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Arbeiderpartiet:  
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Høyre: 

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen.  
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Rødt: 
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Venstre: 
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Varamedlemmer: 

Maria Dønnestad, Grete Haugberg. 

 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjefer, personalsjef, enhetsleder barnehage, enhetsleder skole, avdelingsleder IT og 

innkjøp, formannskapssekretær, presse, radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske,  

 

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  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 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/1095      

 Arkiv sakID.:   13/265  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    001/13 KOMMUNESTYRE Dato:  13.02.2013 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 12/2012 og 13/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

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

 

 

KOM-001/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/1093      

 Arkiv sakID.:   13/263  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    002/13 KOMMUNESTYRE Dato:  13.02.2013 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 001/13: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - FAUSKE GATEKJØKKEN 

 

VEDTAK : 
 

I hht. delegasjonsvedtak i kommunestyret sak nr. 51/10gjøres slikt vedtak: 

 

Fauske Gatekjøkken, Storgt. 66, 8200 Fauske gis serveringsbevilling til drift av 

gatekjøkken som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnummer:                999039960 

 Styrer:                                           Sizar Ayob Mohammad 

 Åpnongstider:                              Mandag – Torsdag og Søndag kl. 12.00 – 22.00 

                                                           Fredag og Lørdag kl. 12.00 – 03.00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringssteder. 

Det forutsettes at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter 

 

Bestemmelsen i røykeloven må følges. 

 

 

Vedtaket kan ankes til Fylkesmannen i Nordland, jmf. §4A-12 i Kommuneloven og 

Forvaltningsloven §29. Frist for anke er 3 – tre – uker fra mottakelse av dette vedtaket. 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-002/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/1094      

 Arkiv sakID.:   13/264  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    003/13 KOMMUNESTYRE Dato:  13.02.2013 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/85 I 04/2339 12.12.2012 Salten 

kontrollutvalgservice 

PROTOKOLL FRA MØTE I 

KONTROLLUTVALGET 12. 

DESEMBER 2012 

 13/86 I 13/23 20.12.2012 Salten 

kontrollutvalgsservice 

SAKSPROTOKOLL 

KONTROLLUTVALGET I 

FAUSKE - OPPFØLGING AV 

VEDTAK OG 

AVTALEFORHOLD 

VEDRØRENDE SALG AV GNR. 

103/1540 

 13/87 I 13/25 20.12.2012 Salten 

kontrollutvalgsservice 

SAKSPROTOKOLL - 

KONTROLLUTVALGET I 

FAUSKE: OPPFØLGING AV 

FORVALTNINGSREVISJON: 

SYKEFRAVÆR OG 

FOREBYGGENDE HMS-ARBEID 

 13/88 I 11/1402 20.12.2012 Salten 

kontrollutvalgsservice 

SAKSPROTOKOLL - 

KONTROLLUTVALGET I 

FAUSKE: OPPFØLGNING AV 

FORVALTNINGSREVISJON: 

RESPONSTID I 

FORVALTNINGEN 

 13/90 I 13/28 20.12.2012 Salten 

kontrollutvalgsservice 

SAKSPROTOKOLL - 

KONTROLLUTVALGET I 

FAUSKE: MØTEPLAN FOR 

KONTROLLUTVALGET 

 12/11289 X 12/1662 21.12.2012  REFERAT FRA MØTE I EIVIND 

SANNES LEGAT - 21.12.12 

 13/496 I 13/122 17.01.2013 Posten Norge AS OMLEGGING AV POSTKONTOR 

TIL POST I BUTIKK - 

TILDELING AV AVTALER 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 



 

KOM-003/13 VEDTAK-  13.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/222      

      Arkiv sakID.:   13/61  Saksbehandler:  Ingrid K. Alterskjær  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    007/13 FORMANNSKAP Dato:  04.02.2013 

 004/13 KOMMUNESTYRE  13.02.2013 

 

 

 

DELEGERINGSREGLEMENT 

   
Vedlegg: Gjeldende reglement 

Forlag til delegeringsreglement, jfr link: 

 

http://delegering.kf-infoserie.no/Delegering.aspx?Guid=dd31769d-8bbb-4429-9b13-3b7ea5c4d190 

 

 

 

Sammendrag: 
 

I kommunelovens § 39 står følgende: 

Kommunestyret fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i 

folkevalgte organer. 

Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for 

innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble 

konstituert. 

 

 

Fauske kommune abonnerer på Kommuneforlagets KF-infoserie. 

Nytt av 2012 er at det er utarbeidet et elektronisk delegeringsreglement som tar utgangspunkt i 

de ulike lover med delegeringsmuligheter og delegeringsforbud. 

 

Rådmann har lagt inn gjeldende delegering i det elektroniske systemet.  

Det er tre søkeområder i programmet:  

 Politisk delegering 

 Administrativ delegering 

 Lover 

 

Politisk delegering 

Den politiske delegering er ferdigstilt i hht gjeldende reglement og politiske organisering. 

Kommuneforlaget har ferdigstilt oversikt over lover med delegeringsbestemmelser. 

Der en lov er gått inn i ny lov, er gjeldende delegering videreført.  

Eks: kommunehelsetjenesteloven er nå kommet inn i helse- og omsorgtjenesteloven. 

 

 

Administrativ delegering 

Den videre administrative delegering vil rådmann ferdigstille utfra kommunestyret delegering til 

rådmann. 

 

http://delegering.kf-infoserie.no/Delegering.aspx?Guid=dd31769d-8bbb-4429-9b13-3b7ea5c4d190


 

Innstillingsrett  

Når det gjelder innstillingsrett i hht kommunelovens § 39 foreslår rådmann å videreføre dagens 

bestemmelse med at rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og 

økonomiplan. 

 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmannen    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/552      

      Arkiv sakID.:   13/131  Saksbehandler:  Tom Seljeås  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    008/13 FORMANNSKAP Dato:  04.02.2013 

 005/13 KOMMUNESTYRE  13.02.2013 

 

 

 

INNKJØPSVEILEDER - FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Innkjøpsrutine med veileder for Fauske kommune 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune kjøper varer- og tjenester for ca 170 millioner pr år. 

Fokus på offentlige innkjøp, og skjerpet håndhevelse av Lov om offentlige anskaffelser, krever 

stadig mer ressurser og kompetanse av kommunene. 

Fauske kommune har siden 2008 vært med i Samordnet innkjøp i Salten (SIIS). 

Dette samarbeidet er med å kvalitetssikrer kompliserte anskaffelser, bidrar til stordriftsfordeler, 

og effektiviserer innkjøpsprosessene. Det er utarbeidet et eget innkjøpsreglement for SIIS. 

Fauske kommune har likevel behov for å beskrive interne rutiner, organisering og fullmakter 

som skal gjelde for egen kommune. Rutinen skal sikre at kommunens bidrag i 

innkjøpssamarbeidet blir beskrevet, og at hensyn til lokalt næringsliv ivaretas i konkurransene. 

Dokumentet inneholder også en veileder som skal bidra til å kvalitetssikre 

konkurransegjennomføringene ved å ha fokus på de vanligste feil i anskaffelsene. 

Endring av lovverk, rettspraksis og organisatoriske endringer vil kreve at veileder må 

fortløpende tilpasses. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

For å støtte opp under det arbeidet som er gjort i Fauske innenfor innkjøp, er innkjøpsveilederen 

viktig for å beskrive organisering, roller og fullmakter. 

Som deltaker i innkjøpssamarbeidet i Salten, er det nødvendig at interne rutiner blir beskrevet for 

å sikre at avtaler ivaretar vår kommunes interesser og lokalt næringsliv best mulig. 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder til videre forføyning    

Rådmannen    
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INNBYGGERINITIATIV MOT STORSKOLE 

   

 
Vedlegg: Innkommet innbyggerinitiativ datert 07.12.12 

Underskrifter – Utrykket vedlegg (Ligger i mappa) 

 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har mottatt ca 2000 underskrifter mot storskole i Fauske kommune, og 

kommunen skal behandle saken etter § 39a i Kommuneloven 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunelovens § 39a beskriver hvilke saker som kan fremmes som innbyggerinitiativ og 

hvilke retningslinjer som gjelder for kommunestyrets behandling av initiativet. Formålet med en 

slik initiativrett er å kunne sette saker på dagsordenen i kommunestyret eller fylkestinget.  

 

Kort oppsummert må følgende vilkår være tilstede for å ta opp saken; 

 

1. Forslaget må omfatte oppgaver som kommunen rent faktisk er engasjert i, 

2. Det må ha minimum 300 underskrifter, 

3. Det kan ikke i samme valgperiode fremmes forslag «dersom dette har samme innhold 

som en sak som er behandlet av kommunestyret el fylkestinget i løpet av valgperioden», 

§ 39a pkt 3b.  

 

Formelle krav til selve forslaget; 

1. Kravet må dokumenteres i form av underskrifter. Underskriften må være gitt av en som 

er bosatt i kommunen. 

2. Det må kunne kreves at initiativtakere oppgir talspersoner for forslaget.  

3. Kommunestyret må behandle saken innenfor en frist av 6 måneder 

 

Kommunens saksbehandling; 

1. Administrativt; 

a. Rådmannen skal ta stilling til hvorvidt et forslag oppfyller lovens vilkår for 

behandling 

b. Rådmannen er ansvarlig for at saken gies en forsvarlig utredning på lik linje med 

øvrige saker til kommunestyret 

2. Politisk; 

a. Saken skal behandles av kommunestyret 



b. Dersom forslaget oppfyller lovens vilkår for behandling skal kommunestyret «ta 

stilling til forslaget» 

i. Å ta stilling til forslaget innebærer iht kommentarene i loven; «å sette 

saken på dagsorden og bestemme seg hvordan man skal forholde seg til 

forslaget» 

c. Kommunestyret behandler saken som følger; 

i. Det er intet krav om et realitetsvedtak 

ii. Det er ikke tvunget til å treffe vedtak i samsvar med forslaget, eller å 

avvise det helt 

iii. Kommunestyret står fritt til å avvise et innbyggerinitiativ uten å måtte 

begrunne det 

iv. Det må åpnes for en realitetsdebatt før votering, slik at velgerne ser 

hvordan de folkevalgte forholder seg til saken. Det understrekes at 

realitetsdebatten skal knyttes til selve saken som sådan. Kommunestyret 

trenger derfor ikke å debattere spørsmålet om skolestruktur ettersom det 

allerede er behandlet i kommunestyrets møte i juni 2012. 

d. Kommunestyret kan; 

i. Avvise forslaget (med eller uten begrunnelse) 

ii. Bestemme at saken/forslaget skal utredes videre (av rådmannen) 

iii. Oversende saken til annet organ i kommunen 

iv. Fatte vedtak iht forslag 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

 

Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerinitiativet oppfyller de krav som settes til et slikt 

forslag iht Kommunelovens § 39a, og anbefaler at saken behandles direkte av kommunestyret i 

første møte i 2013. 

 

Dog vil rådmannen peke på noen formaliteter i saken; 

 

1. pkt 3b i §39 omtaler innbyggerinitiativ som fremmer saker med samme innhold som har 

vært behandlet tidligere i valgperioden. Som kjent har kommunestyret i juni 2012 

behandlet spørsmålet om Fauske kommunes fremtidige skolestruktur. 

Innbyggerinitiativet retter seg direkte mot spørsmålet om antall skoler i sentrum. Således 

er det mulig å si at spørsmålet om skolestruktur, allerede er behandlet av kommunestyret 

og saken derfor kan avvises. Rådmannen har imidlertid kommet til å anbefale at saken 

allikevel behandles 

2. Det er normalt vanlig praksis at det i saken oppgis talspersoner for innbyggerinitiativet, 

ettersom loven setter som vilkår at de skal underrettes om kommunestyrets vedtak. Det er 

ikke et krav om at samtlige som har underskrevet skal underrettes om kommunestyrets 

behandling, men kun talspersoner. Rådmannen forutsetter at de som overleverte listene 

kan anføres som talspersoner for initiativet 

3. Det vedlegges i innbyggerinitiativet et forslag til vedtak om klassetrinn i de tre skolene 

Hauan, Finneid og Erikstad samt hvordan Vestmyra bør håndteres. Det vites ikke om det 

konkrete forslaget var en del av de underskriftslistene som lå ute i kommunen til 

signering. Således kan det stilles spørsmål med hvorvidt de som har underskrevet listene 

er innforstått med, og støtter det konkrete forslaget som fremkommer i vedlagte 

oversendingsskriv. Rådmannen er av den oppfatning av en slik formalitet ikke er 

avgjørende for behandling av saken. 



4. Når det gjelder underskrifter er det innlevert totalt 1747. 131 av disse oppgir ikke å være 

bosatt i Fauske kommune. I tillegg kommer ett par signaturer som ikke kan 

godkjennes/identifiseres tydelig. Kravet til minimum 300 underskrifter er dermed 

oppfylt. 

5. Når det gjelder rådmannens ansvar for å sørge for en forsvarlig utredning av saken er det 

tatt utgangspunkt i hvordan ett innbyggerinitiativ skal håndteres etter Kommunelovens  § 

39a i denne saksfremstilling.  

6. Når det gjelder spørsmålet hvordan skolestrukturen i Fauske kommune skal være i 

fremtiden er det fattet vedtak om dette i kommunestyret i juni 2012. Rådmannen ser 

derfor ingen grunn til å foreta en utredning knyttet til det direkte forslaget som følger 

innbyggerinitiativet. Dersom kommunestyret skulle ønske en nærmere utgreiing må 

saken sendes tilbake til rådmannen for en utredning av forslaget. 

 

Saken fremmes uten forslag til innstilling. 

 

 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SULITJELMA SKOLE - FRAMDRIFT 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Prosjekt Ny skole i Sulitjelma er igangsatt i hht godkjent romprogram/andre forutsetninger. 

Prosjektet har en godkjent kostnadsramme på ca 77,7 mill kr. Dette innbefatter følgende 

hovedmomenter: 

 

Ny trafikkløsning mm                 6 051 000 

Utendørsanlegg                 1 299 000  

Nytt bygg                37 860 000  

Ombygging/rehabilitering              24 621 000 

Riving                              7 897 000  

Totale kostnader               77 728 000  

   

I disse summene er det innarbeidet normale reserveanslag. 

 

Som rådmannen tidligere har informert kommunestyret om har grunnarbeidene i form av 

nødvendig vegomlegging, samt opprydding/klargjøring av VA-anlegg blitt vesentlig mere 

kostnadskrevende enn forutsatt. Alle reservepostene i kostnadsoverslaget er benyttet for å dekke 

opp merkostnadene og prosjektkostnadene viser en overskridelse med i underkant av 2 mill 

dersom det ikke iverksettes tiltak. 

 

I tillegg er det fra skolen framsatt ønsker mht inventar/utstyr som langt overskrider 

budsjettrammen. 

 

Lokalitetene for eksisterende barnehage i Sulitjelma er ikke tilfredstillende og det er i 

økonomiplanen avsatt planleggingsmidler til nye lokaliteter. 

 

I budsjettkommentarene for 2012/økonomiplan for 2013-2015 har rådmannen varslet at det 

kunne bli nødvendig å vurdere mulighetene for å inkorporere lokaler til barnehagen innenfor 

igangsatt skoleprosjekt. Det ble varslet en avventing av beslutningen om bygging av nye lokaler 

for barnehagen til det forelå en bedre oversikt over det samlede arealbehovet for skolen og 

barnehagen.   

 



Bakgrunnen for å se på muligheten for å innlemme barnehagen i Sulitjelma, i den nye skolen 

som er under oppføring, er knyttet til følgende:  

 

• Elevtallet i skolen vil i nær fremtid være betydelig lavere enn det skolen er        

            dimensjonert for. Den nye skolen er dimensjonert for et elevtall på 80 elever. 

            Prognosene for 2014 og framover viser et elevtall på mellom 40 og 50 

• Barnehagens driftslokaler er svært dårlige sett i relasjon både til standard og formål for  

            driften. 

• Den totale økonomien i kommunen er krevende  

• En gjennomgang av ressursbruk i et mer langsiktig driftsbilde. 

 

Det er gjort et foreløpig kostnadsoverslag på merkostnader av innlemmelse av barnehagen i nytt 

skolebygg Estimert prisoverslag ligger på i overkant av 3 millioner for å endre prosjektet under 

bygging. Usikre faktorer er blant annet økte utgifter til entreprenør, konsekvensene en ny 

forvaltningsmessig behandling vil medføre og kostnader knyttet til innredning.  

For å få et nøyaktig bilde på det eventuelt nye kostnadsbildet som oppstår, må ny prosjektering 

gjennomføres. 

 

Et annet alternativ til å implementere barnehagen i allerede igangsatt byggeprosess vil være å 

avvente ombygging av deler av skolen etter at byggeprosessen av skolen er fullført. Estimerte 

ombyggingskostnader vil kunne bli mellom  8000 og 15000 kr pr m2. Kostnadene vil avhenge av 

hvor store ombygginger som da iverksettes, men rådmannen antar at kostnadene vil bli høyere 

enn om arbeidene gjennomføres nå. 

 

Velges et nybyggalternativ for barnehagen vil kostnadene ligge rundt 30.000 pr m2. 

 

Det er allerede gjort endringer i forutsetningene for oppførelse av skolebygget slik at det ved 

gjenstøping av grunnflaten vil ligge rørsystemer klart for en eventuell innlemmelse av 

barnehagen på et senere tidspunkt. 

 

 

Rådmannen finner med bakgrunn i det foranstående og da særlig utsiktene til at den økonomiske 

rammen for prosjektet ikke vil holde, grunnlag for å vurdere endringer i forhold til hvordan 

prosjekt skole i Sulitjelma skal realiseres. 

 

Rådmannen vil derfor ut fra en totalvurdering anbefale  følgende 

 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    
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OPPRETTELSE AV LEGEHJEMMEL I KOMBINASJON MED 

KOMMUNEOVERLEGESTILLING 

   

 
Vedlegg: Notat ang. rekruttering av kommuneoverlege 

 

Sammendrag: 
 

Bakgrunn for saken: 
 

Stillingen som kommuneoverlege i Fauske er hjemlet med 50 % st. Stillingen innebærer ansvar 

som medisinskfaglig rådgiver, smittevern og miljørettet helsevern. Stillingen har ikke vært fast 

besatt siden 2008. Stillingen har vært utlyst 4 ganger i løpet av perioden. Det har ikke vært mulig 

å rekruttere ny kommuneoverlege. For å ivareta forpliktelsen i forhold til å inneha en 

kommuneoverlege, har overlegefunksjonen i perioder vært fordelt mellom 2 – 3 leger. 

Det haster dermed med utlysning for å få på plass tilsetting i stillingen som kommuneoverlege. 

Det siste året har kommuneoverlegefunksjonen vært fordelt mellom Helga Rørvik og Terje 

Blekastad. Rørvik har hånd om det som vedrører smittevern, mens Blekastad har hatt hånd om 

det øvrige. Dr. Blekastad har sagt opp sin del av stillingen med virkning fra 01.11.2012. Det 

innebærer at Fauske kommune i dag ikke har kommuneoverlege. 

 

I september 2012 ble det utarbeidet et notat om hvilke tiltak som kunne være aktuelt for å 

rekruttere kommuneoverlege. Notatet (se vedlegg) 

 

1. Kommuneoverlege i kombinasjon med 50 % stilling som fastlege  

2. Seksjonerte oppgaver fordelt på mange fastleger 

3. Kommuneoverlege kombinert med offentlige legeoppgaver knyttet til akuttplasser (pre - 

obs) og legevakt 

 

Det må opprettes ny stillingshjemmel som fastlege for å kunne gå inn på dette alternativet. 

 

Notatet er utarbeidet av Helga Rørvik, Terje Blekastad og Siv Johansen. De konkluderer med at 

tiltak 1 er det mest aktuelle alternativet for å rekruttere ny kommuneoverlege.  

 

Saksopplysninger: 

 



Oppretting av 50 % stillingshjemmel som fastlege som kan utlyses i kombinasjon med 50 % 

stilling som kommuneoverlege har vært behandlet både i Allmennlegeutvalget og i 

Samarbeidsutvalget for leger. Begge utvalg tilrår å opprette en ny hjemmel slik at stillingen kan 

lyses ut som 100 % stilling. 

 

Fauske kommune har i dag 9 fastlegehjemler. På Helfos sider framkommer det at det nesten ikke 

er ledig kapasitet hos kommunens fastleger. Dette medfører at pasientene i realiteten ikke har 

reell mulighet til å velge fastlege. 

 

I «Forskrift om fastlegeordning i kommunene» fra 2012 er bl.a. kravene til fastlegens allmenne 

tilgjengelighet innskjerpet. Dette har medført at flere av legene har bedt om å få redusert 

listelengdene sine for å kunne imøtekomme kravene. 

 

Samhandlingsreformen medfører også at behovet for fastlege er økende bl.a. med tanke på at 

pasienter tidligere skrives ut fra sykehus, og får i perioder et større behov for å konsultere sin 

fastlege.  

 

Med bakgrunn i dette, er det behov for å øke antallet fastlegehjemler. 

 

Det er ikke budsjettert for ny fastlegehjemmel, men regnskapstall viser at legenes inntjening i 

form av egenandeler og refusjoner er store. I tillegg er sentrale føringer så sterke på at det er 

behov for flere fastleger, at kommunene får et engangsbeløp på kr. 300 000 pr ny legehjemmel 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR EIAVEIEN 

   

 
Vedlegg: Områderegulering - plankart med bestemmelser av 24.09.2012. Rapport vegtrafikkstøy av 

23.10.2012. Planbeskrivelse. ROS-analyse 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Eiaveien. Utarbeidelse av 

planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samråd med kommunen. 

 

Planområdet er på ca. 64,7 daa og avgrenses av jernbanen i nord, E6 mot vest og Eiaveien 

mot øst. Området ligger ca. 600-700 m nord for Fauske sentrum.  

 

Hensikten med planen er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhørende atkomst og 

parkering. Planen viser også eksisterende boliger, lek, forretning/kontor, 

forretning/kontor/bolig, friområder samt vegsystem. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Offentlig tjenesteyting, Forsamlingslokale, 

Lekeplass, Sti, Forretning/Kontor/Bolig, Forretning/Kontor. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Fortau, Annen 

veggrunn-tekniske anlegg, Parkeringsplasser. 

3. Grøntstruktur: Friområde.  

 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 (vedtatt 3.2.2011), er gjeldende for planområdet. 

Foreliggende planforslag medfører endring av område avsatt til forretning/kontor/industri til 

offentlig tjenesteyting.  

Området vurderes som egnet til nytt formål og det er foreløpig ledig næringsareal på for 

eksempel Krokdalsmyra. Endring av formål anses å være positivt for eksisterende 

boligområde med tanke på for eksempel støy. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen 

negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer. 

 

Innenfor planområdet ligger også deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan for Kryss Kirkeveien/E6 (vedtatt 5.4.2001). 

 Reguleringsplan for Fauske N-Løgavlveien (G/S-veg) (vedtatt 10.12.1992). 



 Reguleringsplan for Follaveien (E6) (vedtatt 8.10.1981). 

Foreslått endring av disse fremkommer i foreliggende planforslag med Planbeskrivelse.  

   

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.  

Rådmannen tar vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente 

forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 

planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Kommentar fra folkehelserådgiver er som følger: “Mine innspill er først og fremst knyttet til 

Planbestemmelser til områderegulering for Eiaveien, § 5 Diverse bestemmelser, kap. 5.1 

Utbygging – rekkefølgebestemmelser pkt. d) – Vedlagt byggesøknad skal det følge en 

situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering, parkering, snuhammer, sansehager, 

gangvegsystem m.m. 

 

1. Omsorgsboliger spesielt med tanke på personer med demens 
I Norge lider rundt 70.000 personer i dag av demens. Innen 2040 vil tallet på demente 

i Norge bli doblet. I litteraturen  kommer det frem at kommuner er generelt dårlig 

forberedt på de sosiale og økonomiske utfordringene disse sykdommene bringer. 

 

Undersøkelser viser at aktivitet er svært viktig med tanke på mental helse både som 

forebygging og behandling. Nyere studier tyder på at personer som er fysisk aktive 

har mindre risiko for å utvikle demens og et viktig behandlingstilbud for de som har 

fått diagnosen (Moser & Martinsen 2008).   

 

Fysisk aktivitet er en av de mest effektive tverrfaglige behandlingsmetoder for å 

redusere APSD-symptomer (atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens) 

og bedre pasientens livskvalitet og funksjonsnivå. Fysisk aktivitet og trening reduserer 

signifikant psykologiske og somatiske symptomer hos pårørende, øker deres 

psykologiske mestringskompetanse og hjelper dem til å bevare en positiv 

familierelasjon til den syke (Demens Vol. 10/nr.3 Mirka Kraus 2006). 

 

I et sykdomsforløp med mental lidelse er fritidsaktiviteter viktige, interesser som 

kombinerer fysisk, mental og sosial aktivitet er god “medisin” (Fratiglioni 2004). 

 

I det videre arbeid med planlegging av boliger for demente blir det svært viktig å 

legge til rette for aktivitet, både inne og ute. Ikke minst vil et godt tilrettelagt 

uteområde kunne bygge opp omkring gode erfaringer og opplevelser hos den enkelte 

bruker. Dette vil være moderne og fremtidsrettet demensbehandling. 

 

Det bør også planlegges å få til gode aktivitetsmuligheter både i nærområdet og 

områder et stykke bort fra boligmassen. Som eksempel bør Eiavei-området på en eller 



annen måte kunne kobles opp for bruk av fasiliteter og uteområdene mot Vestmyra og 

Holtanveien, Hauan og Finneidlia. Det vil bl.a. kreve trafikale løsninger som også vil 

komme andre myke trafikanter til gode, ikke minst barn og unge på vei til skole og 

annen fritidsaktivitet i området. 

 

2. Tilrettelegging for ansatte 
Fra et folkehelseperspektiv vil det være ønskelig at det legges til rette for aktiv 

arbeidsvei for ansatte, med det menes bl.a. å legge til rette for at ansatte skal kunne 

gå og/eller sykle til arbeid. I den forbindelse viser det  seg at gode 

garderobefasiliteter på arbeidsplassen og gode muligheter for sykkelparkering er 

viktige faktorer for å få til en «aktiv arbeidsveg». I planforslaget kommer det klart 

frem behov og ønske om parkeringsmuligheter for bil, ut fra mitt syn bør det også 

legges like godt til rette for sykkelparkering. Det må være «lett/attraktivt» å bruke 

sykkel til jobb.   

 

I prosjekteringen med byggeplan/situasjonsplan er det naturlig at ovenstående er tema, jfr. 

bestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 d). 

Utfra ovenstående innspill utfyller rådmannen denne bestemmelse til følgende ordlyd: 

Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering, 

parkering, sykkelparkering, snuhammer, sansehager, gangvegsystem m.m. 

 

Barnas representant fokuserer på løsninger for tryggere kryssing av E6 for myke trafikanter.  

 

I gjeldende planverk ligger avklaringer for fremføring av gang-/sykkelveg (g/s-veg) fra 

Eiaveien og nordøstover mot Holtanveien. Et viktig moment i denne sammenheng er at 

kulvert (g/s-veg) under jernbanen er etablert. 

Fra Eiaveien mot Vestmyra er fortsatt kryssing av E6 en stor utfordring. Mange skolebarn 

krysser E6 i dette området og Fauske kommune og Statens vegvesen har over lengre tid hatt 

fokus på denne problemstillingen. Denne prosessen vil fortsette til mer trafikksikker løsning 

er etablert. 

Behandling av foreliggende planforslag omhandler ikke tryggere kryssing av E6 (utenfor 

planavgrensning).  

 

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

I reguleringsplanforslag er det nå krav om at planlagte nye offentlige/felles kjøreveger, der det 

vil være behov for fremtidig adressering, skal navnsettes. 

I foreliggende planforslag er Marmorsløyfa foreslått som nytt vegnavn.   

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering 

for Eiaveien ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Marmorsløyfa. 



 

 

PLUT-080/12 VEDTAK- 13.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering 

for Eiaveien ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Marmorsløyfa. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Eiaveien. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 26.06 – 20.08.12. Det er 

innkommet 7 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

SAKSBEHANDLERS VURDERING: 

 

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 

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

fremstår. 

 

 

Nordland fylkeskommune (Nfk), 28.8.2012 

“Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende 

uttalelse: 

 

Planfaglig uttalelse 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

 

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i 

konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved 

eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til 



reguleringsbestemmelser. Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Sametinget, 5.7.2012 

“Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er 

fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske 

kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til omsøkte regulering for 

Eiaveien. 

 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at 

dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.”  

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. Påpekte forhold er ivaretatt i 

reguleringsbestemmelsenes § 6.1 f). 

 

 

NVE, 24.8.2012 

“I vårt innspill til planoppstart, datert 31.10.2011, ba vi om at grunnforholdene måtte 

vurderes og tas hensyn til i det videre planarbeidet. Det foreligger nå rapport fra Rambøll, 

datert 13.2.2012, som sier at det ikke er registrert kvikkleire i området og at grunnen i 

planområdet består generelt av bløt til middels fast leire med tynne siltlag og enkelte 

gruskorn . Ut fra dette mener NVE at våre innspill er ivaretatt og har derfor ingen merknader 

til områdereguleringsplanen.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

 Statens vegvesen Region nord, 16.8.2012 

“Planområdet ligger ved E6 som har stor trafikk som genererer betydelig med vegtrafikkstøy. 

Det er ikke foretatt støyberegninger i planarbeidet, men konkludert med at dette må ses 

nærmere på. Bestemmelsene sier at støyretningslinjen T-1442 skal gjelde. Siden 

vegtrafikkstøy ikke er utredet setter vi krav om at støykravene i T-1442 skal dokumenteres og 

at de er oppfylte for de nye områdene som skal benyttes til boliger dvs. OT1 og F/K/B1. 

Avbøtende tiltak skal vises og avklares i reguleringsplanen og ikke på byggesaksnivå. Dersom 

det ikke gjøres i denne planen, må det medtas i bestemmelsene at det skal utarbeides 

detaljreguleringsplan der støyproblematikken skal utredes og løses før områdene OT1 og 

F/K/B1 kan utbygges. Det må også dokumenteres at støykravene er oppfylte og avbøtende 

tiltak som for eksempel støyskjerm/-voll må vises i plankartet. 

 

En forutsetning for at atkomstveien til OT1 (Marmorsløyfa) legges så nær E6 er at det blir 

nok areal til snøopplag, eventuell støyskjerm/-voll eller vegteknisk utsyr mm. I området FRI1 

mellom de to vegene må det ikke settes opp bygninger. Bestemmelsenes § 4.1 b) må derfor 

endres slik at mindre bygninger eller installasjoner ikke plasseres på dette friarealet mellom 

E6 og Marmorsløyfa. 

 



Området regulert til F/K/B1 og F/K1 er i gjeldende plan regulert til industriformål. Vi er 

opptatt av at boligbebyggelse skal lokaliseres vekk fra E6 slik at den ikke blir støyutsatt. Slik 

det nå er regulert kan det bygges bolig inntil 15 m fra midten av E6 dersom garasjen nærmest 

E6 rives, selv om det neppe er intensjonen med planen. Området F/K/B1 må derfor endres 

enten med formåls-/byggegrenseendring eller endring av bestemmelsene som hindrer bygging 

til boligformål nær E6. 

Vi ber om at reguleringsplanen endres slik vi har nevnt og at vi får planen til gjennomgang 

før den vedtas.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Med bakgrunn i ovenstående har rådmannen fått utarbeidet 

støyberegninger for deler av planområdet, jf. vedlegg. 

Som det fremkommer her er det ikke behov for støyskjerming mot E6 for planlagt bebyggelse 

på området OT1. Det er ikke planlagt felles uteområder på vestsiden av fremtidige bygninger i 

dette området. 

 

Med samme bakgrunn er plankart og reguleringsbestemmelser anbefalt endret som følger: 

 

 Friområdet FRI1 er redusert 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 er det tatt 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. 

Dette ivaretar krav til utarbeiding av støyrapport dersom prosjektet på OT1 eventuelt 

ikke blir i tråd med forutsetningene i foreliggende støyrapport av 23.10.2012. 

 

Anbefalte endringer er tatt inn revidert plankart og reviderte bestemmelser av 24.9.2012 som 

er vedlagt. 

 

Rapport for vegtrafikkstøy av 23.10.2012 samt revidert planforslag er oversendt Statens 

vegvesen Region nord for ny gjennomgang/vurdering. 

 

I brev av 22.11.2012 foreligger ny uttalelse fra Statens vegvesen Region nord som lyder slik: 

“Viser til brev fra Fauske kommune datert 31.10.2012. I vår uttalelse til den offentlige 

høringen hadde vi flere merknader til planforslaget. Merknadene er nå innarbeidet i 

plankartet og bestemmelsene på en tilfredsstillende måte. Vi har derfor ingen merknader til 

denne planen.” 

 

Med bakgrunn i denne uttalelse anbefaler rådmannen at revidert planforslag godkjennes. 

 

 



Jernbaneverket, 22.8.2012 

“Hensikten med planen er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhørende atkomst og 

parkering. Planen viser også eksisterende boliger, lek, forretning/kontor, friområder samt 

vegsystem. Det nye tiltaket innebærer en endring av gjeldende reguleringsformål fra 

forretning/kontor/industri til offentlig tjenesteyting. Nye omsorgsboliger blir liggende mer enn 

100 meter fra jernbanelinjen. 

 

Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak i umiddelbar nærhet av jernbanelinjen. 

Jernbaneverket har derfor ingen merknader til reguleringsplanen.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 13.8.2012 

“Det vises til forslag til områderegulering Eiaveien, sak 080/12, til offentlig ettersyn. Saken er 

oversendt Helse- og miljøtilsyn Salten IKS fra kommunelegen.  

 

Fauske kommune har i vedtak av 13.12.2011, sak 048/12, delegert til HMTS myndighet 

innenfor miljørettet helsevern etter lov av 24.6.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid § 9. 

Myndigheten utføres i samråd med kommuneoverlegen. 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag: 

- Lov 24.6.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid 

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern 

 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, 

trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål <<å fremme 

folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant 

annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på 

helsen>>. 

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, 

drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for 

helseskade eller helsemessig ulempe. 

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. 

Hvis virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange 

mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige 

forhold i virksomheten vurderes. 

 

Vår vurdering 
To forhold kommenteres i forhold til folkehelselovens bestemmelser: 

 

1. Støy: 

Støy fra E6 er nevnt i planbeskrivelsen, og forutsetninger etter den gamle 

arealretningslinjen T-1442 er nevnt. Vi vil presisere hva vi oppfatter som vesentlig i 

den forbindelsen: 

Dagens trafikk (3000-5000 ÅDT i følge database ved vegvesen.no) tilsier at det må 

settes klare føringer for avstander til støysårbar bebyggelse og at støyfaglig utredning 

må kreves for nye støysårbare bygg. Planområdet vil ha en rød støysone på opp mot 

kanskje 20 m fra E6 hvor det ikke kan tillates ny støysårbar bebyggelse, og gul sone 

vil bre seg kanskje 60-80 m avstand fra veien. Boliger og andre støysårbare bygg i gul 



sone må støyutredes med krav om stille side og egnet utendørs oppholdsareal. 

Lydkrav etter teknisk forskrift sin lydstandard NS 8175-2012 må forutsettes oppfylt på 

uteareal og innendørs. 

  

2. Omsorgsboliger og forebygging mot legionellasmitte fra dusjanlegg: 

Vannfordelingsnett i boliger for eldre er særlig viktige å prosjektere godt med hensyn 

til forebygging mot legionellasmitte. Utbygger må derfor prosjektere 

vannfordelingsnett som oppfyller dagens anbefalinger for sikker drift og som er godt 

tilrettelagt for legionellatiltak (temperatur/rensing/desinfeksjon).” 

 

Vurdering/Anbefaling: Når det gjelder vegtrafikkstøy viser rådmannen til 

vurdering/anbefaling ovenfor under merknad fra Statens vegvesen Region nord. 

 

Problemstillingen vedr. legionellasmitte ivaretas i byggesaksprosessen. Div. forskrifter setter 

krav til prosjekterende vedr. dette, bl.a. Forskrift om miljørettet helsevern av 25.4.2003 nr. 

486.  

 

 

Fauske eldreråd, 13.8.2012 

“Fauske Eldreråd har ingen merknader til forslag til områderegulering for Eiaveien, men har 

følgende tilleggskommentar til prosessen videre: 

Eldrerådet forutsetter at detaljregulering sendes på høring til eldrerådet.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. Bestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 g), kan sette krav om 

detaljregulering dersom det fremkommer behov for større avvik fra bestemmelsene. I en slik 

prosess er Fauske eldreråd fast høringsinstans. 

 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I KOMMUNEDELPLAN 

MOTORFERDSEL 

   

 
Vedlegg: - Høringsdokument m/adresseliste 

- Høringsuttalelse fra Sulitjelma Hytteforening datert 18.mars 2012 

- Høringsuttalelse fra Nordland Fylkeskommune, Plan og miljø, datert 10.april 2012 

- Høringsuttalelse fra Salten Politidistrikt datert 17. april 2012 

 

Sammendrag: 
I sak 39/12 i Plan- og utviklingsutvalget den 15.02.2012 ble det vedtatt følgende: 

«Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å endre 

planens punkt som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke blir en scooterfri 

dag.» 

 

Saksopplysninger: 

 
Endringen anses som en mindre endring i bestemmelsene og ihht K-sak 58/09 er avgjørelsen 

delegert til Plan- og utviklingsutvalget. 

 

Saken har vært sendt på høring, annonsert i avisene og ligget ute til offentlig ettersyn i 6 uker, 

slik bestemmelsene i Plan- og bygningsloven tilsier. 

 

Frist for uttalelse var satt til 17. april 2012.  Ved fristens utløp var det kommet inn 3 uttalelser, 

fra Sulitjelma Hytteforening, Nordland Fylkeskommune og Salten Politidistrikt, jfr. vedlegg. 

 

Kommunedelplan med tema motorferdsel med vilkår/bestemmelser ble vedtatt av Fauske 

kommunestyre i oktober 2002 og har ikke vært revidert siden. 

 

Saksbehandlers vurdering: 
Dersom Fauske kommune vedtar å endre ordlyden i bestemmelsenes § 3 – tidspunkt for kjøring, 

slik at 1. påskedag ikke blir en skuterfri dag, er det ingen dager i påsken som er skuterfri.  I et så 

stort hytteområde som i Sulitjelma burde det i hvert fall være en dag i påsken som er skuterfri, 

dette på grunn av støy og andre friluftsinteresser. 

 

I Sørfold er det forbudt med skuterferdsel 1. påskedag, i Saltdal er alle skuterfrie dager fjernet. 

I Sjunkhatten og Junkerdal nasjonalpark er det 2 skuterfrie dager i påsken – langfredag og 1. 

påskedag. 



 

Forvaltning av motorisert ferdsel i Fauske og Saltdal har vært noe ulik de siste 10 årene.  Dette 

på grunn av Fauske kommune har vært deltaker i forsøksordningen som innebærer at vi forvalter 

motorisert ferdsel etter plan- og bygningsloven og har vedtatt egen kommunedelplan på dette 

området, mens Saltdal forvalter slike saker etter motorferdselsloven m/forskrifter. 

 

Sulitjelma hytteforening støtter forslaget om at det skal være tillatt å kjøre snøskuter også 1. 

påskedag.  

 

Nordland Fylkeskommune etterlyser en begrunnelse for ønsket om endringer i bestemmelsene, 

og hvilken nytteverdi og negative konsekvenser det eventuelt vil ha. De kan derfor ikke se det 

faktiske behovet for en endring i dagens bestemmelser til kommunedelplan med tema 

motorferdsel.  De ber også om at kommunen vurderer hvor vidt den foreslåtte endringen i 

kommunedelplanen kommer i konflikt med friluftsinteresser i kommunen. Fylkeskommunen ber 

kommunen vurdere hvor vidt dette arbeidet med å endre kommunedelplan for motorferdsel er i 

overensstemmelse med ønsket om en langsiktig kommunal arealplanlegging for å styrke et 

miljøvennlig friluftsliv. De forutsetter at øvrige bestemmelser og vilkår for motorferdsel vil 

gjelde for motorferdsel på 1. påskedag, dersom bestemmelsene blir endret. 

 

Fauske og Sørfold lensmannskontor sier i sin uttalelse at de ikke har noen innvendinger til at 1. 

påskedag ikke blir en skuterfri dag.  De er opptatt av at der lovlig ferdsel krysser 

kommunegrensen, så bør det være like regelverk i gjeldende kommuner. 

 

Ny lov om motorisert ferdsel i utmark ligger fremdeles i departementet til behandling.  Når 

denne blir politisk behandlet vites ikke.  Dersom det i den nye loven blir vedtatt at kommunene 

skal forvalte motorferdsel etter plan- og bygningsloven – selvbestemmelse innenfor visse 

rammer – må kommunedelplanen revideres i en ordinær planprosess.   Dersom vi nå endrer § 3 i 

bestemmelsene ved å ta vekk 1. påskedag som skuterfri dag, kan det eventuelt bli vanskelig å 

gjeninnføre skuterfri dag i påsken.  

 

Som tidligere nevnt ble kommunedelplan med tema vedtatt i 2002 og er ikke revidert etter den 

tid.  Grunnen til dette er at planen ikke skulle endres mens Fauske kommune var deltaker i 

forsøksordningen. Erfaringer fra forsøksperioden skulle legges til grunn ved eventuell overgang 

til lovverk som gir kommunene mulighet til å vedta eget planverk når det gjelder motorisert 

ferdsel. 

 

Fauske kommune og de andre forsøkskommunene har av departementet fått tillatelse til å 

forvalte motorisert ferdsel slik de har gjort i forsøksperioden og fram til nytt lovverk er vedtatt 

og trådt i kraft. 

 

Det bør vurderes om en burde avvente departementets behandling av nytt lovverk vedr 

motorisert ferdsel før en foretar endringer i gjeldende kommunedelplan. 

 

Med bakgrunn i de merknader som er kommet vil rådmannen anbefale at § 3 i bestemmelsene 

endres.  Rådmannen vektlegger da særlig politiets ønske om like regler i kommuner hvor lovlig 

ferdsel krysser kommunegrensene. 

 

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.» 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I 

FAUSKE FOR PERIODEN 2011 - 2015 - FORSLAG TIL VARAMEDLEM 

   

 
Vedlegg: Brev fra NFU Indre Salten datert 01.02.2013 

 

Sammendrag: 
 

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

likestilling av funksjonshemmede. 

Vi har fått forslag fra NFU Indre Salten. 

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

 

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 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede    

NFU Indre Salten lokallag Sjåheiveien 33   

Vera Valen Venset 8214 FAUSKE 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


