rodeo arkitekter orienterte. 

 

Trine Nordvik Løkås (AP) foreslo tillegg i pkt. 4 til slutt: 

Kulturhuskomiteen videreføres som referansegruppe. 

 

AP’s forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med endring ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i Fauske 

kommune, med basis i framlagt skisse. 

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, 

med konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at 

Kommunestyret får et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

3) Det settes av 2,2 millioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013. 

4) Bygg/Eiendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med 

hvordan kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. 

Kulturhuskomiteen videreføres som referansegruppe 

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for 

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og 

økonomi gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom 

kjernevirksomhet og andre funksjoner er klarlagt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Ronny Borge Kirkevn. 43B 8207 FAUSKE 

Enhetsleder bygg/eiendom/idrett    

Enhetsleder kultur til videre forføyning    

Trine Nordvik Løkås Løkås 8215 VALNESFJORD 

Prosjektleder eiendom    

Nils-Christian Steinbakk Postboks 451 8201 FAUSKE 

Økonomisjef    
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VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT - FAUSKE KOMMUE 

   

 
Vedlegg: Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Forslaget til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune er en systematisk framstilling av de 

reglene som allerede finnes i eiendomsskatteloven med tilhørende forskrifter, og som har 

betydning for kommunens arbeid med eiendomsskatt. Vedtektene presiserer blant annet 

forholdet mellom kommunens eiendomskattekontor og de politisk oppnevnte takst og 

klagenemder, krav til taksering og materielle regler for klagebehandling. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Forslaget til vedtekter er en formalisering av allerede gjeldende rett innenfor 

eiendomsskatteområdet og medfører ingen materielle endringer på området 

 

.  

INNSTILLING : 
 

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 

01.01.2013. 

 

 

FOR-159/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 

01.01.2013. 

 

 

KOM-169/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

 



VEDTAK: 

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 

01.01.2013. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Regnskapssjef til videre forføyning    
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DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER 

   

 
Vedlegg: 1.Søknad datert 28. september 2012 fra Helsetunet borettslag 

2. Søknad datert 28. september 2012 fra Strømsnes borettslag 

3. Søknad datert 28. september 2012 fra Erikstadtunet borettslag 

4. Søknad datert 28. september 2012 fra Buveien borettslag 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet i forbindelse med 

bygging av omsorgsboliger (Helsetunet, Strømsnes, Radioskogen og Erikstadtunet) skal kunne 

benyttes som driftstilskudd til borettslagene for å redusere husleien. 

 

Fra 2011 ble også Buveien borettslag omfattet av denne ordningen. Det mottas ikke 

kompensasjonstilskudd for disse boligene og de er finansiert på en annen måte.  

 

For 2011 mottok Fauske kommune følgende kompensasjonstilskott: 
 

Borettslag Avdrag Renter Sum 

Helsetunet brl 621500 325560 947060 

Strømsnes brl 226000 118385 344385 

Radioskogen brl 244832 128251 373083 

Erikstadtunet brl 131833 94501 226334 

Buveien brl 0 0 0 

Totalt omsorgsboliger  1224165 666697 1890862 

 

Rentenivået har vært noenlunde stabilt fra 2011 til 2012. Prognosene for utviklingen i 2013 er 

usikre, men rådmannen legger til grunn at tilskuddet nominelt vil være stabilt i hele perioden. 

 

Husleiene i de enkelte borettslagene er slik: 

 

Husleie i omsorgsboliger 2010 2011 2012 2013 

Helsetunet brl 4500 5000 5000 5500 

Strømsnes brl 4100 4600 4600 4600 

Radioskogen brl 5750 5750 5750 5750 

Erikstadtunet brl 5500 5500 5500 5500 



Buveien brl 7076 7076 7076 7076 

 

 

 

For 2013 er det søkt om følgende driftstilskudd: 

 

Borettslag Tildelt 2011 Tildelt 2012 Søknad 2013 Endring 2012/2013 

Helsetunet brl 724530 732675 807624 74949 

Strømsnes brl 75790 53486 75812 22326 

Radioskogen brl 0 0 0 0 

Erikstadtunet brl 245997 179477 253050 73573 

Buveien brl 0 80679 111104 30425 

Totalt omsorgsboliger 1046317 1046317 1247590 201273 

 

 

Dette vil utgjøre en økning på ca 20%. Hovedårsaken til dette er i all hovedsak økt behov for å 

avsette/budsjettere med høyere vedlikeholdsutgifter. 

 

Rådmannen finner det naturlig at boligene i Buveien nå også omfattes av denne 

tilskuddsordningen. De er ikke bygd/realisert med samme finansierings-/tilskottsordning som de 

øvrige omsorgsboligene. Som det framgår ovenfor er husleiene her vesentlig høyere enn i de 

borettslagene som er omfattet av tilskottsordningen. Vi vil også kunne få samme problemstilling 

når boligprosjektet i Torggt 16 er realisert. 

 

Utfordringen i denne saken vil være at vi for 2013 i realiteten vil øke kommunens utgifter  med 

vel 0,2 mill. kr uten at inntektene øker tilsvarende. Størrelsen på kompensasjonstilskottet ligger 

noenlunde fast og har hittil vært benyttet til å subsidiere husleiene, samt å bidra til å sikre 

tjenestenivået i pleie og omsorgssektoren. Dersom søknadene nå innvilges fullt ut vil det 

innebære at en mindre andel av tilskottet blir disponibelt til å sikre tjenestenivået. 

 

Dersom kommunen holder fast ved at utgiftsnivået skal være uendret, vil det i praksis gå ut over 

vedlikeholdet av boligene. Alternativt må borettslagene finne andre måter å finansiere dette på. 

 

I den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen er i finner rådmannen ikke rom for å øke 

overføringene til borettslagene ut over nivået i 2012.  Rådmannen foreslår derfor at tilskottet 

samlet holdes uendret på 2012-nivå og fordeles forholdsmessig mellom de aktuelle 

borettslagene:

 

INNSTILLING : 
 

 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2013: 

 

Helsetunet brl                   677 330  

Strømsnes brl                     63 581  

Erikstadtunet brl                   212 226  

Buveien brl                     93 180  

Totalt omsorgsboliger                1 046 317  



 

 

FOR-156/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2013: 

 

Helsetunet brl                   677 330  

Strømsnes brl                     63 581  

Erikstadtunet brl                   212 226  

Buveien brl                     93 180  

Totalt omsorgsboliger                1 046 317  

 

 

KOM-170/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2013: 

 

Helsetunet brl                   677 330  

Strømsnes brl                     63 581  

Erikstadtunet brl                   212 226  

Buveien brl                     93 180  

Totalt omsorgsboliger                1 046 317  

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    

Økonomisjef    
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RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2012-2016 - 2. GANGS 

BEHANDLING 

   
Vedlegg: Forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 - 2016 

 

Saksopplysninger: 

 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok den 15.02.2012, sak 36/12 å sette i gang rullering av 

trafikksikkerhetsplanen for Fauske kommune. Planen skal utarbeides som kommunedelplan 

for trafikksikkerhet 2012 – 2016. 

 

Det ble utarbeidet en prosjektplan hvor organisering av arbeidet ble fastlagt med plan for 

fremdrift av arbeidet.  

 

Kommunestyret er ansvarlig myndighet og skal gjøre endeling vedtak av planen.  

 

Det forslag som nå foreligger er utarbeidet av en administrativ  

administrativ prosjektgruppe, nedsatt av plan- og utviklingsutvalget med tverrfaglige 

representanter fra ulike områder i kommunen. Arbeidsgruppen har bestått av barnas 

talsperson, folkehelserådgiver, representanter for skolene, barnehagene, rådet for 

funksjonshemmede, faglig trafikkforum og enhet plan/utvikling.  

 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er 

forankret i kommuneplanens samfunnsdel. For å gjøre planen så bærekraftig som mulig 

representerer den en helhetlig tenkning ved at trafikksikkerhetsarbeid ses i sammenheng med 

kommunens planer innenfor hms arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre kommunale 

delplaner.  

 

Plan- og utviklingsutvalget inviteres nå til å legge planforslaget ut til offentlig høring.  

 

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til rullering av kommuneplanens samfunnsdel 

legges ut til offentlig ettersyn.  

 

INNSTILLING : 
 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av 

trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn.  

 



 

PLUT-076/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Rådmannen kom med følgende endring i innstillingen til kap. 8.1 pkt. 2: 

«Arbeide for» endres til «utrede». 

 

Kai Inge Slettvold (FRP) foreslo: 

Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak. 

 

Rådmannens endring innstiling ble enstemmig vedtatt. 

FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av 

trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer: 

 Kap. 8.1 pkt. 2: «Arbeide for» endres til «utrede». 

 Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Det fremmes forslag til Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 – 2016. 

 

Forslaget har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 29. mai til 10. juli 2012.  

 

Det er kommet inn 14 høringsuttalelser/merknader til planforslaget.  

___________________________________________________________________________ 

Saksbehandlers vurdering 
 

Hver enkelt merknad en innført enten i sin helhet (angitt ved «mm») eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr problemstillingen slik den 

fremstår.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 

 

«Trafikksikkerhetsplanen for 2012 – 2016 som er sendt ut til offentlig ettersyn vil være 

utgangspunkt for søknader om trafikksikkerhetsmidler til fysiske tiltak i kommunen. Planen vil 

også være retningsgivende for planlegging og holdningsskapende arbeid.  

 

Statens vegvesen ert positivt på utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner for kommunene. I 

Fauske kommune er det vedtatt en ny skolestruktur fra 2017 og de trafikale forhold i 

forbindelse med ny skolestruktur bør vurderes. Kommunen må ta hensyn til de vedtak de 

allerede har gjort selv om iverksettelsen er frem i tid.» 

 

Vurdering/anbefaling: Den nye skolestrukturen i Fauske skal utredes gjennom eget prosjekt. 

Endring av trafikale forhold i forbindelse med ny skolestruktur forutsettes utredet gjennom 

prosessen med å utvikle og planlegge skoleutbygging i kommunen. 

 

 

 



Uttalelse fra Helse- og Miljøtilsyn Salten 

 

«Det vises til høring av trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016. Kommuneoverlegen har sendt 

dokumenter til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) for vurdering. HMTS har delegert 

myndighet etter folkehelseloven innenfor miljørettet helsevern og saksbehandler i samråd med 

kommuneoverlegen.  

 

Vurdering:  

Vi tiltrer systemtenkningen som planen legger opp til med en aktiv oppfølgning årlig. 

  

Under 2.4. aktuelle lover og forskrifter har vi følgende merknad: 

-2.4.3. Lov om helsetjeneste i kommunen er opphevet (samtidig som folkehelseloven trådte i 

kraft 1.1.2012). 

-2.4.9. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har bestemmelse i § 14 

(sikkerhet og helsemessig beredskap) som kan nevnes særskilt i tillegg til § 4.» 

 

Vurdering/anbefaling: Opphevet lov fjernes fra oversikten. 

 

Uttalelse fra Trygg Trafikk og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg 

 

«Trygg Trafikk viser til telefonsamtale med plansjef Gudrun Hagalinsdottir vedrørende 

forlenget frist for høringssvar fra Trygg Trafikk. Etter avtale med Nordland fylkes 

trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har vi valgt å levere en felles høringsuttalelse. 

 

Kommunen har etter vår mening i forslag til plan et godt gjennomarbeidet dokument som 

inneholder de viktigste elementer vi mener bør være med i en kommunal trafikksikkerhetsplan. 

 

Planen bør primært være et instrument / verktøy for trafikksikkerhetsarbeidet innenfor 

kommunens egne ansvarsområder. Det er viktig at planen som skal vedtas av kommunestyre 

inneholder tiltak som kommunen selv har mulighet til å gjennomføre innenfor egen 

virksomhet. Det er i en kommune mange andre aktører som bidrar i det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeidet. Disse bør ikke tillegges ansvar i planen men nevnes som 

samarbeidspartnere.  

 

For at planen skal være lesbar og bli et godt verktøy for kommunen er det viktig at planen er 

så kortfattet, presis og konkret som overhode mulig. Vi mener derfor at teksten «strammes 

opp» og at noe av innholdet kan strykes. Dette vil vi komme tilbake til under hvert kapittel. 

 

Innledning  

Ingen kommentar 

 

Visjon og målsetting 

1.1 Nasjonale mål for planperioden 

Nullvisjonen er nevnt i innledningen til kapittelet og kan kuttes under dette punkt. 

Det vil være tilstrekkelig med noen linjer om Nasjonal tiltaksplan for 

trafikksikkerhet 2010 – 20213. 

Kapittel om Nasjonal transportplan foreslås kuttet. 

 

 

 



1.2 Regionale mål 

Foreslås kuttet ned. Det blir da tilstrekkelig å referere målet i ulykkes reduksjon 

og at et viktig satsningsområde for fylkeskommunen er å stimulere det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

 2.3.1. Overordnede kommunale mål 

  Ingen tilleggskommentar 

  

2.3.2 Trafikksikkerhetsplanens målsetting 

Dette kapittelet fremstår som en blanding av tiltak og målsettinger og bør 

strammes inn og samles i noen få punkter som for eks: 

 Ulykkes reduksjon …………. 

 Påvirke til, og legge forholdene til rette for at flest mulig kan gå og sykle 

til arbeid og skole……………………….. 

 Styrke den kommunale organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet 

 Trafikksikkerhet skal integreres som en naturlig del av kommunens HMS 

arbeid 

 

2.4 Aktuelle lover og forskrifter 

Vi foreslår at det skrives noen linjer om kommunens ansvar for 

trafikksikkerhetsarbeidet og at dette er regulert gjennom flere lover og 

forskrifter som kan listes opp uten at de blir nærmere beskrevet og ikke som 

egne nummererte inndelinger. 

Forslag:              Kommunen er 

en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som vei- eier, 

som eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av 

transporttjenester har kommunen et ansvar for å forebygge ulykker. 

Kommunens ansvar er regulert gjennom flere lover og forskrifter som for eks: 

Kommuneloven, Vegloven, Lov om helsetjeneste i kommunen, Folkehelseloven, 

Plan og bygningsloven, Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, 

Kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager, Forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler og HMS forskriften 

 

3 Organisering og ansvarsfordeling 

Lensmannsetaten, lag og foreninger, Andre og Trafikkfaglig forum Fauske bør 

ikke være en del av dette kapittelet da de ikke har et ansvar i kommunens 

trafikksikkerhetsplan. Her bør det kun være Kommunestyre/ ordfører, 

Rådmann og kommunens ulike etater som er omtalt.  

 

     4 Registrering og problemanalyse 

  Foreslår at denne overskriften endres og slås sammen med punkt 5 

  og får navnet «Trafikkulykker; omfang og kostnader» 

 

Når det gjelder kostnader bør hovedpoenget være å tallfeste de 

samfunnsøkonomiske kostnadene trafikkulykkene representerer i Fauske 

kommune(anslagsvis pr år) Tabellen fra forsikringsbransjen blir for komplisert 

og tabellen bør kuttes og forenkles. 

  



      6 Årsaken til ulykkene 
 Foreslår at tabellen kuttes og teksten endres til: 

Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har gjennom granskning av de alvorligste 

ulykker (2005 – 2008) konkludert med at i de aller fleste alvorlige ulykker er 

trafikantenes egne feilhandlinger som er hovedårsaken til ulykkene. Disse 

feilhandlingene kommer som regel av bevisste brudd på trafikkreglene gjennom for 

eks manglende førerdyktighet, brudd på fartsgrensen, ruspåvirkning og tretthet. I 

tillegg kunne skadeomfanget vært betydelig redusert ved bruk av påbudt personlig 

verneutstyr.  

I 28 % av ulykkene var vegmiljøet en medvirkende årsak  

 

 7 Kommunens trafikksikkerhetsarbeid 

Dette punktet bør være lengre frem i planen og være generelt om det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeidet. Det vil også her være naturlig å ta med ambisjonen om å 

innarbeide kriteriene for trafikksikker kommune med sjekklister osv. 

 

Kapittel 8 og 9 

Dette bør slås sammen og kalles tiltaksdel. Tiltaksdelen deles for eks inn i fysiske og 

ikke-fysiske tiltak. Tiltakene bør være mest mulig konkret, hvem har ansvar, når skal 

tiltaket gjennomføres og hva er kostnadene.  Som et vedlegg til planen kan alle 

tiltakene vises i tabellform.  

Mange i kommunen er med rette svært opptatt av å få planfri kryssing av E6. Det er 

viktig i planen å presisere at dette er tiltak som er Statens oppgave og som ikke lar seg 

løse innenfor de kommunale budsjetter. Dette tiltaket står ikke på Vegvesenets 

prioriteringslister og vil ikke la seg gjennomføre innenfor den kommende 

planperioden. 

 

Eksempel på relevante konkrete tiltak og hvordan disse kan fremstilles 

 

Skole / Barnehage 

Tiltak:   Alle grunnskoler og barnehager i kommunen skal implementere 

trafikkopplæring og utarbeide retningslinjer i samsvar med fylkeskommunens 

kriterier/sjekklister for «trafikksikker skole» 

Frist:   Innen desember 2013 

Ansvar: Enhetsleder oppvekst 

Kostnad: Tidsressurs 

 

Frivillige lag og foreninger 

Tiltak:      Kommunen skal påvirke til at alle lag frivillige lag og foreninger 

    Utarbeide egne retningslinjer for transport innenfor egen virksomhet.  

               Det øremerkes årlig kulturstøttemidler til dette formålet.  

Frist:    Årlig 

Ansvar:   Enhetsleder kultur 

Kostnad. 30.000 pr år 

 

Kommunens politikere og ansatte 

Tiltak:     Utarbeide og implementere retningslinjer for  

  tjenestereiser(reisepolicy)som skal gjelde for alle ansatte som går eller 

  kjører i tjenesten 

Frist:      Reisepolicy vedtatt innen utgangen av 2013 



   Implementeres i virksomheten innen utgangen av 2014 

Ansvar: Rådmann 

 

Kartlegging av trafikkulykker 
Tiltak:  Det skal årlig utarbeides en oversikt over trafikkulykker/ uhell  i  

            Kommunen. Materiale skal inngå som en del av oversikten i kommunens 

            helseforebyggende arbeid 

 

Frist:    Utgangen av mars hvert år 

Ansvar: Enhetsleder helse 

Kostnad: 0 

 

Sikre Grønnåsveien for myke trafikanter 

 

Tiltak:     Bygge fortau fra til……. 

Frist:       Ferdigstilles vår 2014 

Ansvar:   Enhetsleder teknisk 

Kostnad: 1,8 mill (finansieres gjennom aksjon skolevei midler)? 

      Kommunal egenandel 360.000 

 

Ved utarbeidelse av tiltak vil det være til hjelp å bruke vedlagte kriterieliste for å 

kvalitetssikre at relevante tiltak innlemmes i planen 

 

Det kan være en utfordring å kostnadsberegne fysiske tiltak på relativt kort tid (før planen 

skal være ferdigstilt) dette kan løses ved at et av tiltakene i planen er å utarbeide ei 

prioriteringsliste med økonomi og fremdrift.  

 

Økonomi 

Det bør være et eget kapittel om økonomi / finansiering. For at planen skal bli et 

realistisk verktøy bør alle tiltakene kostnadsberegnes og innarbeides i økonomiplanen 

 

Rullering / evaluering 

Alle tiltak i planen innarbeides i sjekklister for de respektive etatsleder som 

rapporterer disse tilbake til rådmannen ved utgangen av hvert år. Rådmannen legger 

årlig fram en rapport for kommunestyret. 

 

Vurdering/anbefaling: Trygg Trafikk og NFTU uttaler at planen med fordel kunne vært 

strammet opp for å få den mest mulig kortfattet, presis og konkret.  Trygg Trafikk og NFTU 

har gjennomgått teksten og kommer med konkrete forslag til kutt og forkortet tekst.  

 

Dette er merknader som vi gjerne skulle ha hatt tidligere i prosessen med utarbeiding av 

planen og før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Mindre endringer og kutt i planens 

beskrivende del vil kunne gjøres uten at det vil føre til så vesentlige endringer i planen at den 

må legge ut på nytt til offentlig høring. 

 

Det tilrås at Trygg Trafikk og NFTU sine anbefalinger følges under kap 2.1, 2.4 og 6.  

 

Det kan ikke gjøres vesentlige endringer i planens målsetting og tiltaksdel uten at den må på 

nytt ut på høring. Det anbefales at tiltaksdelen, kap 8 og 9 består uendret, og følges opp med 



et handlingsprogram med beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. 

Handlingsprogrammet rulleres årlig.  

 

 

 

Uttalelse fra Kaja Stang Opsahl – prosjektleder «Aktiv og trafikksikker skolevei.» 

 

«Innspill til forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012-2016. 
 

Trygg Trafikk har et pågående samarbeidsprosjekt med Fauske kommune: «Aktiv og 

trafikksikker skolevei» hvor et hovedmål er å øke andelen barn og unge som bruker aktiv 

transport til skolen – der det er mulig. Som prosjektleder har jeg følgende innspill til 

planforslaget. 

 

Aktiv transport. 

Planen mangler en klar målsetning om å øke andelen som bruker aktiv transport i Fauske 

kommune.   

 

Det er mange fordeler ved at flere går og sykler til skole og jobb, til butikk og ulike 

fritidsaktiviteter. Presset på rushtrafikken dempes, likeså behovet for parkeringsplasser. Dette 

er særlig viktig i områdene rundt skolene hvor trafikkbelastningen er stor rundt 

skolestart/slutt. Det vil i tillegg redusere de lokale utslippene av klimagasser og kan bety en 

betydelig helsegevinst for mange. Dette ligger implisitt i planforslaget, blant annet under 

2.3.2, men bør komme tydeligere fram. 

 

Som beskrevet i høringsforslaget er fysiske tiltak nødvendig for å bedre og trygge forholdene 

for myke trafikanter. 

For å få flere til å bruke aktiv transport i det daglige, må man parallelt med satsingen på 

fysisk tilrettelegging, jobbe med holdningsskapende tiltak også på dette området. Dette er et 

moment som med fordel kan innlemmes trafikksikkerhetsplanen.  

 

For øvrige kommentarer vises det til høringsuttalelsen fra Trygg Trafikk v/ distriktsleder.» 

 

Vurdering/anbefaling: Det etterlyses klarere målsetting om å øke andelen som bruker aktiv 

transport til skolen.  

 

Planen inneholder målsetting om å oppnå sertifisering i planperioden som «trafikksikker 

kommune» 

 

Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Statens vegvesen om tilrettelegging for 

sammenhengende sykkelveinett i Fauske. 

 

I forbindelse med utredning av ny skolestruktur bør aktiv og trafikksikker skolevei være et 

tema.  

 

Uttalelse fra Folkehelserådgiver Jakob Djupvik 

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 – 2016 er fra et folkehelse-perspektiv en 

svært viktig plan. 

 



På et generelt grunnlag kunne planen hatt et mer aktivt trafikksikkerhetsperspektiv i seg. Med 

det mener jeg at oppvekstenhetene i større grad må legge opp til at barn og unge aktivt 

«øver» på å bli gode trafikkutøver/trafikanter, for eksempel legge til rette for å øve på å bli 

god i bruk av sykkel, lage gode og utfordrende sykkelløyper i skolens nærområde. Det må 

også «øves» på god trafikkatferd, for eksempel «øve» på å gå/sykle til skolen, «øve» på å 

passere ulike trafikale knutepunkter. Målet kan være slik det kom til uttrykk i 

«Aktivskoleveikampanjen» høsten 2011, «Våkn opp – gå til skolen». 

 

Innspill/kommentarer: 
– I planen henvises/refereres det til Forskrift for miljørettet helsevern. Jeg tror at det også bør være 

en tydeligere henvisning til Folkehelseloven en det som står i kap. 2.4.4 i forslaget. I tillegg til at 

Folkehelseloven bør være med på et generelt grunnlag § 1 Formål. Folkehelseloven sier også noe 

om Miljørettet helsevern kapittel 3.  

 

– Fauske kommune har i samarbeid med Trygg Trafikk et prosjekt om Aktiv og sikker skolevei. 

Avtalen går ut 01.09.12. Dette arbeidet krever oppfølging og må komme til utrykk i planen. I 

avtalen forplikter Fauske kommune seg på følgende områder: 

 Fauske kommune går inn med personellressurser i prosjektperioden 

 Fauske kommune videreformidler informasjon til skoler/foresatte og er behjelpelig med å gi 

Trygg Trafikk innpass i aktuelle fora (lærermøter, FAU m.fl.) 

 Fauske kommune forplikter seg til å påse at arbeidet med en aktiv og trafikksikker skolevei 

er nedfelt i skolenes og kommunens planverk 

 Fauske kommune deltar i resultatmålinger mot slutten av prosjektperioden 

 

Skole og barnehage er en av de viktigste arenaene også når det gjelder trafikk og 

trafikksikkerhet fordi barn og unge nås i en viktig fase av livet. I denne livsperioden har 

familien, nærmiljøet og skolen viktige oppgaver med å legge grunnlaget for de primære 

oppdragelses- og danningsprosesser. Generelt handler det om en skole for kunnskap, 

mangfold og likeverd, dette innebærer gode lærings-/opplæringstiltak som bl.a. fremmer god 

læring i et trafikksikkert perspektiv. 

 

«Se skoleveien som en mulighet» ligger som vedlegg og er ment å være en inspirasjon til et 

noe mer aktivt trafikksikkerhetsperspektiv i planen. 

 

Vurdering/anbefaling: Det vises til vurdering/anbefaling under uttalelse fra prosjektleder 

«Aktiv og trafikksikker skolevei».  

 

Uttalelse fra Valnesfjord nærmiljøutvalg  

 

Utkastet til trafikksikkerhetsplan for de neste fire år gir etter Valnesfjord nærmiljøutvalgs 

oppfatning et godt grunnlag for systematisk arbeid for å nærme seg «nullvisjonen» 

i nasjonal transportplan 2010-2019. Kommunen knytter målsettingene for perioden 

fram til 2016 opp mot kommuneplanens samfunnsdel og legger forbindelser mellom 

trafikksikkerhetsarbeidet og kommunal innsats for utvikling, trivsel og folkehelse. Det syns 

vi er positivt.  

Målsettingene om å legge til rette for aktiv og trygg transport til og fra skoler, 

idrettsanlegg, turstier, etc er veldig bra. - Likeledes målsettingen om å trafikksikre områdene 

rundt Valnesfjord, Sulitjelma og Erikstad oppvekstsenter. 

 

• Under avsnitt 3.5 (Helse og velferd) vil vi påpeke at navnet Fylkeslegen som embete 

ikke lenger eksisterer. Det heter nå Fylkesmannen i Nordland Helseavdelingen. 



 

• Under avsnitt 7.2 (Utearealer ved skoler og barnehager) nevnes at kampanjen «Aktiv 

skolevei» ble gjennomført ved en skole i 2011. Vi foreslår at dette blir videreført som 

et fast innslag, hvert år, i alle skolene og att dett tas inn som tiltak i kapittel 8. 

 

• Under avsnitt 8.2 (Kampanjer og holdningsarbeid) foreslår vi at kommunen setter inn 

som tiltak årlig gjennomføring av kampanje for å fremme sykle eller gå til jobben. 

Aktiv transport bidrar til å redusere unødig bilbruk på avstander under tre kilometer. – 

Det fremmer også fysisk aktivitet! 

 

• Under avsnitt 8.3.1 (Prioriterte tiltak) nevnes planlegging av gang og sykkelvei 

mellom Rv 80 og Valnesfjord skole. Nærmiljøutvalget mener dette bør planlegges for 

Helskog, Hagenes og Nes også. Dette blir viktig i arbeidet med sentrumsutvikling på 

Strømsnes etter omleggingen av riksveien. 

 

Vurdering/anbefaling: Det vises i utgangspunktet vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

prosjektleder «Aktiv og trafikksikker skolevei».  

 

Utbygging av gang- og sykkelveier langs riks- og fylkesveier er ikke en kommunal oppgave 

og kan ikke løses innen kommunens budsjett. 

 

Feil navn under avsnitt 3.5 rettes opp. 

 

 

Uttalelse fra Fauna KF v/Kristian Amundsen 

 

Planen har mange gode og gjennomtenkte punkter, men den virker etter vårt syn lite konkret, 

med tanke på det stadig voksende trafikkbildet i Fauske . 

 

Det er vanskelig å se, i utkastet til ny plan, at det er tatt høyde for, og gjort tiltak for den 

betydelige økning av tungtrafikken som kommer til å øke i og rundt Fauske sentrum (25% 

økning innen 2020 sier tallene fra SSB). 

 

For å utnytte det næringspotensiale Fauske har som by sentralt i Nordland, må vi ha en 

fremtidsrettet infrastruktur. Her kan vi sammen med Statens vegvesen legge til rette for at de 

ulike aktørene kan ha ei forutsigbar tilrettelegging. Dette kan bidra til at vi  er et attraktivt 

knutepunkt i Norge, der muligheter for vekst og økt sysselsetting innen transportsektoren er 

stor.  

 

Det er heller ikke lagt vesentlig vekt på de utfordringene vi får når ny skolestruktur 

innføres i 2017. (kommunestyret har vedtatt at det innen 2017 skal bygges ei ny storskole på 

Vestmyra). 

Dette er vedtak som medfører at en også må tilrettelegge for aktiv og trafikksikker skolevei. 

Her vil det være sentralt at infrastrukturen er på plass, slik at økt ferdsel fra boområdene inn 

til ny skole skjer på en trafikksikker og god måte. 

 

 

Fauske har og skal være en foregangskommune for god folkehelse. Da vil tiltak for de myke 

trafikanter være særdeles viktige i en trafikksikkerhetsplan. Her synes vi de fysiske tiltakene i 

forslaget til ny trafikksikkerhetsplan er for defensive.  Vi skulle ønsket en enda tydeligere 



strategi for gang sykkelveier, i og rundt Fauske sentrum. Dette ville etter vårt syn medføre en 

bedre helhetstenking på hvordan en tilfredsstillende tilretteleggingen kunne gjennomføres. 

 

På bakgrunn av dette har vi følgende forslag til tilføyelse på utkast til Plan: 

 

 Planfrie kryss E6 og RV 80 blir satt opp som prioriterte tiltak og det inngås dialog med Statens 
Vegvesen høsten 2012 

 E6 og RV 80 ut av Fauske sentrum utredes snarest og dialog/fremdriftsplan opprettes 
sammen med Statens vegvesen 

 Helhetlig plan for gang og sykkelsti i Fauske bør utredes i løpet av 2013. 

 

Vurdering/anbefaling: Det vises i utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

prosjektleder «Aktiv og trafikksikker skolevei». 

 

Planfrie kryss E6 og RV 80 er ikke en kommunal oppgave og kan ikke løses inne kommunens 

budsjett.  Det er innledet dialog med Statens vegvesen om kryssing av E6 og RV 80 i Fauske 

sentrum. 

 

 

Uttalelse fra SU ved Valnesfjord barnehage 

 

Til planens pkt 7.2: Utearealet ved skoler og barnehager: 

 Det er viktig når det gjøres endringer for å sikre trafikkforholdene for ei gruppe, at  

 endringene ikke medfører økt trafikkfare for ei anna gruppe. 

 Som eksempel, så vil vedtaket om å stenge skolebakken i Valnesfjord føre til 

 økt trafikkbelastning for barnehagen. 

 
Til planens handlingsdel, pkt 9.3 

 

Pkt 9.3.1: 

 Vi ønsker nærmere presisering av tidsfrist, f.eks januar. Årlig blir for upresist. 

 

Pkt 9.3.3: 

Innføre hjelmpåbud for syklende til barnehagen. 

 Vi kan oppfordre til hjelmbruk på foreldremøter og andre arenaer der vi møter 

foreldrene. Vi kan jobbe forebyggende med ungene, både ang. hjelm og bruk av 

refleks. Personalet kan være gode forbilder. 

Men vi kan ikke innføre noe påbud. 

 

Pkt 9.3.4:  

 Hvem er overordnet myndighet ? 

 Overvåke er et sterkt ord. Kan barnehageansatte «pålegges» å være trafikkpoliti ? 

 Vi savner en Plan b under dette punktet. 

 Hvem definerer hva som er et avvik ? Hvordan skal et avvik håndteres, og hvem  

 skal avviket meldes til ? 

 Trafikkbildet ved barnehagen inneholder mange farlige elementer, bla. skolebuss og 

 foreldre som kjører til og fra, og skolebarn som ferdesw til fots. 

 Når da kommunen f.eks vedtar stenging av skoleveien og skaper økt trafikkfare hos 

 oss, hvem melder vi avvik til da ? 

  



Pkt 9.3.5:  

 Drøfte trafikksikkerhet m.m med foreldrene årlig. Vi ønsker dette tidfestet til  

 foreldsremøtene på høsten hvert år, og at referat fra dette møtet deles ut til alle 

 foreldrene. 

 

Vurdering/anbefaling: Det etterlyses presiseringer av tidsfrister og ordbruk i planen. Det vil 

være rom for tilpasninger innenfor den enkelte virksomhet så lenge det ikke går utover 

intensjonen med planen.  

 

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget (SU) ved Kosmo Oppvekstsenter 

 
I tråd med nullvisjonen i Nasjonal Transportplan 2010-2019 (null drepte og null hardt skadde 

i trafikken), ønsker vi at en plan for gang- og sykkelveg mellom Straumsnes og Valnesfjord 

Helsesportssenter  (Fylkesvei 530 i Nordland) taes med. 

Det bor mange barnehagebarn og skoleelever langs veien. 

Veien er smal (uten midtlinje),  ofte uoversiktlig, og har få veilys. 

Dette er viktig for å bedre sikkerheten, og skape muligheter for aktiv skolevei for flere, 

og også, som påpekt i Trafikksikkerhetsplanens målsettinger, (2.3.2 side 9) 

for å tilrettelegge bedre for fysisk aktivitet for barn og voksne, 

 

I del. 9. Handlingsdel, 9.3 Barnehager og 9.4 Skolene, punkt 1. står det: 

Følge opp kommunens styringssystem og sjekkliste-kontroller. 

Vi ønsker å motta disse så fort som mulig. 

 
Vurdering/anbefaling: Gang- og sykkelvei langs riks- og fylkesveier er ikke en kommunal 

oppgave og kan ikke finansieres over kommunens budsjett.  

 
Uttalelse fra SU Vestmyra barnehage 

 

«Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg (SU) har i møte 14.06.2012 hatt oppe 

høringsforslaget til «Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 – 2016.» 

I behandlingen av planen konsentrerte utvalget seg i hovedsak om de punkter som omhandler 

barnehage, da dette er mest relevant. 

 

Vestmyra barnehages SU har følgende kommentarer til planen: 

Trafikksikkerhet er nært knyttet til folkehelse, og det er derfor naturlig for 

folkehelsekommunen Fauske å ha en forpliktende trafikksikkerhetsplan. 

Under kapittel 2.3.2 Trafikksikkerhetsplanens målsettinger savnes målsetting om at Fauske 

kommune i planperioden skal oppfylle kriteriene for hhv trafikksikker kommune, trafikksikre 

skoler og trafikksikre barnehager. Dersom de ulike kommunale ledd oppfyller de krav og 

forventninger som skisseres i planen mener SU at man lant på vei oppfyller de nevnte 

kriterier, og det vil derfor være naturlig å sette seg klare mål om å bli trafikksikker kommune, 

skole og barnehage.  

Under kapittel 8.3 Fysiske tiltak ønskes gatelys i ved Vestmyra barnehage inn som et tiltak, da 

dette er lovet satt opp i løpet av vår/sommer 2012.11.07 I handlingsdelens punkt 9.3, er 

barnehagens oppgaver listet opp. SU mener at alle disse punktene er lett gjennomførbare 

innenfor de rammer kommunens barnehager har. Ved å gjennomføre disse oppgavene, i 

tillegg til punktene i kapittel 8.2 vil Fauskes kommunale barnehager oppfylle kriteriene for 

trafikksikker barnehage.» 

 



Vurdering/anbefaling: Planen inneholder målsetting om å oppnå sertifisering i planperioden 

som «trafikksikker kommune», i det ligger at kommunen skal sikre at kriteriene for trafikksikre 

barnehager og skoler blir implementert og fulgt opp.  

 

Uttalelse fra Barn- og unges representant i plansaker, Sissel Alver 

 

«I og med at jeg har deltatt i arbeidsgruppa føler jeg at mine synspunkter er ivaretatt. 

 

Jeg viser imidlertid til høringsuttalelsen fra Vestmyra barnehages Samarbeidsutvalg, hvor det 

påpekes at planen burde hatt større fokus på «Trafikksikre skoler» og «Trafikksikre 

barnehager». Dette er punkter som arbeidsgruppa hadde stort fokus på, men ikke er 

tilstrekkelig påpekt i planforslaget!» 

 

Vurdering/anbefaling: Det vises til vurdering/anbefaling under uttalelse fra SU Vestmyra 

barnehage. 

 

Uttalelse fra SU Erikstad barnehage 

 

«SU har gått gjennom høringsforslaget, og har konsentrert seg om det som gjelder 

barnehagene. SU mener at det som står om barnehagene er bra og gjennomførbart. SU har 

ingen videre synspunkter. SU tar høringsforslaget til orientering.» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

Uttalelse fra Eldrerådet 

 

«Eldrerådet er positiv til utbygging av gang- og sykkelveier og til å få belyst veier utenfor 

sentrum.»  

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 

 

Planen ble enstemmig tatt til etterretning med følgende merknad: 

Planen må innholde tiltak i forhold til fotgjengerovergang E6 til Vestmyra.  

 

Vurdering/anbefaling: Fotgjengerovergang E6 til Vestmyra er statens ansvar og kan ikke 

løses inne kommunens budsjett.  Det er innledet dialog med Statens vegvesen om kryssing av 

E6 til Vestmyra. 

 

Oppsummering 

 

Det er svært positivt at det vises stor interesse for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Det 

er kommet inn mange gode innspill til trafikksikkerhetsplanen.  

 

Planen er god og gjennomarbeidet. Noe oppstramming og konkretisering kan med fordel 

gjøres for å gjøre den mer presis og lesbar, det vises i den sammenheng særlig til 

kommentarene fra Trygg Trafikk og NFTU.  

 



Det er viktig å få planen vedtatt i inneværende år Store endringer i planens målstruktur og 

tiltaksdel vil kunne utløse krav om ny høring. Rådmannen vil derfor tilrå at planen vedtas med 

de endringer som er foreslått i innstillingen. Ved rullering av handlingsprogrammet i 2013 

kan det tas hensyn til flere av de innspill som er kommet inn i høringsrunden.  

 

 

NY INNSTILLING: 

 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske 

kommune 2012 – 2016 med følgende endringer: 

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av 

Trygg Trafikk og NFTU 

b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med 

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet 

rulleres årlig. 

 

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende 

for kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan 

og årsbudsjett.  

 

 

PLUT-108/12 VEDTAK-  20.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske 

kommune 2012 – 2016 med følgende endringer: 

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av 

Trygg Trafikk og NFTU 

b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med 

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet 

rulleres årlig. 

 

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende 

for kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan 

og årsbudsjett.  

 

 

KOM-171/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tiltak inn i planen: 

Tungtrafikk fra Krokdalsmyra kanaliseres ut på E6. Det innledes samtaler med Statens 

vegvesen om oppsetting av de nødvendige skilter. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 



Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske 

kommune 2012 – 2016 med følgende endringer: 

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av 

Trygg Trafikk og NFTU 

b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med 

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet 

rulleres årlig. 

c. Tungtrafikk fra Krokdalsmyra kanaliseres ut på E6. Det innledes 

samtaler med Statens vegvesen om oppsetting av de nødvendige skilter. 

 

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende 

for kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan 

og årsbudsjett.  

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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      JournalpostID:   12/10184      

      Arkiv sakID.:   12/2388  Saksbehandler:  Kontrollutvalget  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    172/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 

 

 

SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 16/12 - PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 

   

 
Vedlegg: 1. Særutskrift Fauske kontrollutvalgs sak 16/12 

2. Saksutredning sak 16/12 

3. Utkast: Plan for forvaltningsrevisjon Fauske kommune 2012-2015 

4. Vedlegg 1: Overordnet analyse for Fauske kommune 

5. Vedlegg 2: Bestemmelser i lov og forskrift vedr. Forvaltningsrevisjon i kommuner 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til kontrollutvalgets sak 16/12. 

 

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET: 
 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 

2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder: 

 

1. Vedlikehold av kommunale bygg 

 

2. Anbud og innkjøp 

 

3. Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i kommunen 

 

4. Oppfølgning av elever med særskilte behov 

 

5. Bemanning og effektivisering 

 

6. Kommunens lønnsfunksjon 

 

 Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 

planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

KOM-172/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 

2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder: 

 

1. Vedlikehold av kommunale bygg 

 

2. Anbud og innkjøp 

 

3. Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i kommunen 

 

4. Oppfølgning av elever med særskilte behov 

 

5. Bemanning og effektivisering 

 

6. Kommunens lønnsfunksjon 

 

 Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 

planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kontrollutvalget    

Rådmann    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/10185      

      Arkiv sakID.:   12/2389  Saksbehandler:  Kontrollutvalget  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    173/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 

 

 

SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12  - PLAN FOR 

SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 

   

 
Vedlegg: 6. Særutskrift Fauske kontrollutvalgs sak 17/12 

7. Saksutredning sak 17/12 

8. Utkast: Plan for selskapskontroll Fauske kommune 2012-2015 

 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til kontrollutvalgets sak 17/12. 

 

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET: 
 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-

2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende 

selskaper: 

 

 Fauske Parkering AS 

 PPT 

 Eiaveien 7B 

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 

planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

KOM-173/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-

2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende 

selskaper: 

 

 Fauske Parkering AS 

 PPT 

 Eiaveien 7B 

 



Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 

planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kontrollutvalget    

Rådmannen    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/10186      

      Arkiv sakID.:   12/2390  Saksbehandler:  Kontrollutvalget  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    174/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 

 

 

SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 18/12  - GJENNOMFØRT 

SELSKAPSKONTROLL: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG 

AV SELVKOST RENOVASJON I IRIS 

   

 
Vedlegg: 9. Særutskrift Fauske kontrollutvalgs sak 18/12 

10. Saksutredning sak 18/12 

11. Salten kommunerevisjon IKS 27.08.2012: Forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av 

selvkostområdet renovasjon i IRIS 

12. IRIS Salten IKS 11.10.2012: (utdrag) Sak til representantskapet: Økonomiplan 2013-2017: 

avsnitt vedr. selvkost 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til kontrollutvalgets sak 18/12. 

 

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET: 
 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i 

IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.  

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre 

oppfølgning fra selskapet:  

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene 

vedrørende selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i 

selvkostregnskapet. Ifølge selskapets økonomiplan 2013 – 2017 utgjør 

dette ca kr 12 mill. Det forutsettes at dette blir rettet opp.  

Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og 

kommunerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring 

av inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyret forutsetter 

at slike viktige råd / premisser for selvkost dokumenteres. 

Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av 

selskapet til å inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.   

 

 

KOM-174/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i 

IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.  

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre 

oppfølgning fra selskapet:  

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene 

vedrørende selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i 

selvkostregnskapet. Ifølge selskapets økonomiplan 2013 – 2017 utgjør 

dette ca kr 12 mill. Det forutsettes at dette blir rettet opp.  

Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og 

kommunerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring 

av inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyret forutsetter 

at slike viktige råd / premisser for selvkost dokumenteres. 

Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av 

selskapet til å inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.   

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kontrollutvalget    

Rådmannen    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/10644      

      Arkiv sakID.:   12/2499  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    175/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 

 

 

OVERFORMYNDERIET - VALG AV NY OVERFORMYNDER 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

I forbindelse med Henry Tvedts bortgang er det behov for å velge en ny overformynder og 

overføre funksjonen som forretningsførende overformynder. 

 

I følge vergemålslovens § 20 skal det være 2 overformyndere i hver kommune. Dette vil gjelde 

fram til 01.07.2013, da Fylkesmannen overtar funksjonen. 

Fram til da er det viktig at vi har 2 overformyndere som kan utfylle hverandre. 

 

Henry Tvedt hadde funksjonen som forretningsførende overformynder. 

Det bes om at kommunestyret tar stilling til om vår andre overformynder, Torbjørn Hansen 

Fagerbakk, kan overta vervet som forretningsførende. Han har vært inne i vervet en stund. 

 

Det er lagt 2 varaoverformyndere, Marita Hammernes og Harald Martin Olsen. Rådmannen ber 

kommunestyret ta stilling til om en av disse kan velges som ny overformynder eller foreta nytt 

valg. 

 

INNSTILLING : 
 

Som ny overformynder velges fram til ordningen overføres Fylkesmannen, velges: 

 …………………….. 

 

Som forretningsførende overformynder fram til ordningen overføres Fylkesmannen, 

velges: 

 ……………………. 

 

 

KOM-175/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Som ny overformynder velges fram til ordningen overføres Fylkesmannen, velges: 

 Marita Hammernes 

 

Som forretningsførende overformynder fram til ordningen overføres Fylkesmannen, 

velges: 



 Torbjørn Hansen Fagerbakk 

 

Innstillingen med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som ny overformynder velges fram til ordningen overføres Fylkesmannen, velges: 

 Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord 

 

Som forretningsførende overformynder fram til ordningen overføres Fylkesmannen, 

velges: 

 Torbjørn Hansen Fagerbakk, Ternevn. 7, 8207 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Torbjørn Hansen Fagerbakk Ternevn. 7 8207 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 BODØ 

Marita Hammernes Nystad 8215 VALNESFJORD 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/10649      

      Arkiv sakID.:   12/2501  Saksbehandler:  Even Ediassen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    176/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 

 

 

ORIENTERING - DELEGERINGSREGLEMENTET OG KOMMUNEOVERLEGE 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Følgende saker ønsker rådmannen skal bli behandlet i kommunestyrets februarmøte: 

 

 Delegeringsreglementet. 

Vi er nå i sluttfasen av forslag til nytt delegeringsreglement. Vi har et samarbeid med 

Kommuneforlaget. Det vil bli et elektronisk dokument hvor det blir muligheter å søke på 

lover, delegerte lover til politiske utvalg og delegerte lover til administrasjonen. Vi har 

litt nybrottsarbeid, men vi har tro på at det skal bli et godt produkt. 

  

 Kommuneoverlege 

Som følge av liten søking til stillingen som kommuneoverlege, hvor kun en hadde søkt, 

ønsker rådmannen å legge fram egen sak med forslag til endring av organisering i 

februar. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

KOM-176/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/10696      

      Arkiv sakID.:   11/2050  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    177/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 

 

 

VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I 

FAUSKE FOR PERIODEN 2011 - 2015 - FORSLAG TIL VARAMEDLEM 

   

 
Vedlegg: Brev fra Diabetesforbundet Indre Salten datert 2. november 2012 

 

Sammendrag: 
 

Vi har sett et behov for varamedlemmer fra brukerorganisasjonene til kommunalt råd for 

likestilling av funksjonshemmede. 

Vi har fått forslag fra Diabetesforbundet Indre Salten. 

Rådmannen ber kommunestyret foreta valget etter forslag fra Diabetesforbundet Indre Salten. 

 

INNSTILLING : 
 

Som nytt varamedlem fra Diabetesforbundet Indre Salten til kommunalt råd for 

likestilling av funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015 velges: 

 Jan Nystad, Sjåheiveien 11, 8209 Fauske 

 

 

KOM-177/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som nytt varamedlem fra Diabetesforbundet Indre Salten til kommunalt råd for 

likestilling av funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015 velges: 

 Jan Nystad, Sjåheiveien 11, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Jan Nystad Sjåheivn. 11 8209 FAUSKE 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/10713      

      Arkiv sakID.:   12/2513  Saksbehandler:  Siv Anita Johnsen Brekke  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    178/12 KOMMUNESTYRE Dato:  11.12.2012 

 

 

 

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE 11. DESEMBER 2012 

   

 
Vedlegg: Interpellasjon fra representanten Kjetil Sørbotten (FL) 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til interpellasjon fra representanten Kjetil Sørbotten (FL). 

 

 

KOM-178/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Ordførers svar: 

Ordfører er enig i at det er viktig med bredbånd og at det er en viktig del av 

infrastrukturen i kommunen. Er orientert om at Fauna er i god dialog med Valnesfjord 

nærmiljøutvalg om denne saken. 

 

Jeg viser til informasjonen som ble gitt i planutvalget 20. november, der bakgrunnen og 

prosessen rundt etablering av fiber ble beskrevet. 

 

Betraktningene av fiber vs andre alternativer for å etablere tilgang til internett er helt 

riktige, og det er ingen diskusjon rundt hva som er den beste løsningen i dag. 

 

Fauske kommune står likevel overfor en situasjon der det ikke kan tas hensyn til hvilke 

tjenester og teknologi markedet ønsker å tilby ved bruk av fibertraseen. 

 

Fibertrase mellom Valnesfjord helsesenter og VHSS er eid av Fauske kommune og 

VHSS. En av forutsetningene i fylkets tildeling av midler var at 1/3 av kapasiteten skulle 

være åpen for private aktører til å kunne tilby tjenester i det private markedet. Dette vil 

for alle, i større eller mindre grad, bety investeringer i utbygging av infrastruktur da 

dagens kabel bare kan benyttes som stamvei langs traseen. I forhold til likebehandling av 

private tilbydere, må kommunen åpne for bruk av fiber på like vilkår til alle aktører i 

markedet. 

 

I dag er det aktører med interesse for å tilby tjenester både ved bruk av fiber og trådløst. 

Alternativer som baseres på delfinansiering fra fylkeskommunale bredbandsmidler, vil, 

etter signaler fra Fylkesmannen, kreve en notifisering i forkant. 

Fauske kommune må behandle private aktører likt i forhold til tilgang til kommunens 

fiber og eventuell økonomisk støtte til notifisering og etablering. 

 



En notifikasjon er en utredning/kartlegging av et område der det skal avdekkes hvilke 

utbyggingsplaner som finnes for området, og hvilke private aktører som har planer for utbygging. 

( http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-

stotte/offentlig-stotte-melding-notifikasjon-.html?id=430122   ) 

Denne kreves ofte som bakgrunn før en eventuelt kan få tilsagn om offentlig støtte. 

Hvis kartleggingen avdekker at et område trolig vil bli utbygd av private aktører, vil det gjøre det 

vanskeligere å søke offentlig støtte til utbyggingsprosjekter. 

 

Hvis saken gjelder kommunal støtte til en notifiseringsjobb som skal dekke de deler av Fauske 

kommune som fortsatt ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning, vil det være fornuftig av 

kommunene å gi støtte til dette.  

Hvis saken gjelder støtte til en notifisering av kun Valnesfjord, der kommunen er kjent med at det 

finnes utbyggingsplaner allerede, ser jeg på det som en konkurransevridning at kommunen gir 

støtte.  

Nordkontakt, (som har signalisert en utbygging) og Telenor, er ikke avhengig av kartlegging, og 

da vil støtte i praksis gi en konkurransefordel for de som trenger det (Signal).  

 

 

 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende forslag: 

Fauske kommunestyre ser viktigheten av å tilrettelegge og støtte utbygging av 

morgendagens infrastruktur for å møte det digitale behov til både innbyggere og 

næringsliv i fremtiden.   

Fauske kommunestyre ber administrasjonen følge opp det arbeidet som er overlevert fra 

nærmiljøutvalget i Valnesfjord slik at kommunestyret snarest kan ta stilling til eventuelle 

kostnader og videre fremdrift av arbeidet med bredband med høyhastighet som dekker 

fremtidens nettjenester til alle. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre ser viktigheten av å tilrettelegge og støtte utbygging av 

morgendagens infrastruktur for å møte det digitale behov til både innbyggere og 

næringsliv i fremtiden.   

Fauske kommunestyre ber administrasjonen følge opp det arbeidet som er overlevert fra 

nærmiljøutvalget i Valnesfjord slik at kommunestyret snarest kan ta stilling til eventuelle 

kostnader og videre fremdrift av arbeidet med bredband med høyhastighet som dekker 

fremtidens nettjenester til alle. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmannen    

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte/offentlig-stotte-melding-notifikasjon-.html?id=430122
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte/offentlig-stotte-melding-notifikasjon-.html?id=430122


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


