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Utskrift er foretatt den  14.02.13  

 

MERKNADER: 
 

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

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

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

 

Merknader til innkalling: 

 Ingelin Noresjø (KRF): 

Flytting av møtedato. Utsending av papirer en dag for seint. Beklager at møtet ble 

flyttet. Det skal være tungtveiende grunner for flytting. Ber om respekt for 

møteplanen. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ordfører: 

1. Nermoveien. Har fått brev fra beboerne i Nermoveien. Kommunal bolig ønskes 

brukt til avlastning av 2 barn med multifunksjonshemming. Det ble i høst 

annonsert etter bolig uten noen respons. Torggata 16 skal ha en leilighet for 

avlastning. Skal være ferdig vår 2014. 

2. Sagatun. Sak kommer til formannskapet 11. mars. 

Enhetsleder bygg/eiendom orienterte om muggsopp og setningsskader. Har en 

tidsramme på 2 år. 

 Per Gunnar K. Skotåm (R): 

1. Hjertestarter i Sulitjelma. Er det satt inn tiltak for bruk av hjertestarter? 

2. Må være oppmerksom på forskjellene mellom muggsopp og muggsoppsporer. 

 Jørn Stene (FL): 

1. Positiv til tiltak i Nermoveien. 

2. Sagatun. Hvis dette drar ut i tid, må rådmannen finne løsning i Sulitjelma. 

3. Viser til vedtak i desember ang. heldøgnsomsorg. Hvor langt er det kommet i 

arbeidet? Er det en trenering noen plasser? 

 Marit Stemland (FRP): 

Takker for ordførers informasjon ang. Nermoveien. Denne informasjonen kunne ha 

vært gitt innbyggerne i Nermoveien tidligere. Boligene er ikke tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Det er kun 3 parkeringsplasser til huset. 

 Maria Dønnestad (SV): 

Det står om ICDP-opplæring i budsjett og økonomiplanen. Hvorfor er det ikke avsatt 

midler til dette? 

 Ingelin Noresjø (KRF): 

1. Det skulle lages rapport for tilstanden i skolen. Hvorfor har vi enda ikke fått 

rapporten, jfr. ordførers svar i oktober? 

2. Har fått henvendelse. Skolene har fått rundskriv om at lærer ikke innvilges 

permisjon med lønn ved klasseturer. Hva er årsaken? 

 Tom Vidar Karlsen (AP): 

1. Fornøyd med tiltak i Nermoeveien. Informasjon må ut. 

2. Fornøyd med at Sagatun kommer opp som sak i formannskapet 11. mars. 

 Nils Christian Steinbakk (FL): 

Er kinosalen stengt for all virksomhet uten kinodrift? 

 Hege Harsvik (FL): 



1. Bassenget. Har hørt at bassenget skal stenges igjen i mai. Ber om informasjon. Hva 

er tidsaspektet? 

2. Kvikkleire. Ber om informasjon i kommunestyret. 

 Dag Willy Nyrud (FRF): 

Vil kommunen tilrettelegge for brukerne i Nermoveien. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Jørn Stene: 

Pkt. 3. Kommunalsjef Bernhardsen svarte. Har et samarbeid med ISBBL på alle prosjektene. 

Eiaveien prioriteres, men alle prosjektene er med. 

Maria Dønnestad: 

Kommunalsjef Rolandsen svarte. ICDP er opplæringssatsing i skole og barnehage. Det er ikke 

øremerkede midler, men midlene kommer fra prosjektet tidlig innsats, modellforsøkprosjektet 

og folkehelse. Skole har enda ikke startet, men vil starte fra skoleåret 2013/14. 

Ingelin Noresjø: 

Pkt. 1. Kommunalsjef Rolandsen svarte. Dette er en stor sak. Har fått inn endelige data. Har 

gått dypt inn på skolene. Hovedpunktene er at karakterene er i bedring og psykososialt miljø 

er i bedring. Vi vil i rapporten ikke vise resultatene på hver skole, men vise på et høyere nivå. 

Pkt. 2. Kommunalsjef Rolandsen svarte. Vi har ikke gått ut med rundskriv, men det er ulik 

praksis på skolene. Dette er en sak som bør komme til politisk behandling. 

Nils Christian Steinbakk: 

Kommunalsjef Bernhardsen svarte. Det tekniske anlegget på scenen og garderobene er i dårlig 

forfatning. Kinosalen bør ikke leies ut, hvis disse fasilitetene skal benyttes. Ellers kan 

kinosalen leies. 

Hege Harsvik: 

Pkt. 1. Kommunalsjef Bernhardsen svarte. Det er ikke fattet vedtak om stenging av bassenget, 

men vi vet at der er flere problemer. Vi skal vurdere hva som må gjøres. Inntil videre er 

bassenget åpent, men må stenge senere for å få gjort noe med resten av taket. 

Pkt. 2. Kommunalsjef Bernhardsen svarte. Dette er en omfattende sak. Plan- og 

utviklingsutvalget har hatt saken på dagsorden og vil arbeide videre med saken. Informasjon 

om møte med NVE finnes på Fronter på plan- og utviklingsutvalget møte 05.02.13. 

Dag Willy Nyrud: 

Kommunalsjef Bernhardsen svarte. Dette er et midlertidig tilbud, men endringer vil bli 

foretatt for forsvarlig drift. 

 

Resten av spørsmålene vil bli besvart på neste kommunestyremøte. 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) tiltrådte i sak 5/13. 

Kjetil Sørbotten (FL) og Kjell Eilertsen (FL) innvilget permisjon fra og med sak 10/13. 

Kenneth Svendsen (FRP) innvilget permisjon fra sak 10/13. 

 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

001/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

002/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

003/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

004/13 DELEGERINGSREGLEMENT 

005/13 INNKJØPSVEILEDER - FAUSKE KOMMUNE 

006/13 INNBYGGERINITIATIV MOT STORSKOLE 

007/13 SULITJELMA SKOLE - FRAMDRIFT 

008/13 OPPRETTELSE AV LEGEHJEMMEL I KOMBINASJON MED 

KOMMUNEOVERLEGESTILLING 

009/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR EIAVEIEN 

010/13 HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I 

KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL 

011/13 VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN 2011 - 2015 - 

FORSLAG TIL VARAMEDLEM 

 

 

 

 

 

 

  



001/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 12/2012 og 13/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-001/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

002/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-002/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

003/13: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-003/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

004/13: DELEGERINGSREGLEMENT  
 

INNSTILLING : 
 

1. Vedlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og økonomiplan. 

 

 

FOR-007/13 VEDTAK-  04.02.2013 
 

Rådmannen orienterte. 

 

Ordfører forslo: 



Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 

1. Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. 

2. Rådmannen utarbeider til kommunestyret en oversikt over hvilke konkrete endringer 

som foreslås i det nye fremlagte ny delegeringsreglementet. 

 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 

 

KOM-004/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Vedlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og økonomiplan. 

 

 

005/13: INNKJØPSVEILEDER - FAUSKE KOMMUNE  
 

INNSTILLING : 
 

1. Saken tas til orientering 

2. Innkjøpsveileder for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 

3. Endringer i veileder med bakgrunn i lovendringer og organisatoriske endringer kan gjøres 

administrativt. 

 

 

FOR-008/13 VEDTAK-  04.02.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo endring i punkt 2 i innstillingen: 

Innkjøpsveileder for Fauske kommune vedtas med slik endring i punkt 3.1. Lokalt 

næringsliv, andre setning til: 

Ved kjøp til en verdi over kr. 50.000,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere 

varen forespørres om å delta i konkurransene. 

 

Videre endres punkt 12.7. Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til: 

Ved å gjennomføre konkurransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale 

næringsdrivende som kan levere varen forespørres. 

 

Som en følge av dette strykes siste setning i første avsnitt i punkt 12.7 

 

 

Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

Innstillingens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 



 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Saken tas til orientering 

2. Innkjøpsveileder for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 

3. Endringer i veileder med bakgrunn i lovendringer og organisatoriske endringer kan 

gjøres administrativt. 

 

 

KOM-005/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Sak 005/13 utsettes. 

 

AP’s utsettelsesforslag ble trukket. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo endring i punkt 2 i innstillingen: 

Innkjøpsveileder for Fauske kommune vedtas med slik endring i punkt 3.1. Lokalt 

næringsliv, andre setning til: 

Ved kjøp til en verdi over kr. 50.000,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere 

varen forespørres om å delta i konkurransene. 

 

Videre endres punkt 12.7. Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning 

til: 

Ved å gjennomføre konkurransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale 

næringsdrivende som kan levere varen forespørres. 

 

Som en følge av dette strykes siste setning i første avsnitt i punkt 12.7 

 

Eirik Barstrand (AP) foreslo: 

1. Punkt 3.1. Lokalt næringsliv – endres andre setning til: Ved kjøp til en verdi over 

kr. 50.000,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er 

registrert i À jour, forespørres om å delta i konkurransene. 

2. Punkt 3.1. følgende tas med som nytt første avsnitt: Kommunen skal på best mulig 

måte legge til rette for at alt av næringsdrivende kommer inn som registrerte i À 

jour. 

3. Punkt 12.7. Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til: 

Ved å gjennomføre konkurransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale 

næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er registrert i À jour, 

forespørres om å delta i konkurransene. Som en følge av dette strykes siste setning 

i første avsnitt i punkt 12.7 

4. Det lages et nytt punkt 8.1 som tar for seg byggesaker. Øvrige punkter økes med et 

siffer til og med nytt punkt 8.3. 

Nytt reviderte forslag på punkt 8.1 

Som hovedregel skal alle entrepriser gjennomføres som hovedentrepriser med 

administrert sideentrepriser, slik at næringslivet får delta direkte i konkurransene, 

f.eks. grunnarbeid, tømrer, ventilasjon, betong, elektriker, rørlegger, maler osv. 

Går man ut over hovedregelen må forprosjektet ha kommet med forslag på andre 

entrepriseformer når forprosjektet skal behandles av kommunestyret. 



Dette gjelder også for prosjekter som det er inngått intensjonsavtaler med. Det skal 

årlig legges frem en oversikt over hvilke entrepriser som har vært gjennomført og 

på hvilken måte. 

 

Maria Dønnestad (SV) foreslo under miljø 3.2: 

Det bør ikke kjøpes varer laget av tropisk tømmer. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

1. Punkt 3.1. Lokalt næringsliv – endres andre setning til: Ved kjøp til en verdi over 

kr. 50.000,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er 

registrert i À jour, forespørres om å delta i konkurransene. 

2. Punkt 3.1. følgende tas med som nytt første avsnitt: Kommunen skal på best mulig 

måte legge til rette for at alt av næringsdrivende kommer inn som registrerte i À 

jour. 

3. Punkt 12.7. Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til: 

Ved å gjennomføre konkurransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale 

næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er registrert i À jour, 

forespørres om å delta i konkurransene. Som en følge av dette strykes siste setning 

i første avsnitt i punkt 12.7 

4. Rådmannen bes utrede før sommeren 2013  

Eventuelt revidere forslag i punkt 8.1 

Som hovedregel skal alle entrepriser gjennomføres som hovedentrepriser med 

administrert sideentrepriser, slik at næringslivet får delta direkte i konkurransene, 

f.eks. grunnarbeid, tømrer, ventilasjon, betong, elektriker, rørlegger, maler osv. 

Går man ut over hovedregelen må forprosjektet ha kommet med forslag på andre 

entrepriseformer når forprosjektet skal behandles av kommunestyret. 

Dette gjelder også for prosjekter som det er inngått intensjonsavtaler med. Det skal 

årlig legges frem en oversikt over hvilke entrepriser som har vært gjennomført og 

på hvilken måte. 

Utrede kostnadene med å få alle bedrifter inn i À jour. 

5. Utrede Fare-trade handel og kostnader. 

 

 

FL’s forslag ble trukket. 

SV’s forslag ble trukket 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Saken tas til orientering 

2. Innkjøpsveileder for Fauske kommune vedtas med følgende endringer: 

a) Punkt 3.1. Lokalt næringsliv – endres andre setning til: Ved kjøp til en verdi 

over kr. 50.000,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere 

varen/tjenesten og er registrert i À jour, forespørres om å delta i 

konkurransene. 

b) Punkt 3.1. følgende tas med som nytt første avsnitt: Kommunen skal på best 

mulig måte legge til rette for at alt av næringsdrivende kommer inn som 

registrerte i À jour. 

c) Punkt 12.7. Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til: 

Ved å gjennomføre konkurransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale 

næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er registrert i A jour, 



forespørres om å delta i konkurransene. Som en følge av dette strykes siste 

setning i første avsnitt i punkt 12.7 

d) Rådmannen bes utrede før sommeren 2013  

Eventuelt revidere forslag i punkt 8.1 

Som hovedregel skal alle entrepriser gjennomføres som hovedentrepriser med 

administrert sideentrepriser, slik at næringslivet får delta direkte i 

konkurransene, f.eks. grunnarbeid, tømrer, ventilasjon, betong, elektriker, 

rørlegger, maler osv. 

Går man ut over hovedregelen må forprosjektet ha kommet med forslag på 

andre entrepriseformer når forprosjektet skal behandles av kommunestyret. 

Dette gjelder også for prosjekter som det er inngått intensjonsavtaler med. Det 

skal årlig legges frem en oversikt over hvilke entrepriser som har vært 

gjennomført og på hvilken måte. 

Utrede kostnadene med å få alle bedrifter inn i Ajour. 

e) Utrede Fare-trade handel og kostnader. 

3. Endringer i veileder med bakgrunn i lovendringer og organisatoriske endringer kan 

gjøres administrativt. 

 

 

006/13: INNBYGGERINITIATIV MOT STORSKOLE  
 

 

KOM-006/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP), Arne B. Vaag (V) og Ronny Borge (H) fremmet 

følgende forslag: 

Det vises til innbyggerinitiativet hvor kommunestyret inviteres til å ta opp til ny 

behandling kommunestyresak 124/12 vedrørende ny skolestruktur i Fauske. 

 

Innbyggerinitiativet med forslag til vedtak avvises. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Kommunestyret ser positivt på det store engasjementet som fremkommer i 

innbyggerinitiativet omkring ny skolestruktur i Fauske. Forslaget som fremkommer i 

innbyggerinitiativet oversendes rådmannen til videre utredning. Rådmannen bes også 

vurdere forslaget i forhold til den nye rapporten fra NVE vedr. kvikkleire 

problematikken i Fauske 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

1. Innbyggerinitiativet mot storskole realitetsbehandles av kommunestyret. 

2. Planlegging av ny skole på Vestmyra fortsetter. Skolen skal være en 5-10 skole. 

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

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

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

bruk av overkapasitet, muligheter for samordning av administrasjon, 

nærmiljøperspektivet og pedagogiske hensyn. Saken fremmet på nytt for 

kommunestyret senest innen november 2013. 

 

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

FL’s forslag ble forkastet med 18 mot 13 stemmer. 

AP/H/V’s forslag ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer. 

 



VEDTAK: 

Det vises til innbyggerinitiativet hvor kommunestyret inviteres til å ta opp til ny 

behandling kommunestyresak 124/12 vedrørende ny skolestruktur i Fauske. 

 

Innbyggerinitiativet med forslag til vedtak avvises. 

 

 

007/13: SULITJELMA SKOLE - FRAMDRIFT  
 

INNSTILLING : 
 

1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene. 

2. Barnehagen flyttes inn i skolen. 

3. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres 

innenfor rammen av prosjektet. 

 

 

DRIF-003/13 VEDTAK-  23.01.2013 
 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

1. Saken utsettes til neste møte i driftsutvalg. 

 

2. Det forutsettes at lov om grunnskolen (opplæringslova) følges når det gjelder hvem 

som skal uttale seg i en slik sak. Det vises her til § 11-1. Samarbeidsutval, § 11-1 a. 

Skolemiljøutval, § 11-2. Elevråd. Videre vises det til lov om barnehager, § 4. Foreldreråd 

og samarbeidsutvalg. Det forutsettes videre at arbeidstakerorganisasjoner uttaler seg, 

samt at nærmiljøutvalget i Sulitjelma får uttale seg. 

 

3. Når saken fremmes på nytt, så skal det konkret vises hvordan man både innvendig og 

utvendig har tenkt gjennomført rådmannens planer om samlokalisering av skole og 

barnehage. 

 

4. Inntil noe annet er politisk vedtatt, så fortsetter utbygging av Sulitjelma skole i tråd 

med kommunestyrets vedtak i sak 075/12. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble forkastet med 6 mot 2 stemmer. 

 

 

Anne Grethe Lund (AP) foreslo nytt pkt. 2 og 4: 

2. Det startes en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barnehagen i skolens 

lokaliteter. 

4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 2013. 

 

 

Innstillingen pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene. 



2. Det startes en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barnehagen i skolens 

lokaler. 

3. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres 

innenfor rammen av prosjektet. 

4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 2013. 

 

 

FOR-005/13 VEDTAK-  04.02.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene. 

2. Det startes en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barnehagen i skolens 

lokaler. 

3. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres 

innenfor rammen av prosjektet. 

4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 2013. 

 

 

KOM-007/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Bernt Gøran Lund (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (rektor Sulitjelma skole). 

Lund ble enstemmig erklært inhabil, jfr. kommunelovens § 40.3. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene. 

2. Det startes en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barnehagen i skolens 

lokaler. 

3. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres 

innenfor rammen av prosjektet. 

4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 

2013. 

 

 

008/13: OPPRETTELSE AV LEGEHJEMMEL I KOMBINASJON MED 

KOMMUNEOVERLEGESTILLING  
 

INNSTILLING : 
 

1. Det opprettes 50 % fastlegehjemmel. 

2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av 

refusjoner og egenandeler. 

3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemmel. 

4. Stillingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stilling i kombinasjon med 50 % 

stilling som fastlege. 

 



 

DRIF-004/13 VEDTAK-  23.01.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Det opprettes 50 % fastlegehjemmel. 

2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av 

refusjoner og egenandeler. 

3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemmel. 

4. Stillingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stilling i kombinasjon med 50 % 

stilling som fastlege. 

 

 

FOR-006/13 VEDTAK-  04.02.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Det opprettes 50 % fastlegehjemmel. 

2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av 

refusjoner og egenandeler. 

3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemmel. 

4. Stillingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stilling i kombinasjon med 50 % 

stilling som fastlege. 

 

 

KOM-008/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Det opprettes 50 % fastlegehjemmel. 

2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av 

refusjoner og egenandeler. 

3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemmel. 

4. Stillingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stilling i kombinasjon med 50 

% stilling som fastlege. 

 

 

009/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR EIAVEIEN  
 

NY INNSTILLING: 

 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer: 

 

Friområdet FRI1 reduseres og omfatter nå FRI1 og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå 

benevnelsen FRI3. 

 



Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tillates 

kontor/forretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge 

nærmere enn 30 m fra senterlinje E6. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRI1-FRI3 er 

avsatt til friområde for rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger og andre 

tekniske anlegg tillates ikke oppført. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntak på område 

FRI2-FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt 

trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk. 

 

I reguleringsbestemmelsenes § 6 tas det inn et nytt pkt. 6.1 b) som har følgende 

ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides 

støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være 

gjennomført før området OT1 tas i bruk. 

 

Nytt vegnavn i planområdet er Marmorsløyfa. 

 

 

PLUT-004/13 VEDTAK-  05.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer: 

 

Friområdet FRI1 reduseres og omfatter nå FRI1 og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå 

benevnelsen FRI3. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tillates 

kontor/forretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge 

nærmere enn 30 m fra senterlinje E6. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRI1-FRI3 er 

avsatt til friområde for rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger og andre 

tekniske anlegg tillates ikke oppført. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntak på område 

FRI2-FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt 

trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk. 

 

I reguleringsbestemmelsenes § 6 tas det inn et nytt pkt. 6.1 b) som har følgende 

ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides 

støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være 

gjennomført før området OT1 tas i bruk. 

 

Nytt vegnavn i planområdet er Marmorsløyfa. 

 



 

KOM-009/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer: 

 

Friområdet FRI1 reduseres og omfatter nå FRI1 og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå 

benevnelsen FRI3. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tillates 

kontor/forretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge 

nærmere enn 30 m fra senterlinje E6. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRI1-FRI3 er 

avsatt til friområde for rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger og andre 

tekniske anlegg tillates ikke oppført. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntak på område 

FRI2-FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt 

trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk. 

 

I reguleringsbestemmelsenes § 6 tas det inn et nytt pkt. 6.1 b) som har følgende 

ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides 

støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være 

gjennomført før området OT1 tas i bruk. 

 

Nytt vegnavn i planområdet er Marmorsløyfa. 

 

 

010/13: HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I 

KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL  
 

INNSTILLING : 
 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel til å lyde: 

 

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

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

på 1. juledag og 1. nyttårsdag.» 

 

 

PLUT-071/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

 

KOM-132/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

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

 

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

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

 

 

VEDTAK: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

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

 

 

KOM-010/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel til å lyde: 

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

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

forbudt å kjøre på 1. juledag og 1. nyttårsdag.» 

 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

1. påskedag opprettholdes som skuterfri dag. 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

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

forbudt å kjøre mellom kl. 24.00 og kl. 07.00 

 

V’s forslag ble forkastet med 24 mot 4 stemmer. 

FRP’s forslag ble forkastet med 23 mot 5 stemmer. 

AP’s forslag ble vedtatt med 24 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel til å lyde: 

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

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

forbudt å kjøre på 1. juledag og 1. nyttårsdag.» 

 

 

011/13: VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN 2011 - 2015 - FORSLAG 

TIL VARAMEDLEM  



 

INNSTILLING : 
 

Som nytt varamedlem fra NFU Indre Salten til kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015 velges: 

 Vera Valen, Venset, 8214 Fauske 

 

 

KOM-011/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som nytt varamedlem fra NFU Indre Salten til kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015 velges: 

 Vera Valen, Venset, 8214 Fauske 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


