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Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

21.03.2013
2/2013

Fra kL. 10:00

Til kL. 16:40
Til behandling: Sakene 012/13 - 020/13
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Alt For Innbyggerne:
Arbeiderpartiet:
Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjel1haug, Anne Grethe
Lund, Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Gøran S. Indregård, Eirik
Barstrand.
Felleslista:
Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Kjel1 Eilertsen.
Fremskrittspartiet:
Kenneth Svendsen, Marit Stemland, Dag-Wily Nyrud, Liv-Marit Tverå.
Høyre:
Ronny Borge, Arnt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen.
Kristelig Folkeparti:
Ingelin Noresjø.
Rødt:
Per-Gunnar Kung Skotåm.
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:
Arne Bjørn Vaag.

Varamedlemmer:
Janne Hatlebrekke, Kjel1 Sverre Jakobsen, Kathrine Moan Larsen, Karin Rugås, Hans-Erik Vasskog.

Andre:
Rådmann, kommunalsjefer, tidligere kommuneoverlege, hovedverneombud, formannskapssekretær,
presse, radio.

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

Siv Anita Johnsen Brekke
Ordfører representant representant

Protokol1en 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 22.03.13

MERKADER:

Møtet var innalt på lovlig måte. Sakslista var kungjort i distriktets lokalaviser, og
dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker.

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

Det var ingen merknader til innallinga.

Merknader til dagsorden:
. Tidligere kommunelege Terje Blekastad og hovedverneombud Vibeke Fures Hansen

vil orientere om Sagatun.
. Per Gunnar Skotåm (R):

Bra løsning i personalsak - Behandles i luket møte
. Kjell Sverre Jakobsen (AFI):

1. Har spørsmål til personalsak
2. Kommunestyret har ikke fått informasjon om overforbruk

. Ame B. Vaag (V):

Enten stenge møte nå eller på slutten av møtet.

Møtet ble luket ang. personalsak med hjemmel j kommunelovens § 31.3.

. Marit Stemland (FRP):

Viser til avisoppslag i Avisa Nordland 11. mars - sjokktall i regnskap. Varaordfører
sier at det ikke blir gitt flere midler også med feilbudsjettering. Vil det bety at det ikke
blir folk i arbeid i pleie/omsorg?

. Ingelin Noresjø (KRF):

1. Ber om informasjon ang. regnskap

2. Etterlyser sak ang. utvikling i alkoholomsetningen i Fauske. Viser til
alkoholpolitisk handlingsplan.

3. Etterlyser sak ang. eiendomsforvaltning.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Skotåm ba om at sak 17/13 ble flytet framover på sakskaret, men da var dagsorden godkjent.

Orientering ang. Sagatun v/tidligere kommuneoverlege Terje Blekastad og hovedverneombud
Vibeke Furnes Hansen.

Hege Harsvik (FL) innvilget permisjon fra sak 17/13 og Karin Rugås (FL) tiltrådte.

Svar på spørsmål:
Marit Stem land:
Varaordfører svare. Nei.
Ingelin Noresjø:
Pkt. 1. Ordfører Svarte. Sak ang. regnskap kommer i kommunestyret 8. mai.
Pkt. 2. Ordfører svare. Rapporter er kommet inn og vi skal få noe til neste møte.
Pkt. 3. Ordfører svare. Kommunestyret skal få innblikk og saken kommer i junimøtet.
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Sak nr.: Sakstittel:

012/13

013/13

014/13

015/13

016/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

REFERATS AKER I PERIODEN

ENDRING I KOMMUNESTRUKTUR - FORVENTNINGER OG KRV

FORSLAG TIL REVIDERT SENIORPLAN

DET NORSKE TRAVSELSKAP - PANT I EIENDOM P Å
KROKDALSMYRA

SAGATUN HELSE- OG SOSIALSENTER

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

GODTGJØRELSESREGLEMENT

ANTALL STEMMEKRTSER VED STORTINGS- OG
SAMETINGSVALGET 2013

017/13

018/13

019/13

020/13



012/13: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 112013 godkjennes.

KOM-012/13 VEDTAK- 21.03.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

013/13: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

KOM-013/13 VEDTAK- 21.03.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

014/13: ENDRING I KOMMUNESTRUKTUR - FORVENTNINGER OG KRV

FOR-018/13 VEDTAK- 11.03.2013

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret.

KOM-014/13 VEDTAK- 21.03.2013

Kenneth Svendsen (FRP) fremmet følgende innspil:
1. Fauske kommunestyre ser at det er iiange gode gruner for at flere kommuner bør

slå seg sammen til større enheter. Både med bakgrun i nye samferdselsløsninger,
teknologiske løsninger, kvalitet i tjenestetilbudet, rekrtteringsproblemer og for å
opprettholde kompetanse i småkommuner. Fauske kommunestyre legger til grunn
at en kommunesamenslåing må være basert på at befolkningen gjennom
folkeavstemning sier ja til det.

2. Fauske kommunestyre mener at bakgrunnen for en samenslåing til større enheter
må være forbedring av tjenestetilbudet til befolkningen. Kommunestyret mener
derfor at en kommune/innbyggerne ikke må tape økonomisk på en slik
sammenslåing.

3. Fauske kommunestyre mener at når en kommune får over et visst antall
innbyggere bør en søke å overføre oppgaver som i dag utføres av staten eller



fylkeskommunen til kommunen. Slike eksempler kan være å overføre ansvaret for
videregående skoler, kontroll oppgaver som i dag utføres av fylkeskommunen og
fylkesmanen m.m.

4. Fauske kommunestyre ber KS arbeide videre med å legge frem mest mulig fakta
for de enkelte kommunene om hvilke konsekvenser, positive og negative, en
sammenslåing vil ha.

Jørn Stene (FL) fremmet følgende innspil:
En eventuell prosess med formål å utrede en endring i kommunestrukuren både lokalt
og nasjonalt må baseres på frivilighet mellom de kommuner som ønsker en slik
prosess. Utredningen må belyse både positive og negative konsekvenser ved en
kommunestruturendring. Innfallsvinkelen for prosessen må være å belyse hva som
gir et best mulig tilbud ti innbyggerne. Det må være en forutsetning at avgjørelsen om '
kommunestruturendring avgjøres ved en folkeavstemning.

Kjell Sverre Jakobsen (AFI), Tom Vidar Karlsen (AP), Ingelin Noresjø (KR),
Ronny Borge (H), Arne B. Vaag (V) og Kenneth Svensen (FRP) fremmet
følgende omforente innspil:

1. Fauske kommunestyre ser at det er mange gode gruner for at flere koinunèr bør
slå seg sammen til større enheter. Både med bakgrun i nye samferdselsløsninger,
teknologiske løsninger, kvalitet i tjenestetilbudet, rekrtteringsproblemer og for å
opprettholde kompetanse i små komnuner.

2. Fauske kommunestyre mener ,at bakgrunnen for en sammenslåing til større enheter
må være forbedring av tjenestetilbudet til befolkningen. Kommunestyret mener
derfor at en kommune ikke må tape økonomisk på en slik sammenslåing.

3. Fauske kommunestyre mener at når en kommune får over et visst antall
innbyggere kan de også være i stand til å få overført flere oppgaver fra stat og
fylkeskommune,

4. Fauske kommunestyre ber KS arbeide videre med å legge frem mest mulig fakta
for de enkelte kommunene om hvilke konsekvenser, positive og negative, en
samenslåing vil ha.

Det omforente forslaget og FL's forslag oversendes KS.

INNSPILL TIL KS:
Fra Alt for Innbyggerne, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig
Folkeparti og Venstre:

1. Fauske kommunestyre ser at det er mange gode gruner for at flere kommuner bør
slå seg samen til større enheter. Både med bakgrun i nye samferdselsløsninger,
teknologiske løsninger, kvalitet i tjenestetilbudet, rekrtteringsproblemer og for å
opprettholde kompetanse i små kommuner.

2. Fauske kommunestyre mener at bakgruen for en samenslåing til større enheter
må være forbedring av tjenestetilbudet til befolkningen. Kommunestyret mener
derfor at en kommune ikke må tape økonomisk på en slik samenslåing.

3. Fauske kommunestyre mener at når en kommune får over et visst antall
innbyggere kan de også være i stand til å få overført flere oppgaver fra stat og

fylkeskommune.
4. Fauske kommunestyre ber KS arbeide videre med å legge frem mest mulig fakta

for de enkelte kommunene om hvilke konsekvenser, positive og negative, en
samenslåing vil ha.



Fra Felleslista:
En eventuell prosess med formål å utrede en endring i kommunestrukturen både lokalt
og nasjonalt må baseres på frivilighet mellom de kommuner som ønsker en slik
prosess. Utredningen må belyse både positive og negative konsekvenser ved en
kommunestrukturendring. Innfallsvinkelen for prosessen må være å belyse hva som
gir et best mulig tilbud ti innbyggerne. Det må være en forutsetning at avgjørelsen om
kommunestruturendring avgjøres ved en folkeavstemning.

015/13: FORSLAG TIL REVIDERT SENIORPLAN

INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til revidert Seniorplan for Fauske kommune
som veiledende og retningsgivende

PART-003/13 VEDTAK. 11.03.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til revidert Seniorplan for Fauske kommune
som veiledende og retningsgivende

KOM-015/13 VEDTAK- 21.03.2013

Ronny Borge (H) foreslo følgende endring i pkt. 1:
Pkt. 1 Seniorplanen gjelder for ansatte opp til fylte 70 år.

Parssamensatt utvalgs innstiling ble vedtatt 17 mot 14 stemmer avgitt for H's
forslag.

VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til revidert Seniorplan for Fauske
kommune som veiledende og retningsgivende

016113: DET NORSKE TRAVSELSKAP - PANT I EIENDOM P Å
KROKDALSMYRA

INNSTILLING:

Fauske kommune gir samtykke til at Det Norske Travselskap får tinglyst pant stor kr
2.500.532,- i Indre Salten Travlag sin eiendom på Krokdalsmyra.

FOR-020113 VEDTAK- 11.03.2013



Arnt Pedersen (H) foreslo:
Saken videresendes kommunestyret for endelig behandling.

H' s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for innstilingen.

VEDTAK:
Saken videresendes kommunestyret for endelig behandling.

KOM-016/13 VEDTAK- 21.03.2013

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo:
Fauske kommune gir samtykke til at Det Norske Travselskap får tinglyst pant stor kr.
2.500.532,- i Indre Salten Travlag sin eiendom på Krokdalsmyra gnr. * bnr. *. Pantet
er ment som sikkerhet for at banen blir ferdigstilt.
Etter ferdigstilelse i hht. plan av .... slettes pantet innen 1 år.

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo nytt pkt. 2:
2. Det forutsettes at Det Norske Travselskap utbetaler kr. 300.000 i henhold til avtale,
for ferdigst11else av travbanen.

Kjell Sverre Jakobsen (AFI), Ottar Skjellhaug (AP), Ingelin Noresjø (KR),
Ronny Borge (Il), Ole TobiâS Orvin (SV), Per Gunnar Skotåm (R), Jørn Stene
(FL), Arne B. Vaag (V) og Kenneth Svens 

en (FRP) fremmet følgende omforente
forslag:
Fauske kommune gir samtykke til at Det Norske Travselskap får tinglyst pant stor kr.
2.500.532,- i Indre Salten Travlag sin eiendom på Krokdalsmyra gnr. 103 bnr. 1451 og
gnr. 113 og bnr. 55. Pantet er ment som sikkerhet for at banen blir ferdigstilt i hht.
prosjektbeskrivelse Fauske Travbane.
Etter ferdigstilelse slettes pantet innen 5 år.

Det forutsettes at Det Norske Travselskap utbetaler kr. 300.000 i henhold til bevilget
tilskudd.

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune gir samtykke til at Det Norske Travselskap får tinglyst pant stor kr.
2.500.532,- i Indre Salten Travlag sin eiendom på Krokdalsmyra gnr. 103 bnr. 1451 og
gnr. 113 og bnr. 55. Pantet er ment som sikkerhet for at banen blir ferdigstilt i hht.
prosjektbeskrivelse Fauske Travbane.
Etter ferdigstilelse slettes pantet innen 5 år.

Det forutsettes at Det Norske Travselskap utbetaler kr. 300.000 i henhold til bevilget
tilskudd.

017/13: SAGATUN HELSE- OG SOSIALSENTER

INNSTILLING:



Kommunestyret gir rådmanen i oppdrag å utrede fremtidige alternativer for Sulitjelma
mht. å ivareta kommunens lovpålagte tjenester innenfor områdene helse og omsorg.

FOR-025/13 VEDTAK- 11.03.2013

Jørn Stene (FL) foreslo:
Sagatun helse- og sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes
omsorgskjede. Stengingen av Sagatun i oktober 2012 harmedført stor belastning både for
pasienter og ansatte. Sagatun skal renoveres og gjenåpnes snarest, og drives slik det ble
gjort før stenging. Rådmanen bes straks iverksette nødvendige utbedringer. Det
forutsettes at arbeidet får førsteprioritet og at kommunens egne manskaper og maskiner
blir benytet. Dersom ekstern hjelp må kjøpes/leies inn, så gis formanskapet fullmakt til
å bevilge de nødvendige midler ved å omdisponere innenfor drifts-/investeringsbudsjett
for 2013. Utbedringene legges opp på en slik måte at målet er at pasientene kan flytes
tilbake i løpet av sommeren 2013.

Kenneth Svendsen (lfRP) foreslo:
1. Sagatun skal tilbakeføres til tidligere bruk.
2. Formannskapet ber administrasjonen legge frem sak for kommunestyret om
finansiering snarest.

FRP's forslag ble forkastet med 6 mot 3 stemmer.
FL's forslag ble forkastet med 6 mot 3 stemmer.
Innstilingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret gir rådmanen i oppdrag å utrede fremtidige alternativer for Sulitjelma
mht. å ivareta kommunens lovpålagte tjenester innenfor områdene helse og omsorg.

KOM-017113 VEDTAK- 21.03.2013

Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (H) foreslo:
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede fremtidige alternativer i Sulitjelma
mht. å ivareta kommunale tjenester innenfor områdene helse og omsorg.

Saken legges frem for driftsutvalget 22. mai og sluttbehandles i kommunestyret 20.
Juni.

Jørn Stene (FL), Kenneth Svendsen (FRP), Per Gunnar Skotåm (R), Ingelin
Noresjø (KR), Kjell Sverre Jakobsen (AFI) og Ole Tobias Orvin (SV) foreslo:
Sagatun helse- og sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes
omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres til tidligere. Rådmannen
bes straks iverksette nødvendige utbedringer. Det forutsettes at ledig kapasitet i
kommunens eget manskap og utstyr benytes så langt som mulig.



Rådmannen bes avklare kostnadene snarest mulig, og legge frem en sak på
førstkommende fOllanskap. Basert på disse kostnadsoverslagene gis formannskapet
fullmakt til å bevilge 'de nødvendige midler ved å omdisponere innenfor drifts-
/investeringsbudsjett for 2013 hvis det er nødvendig å leie inn private aktører.
Utbedringene legges opp på en slik måte at målet er at pasientene kan flyttes tilbake til
Sagatun i løpet av sommeren 2013.

Formanskapets innstiling ble enstemmig forkastet.
FLlFRP/R/KR/AFI/SV'sforslag fikk 13 stemmer og ble forkastet.
AP /H' s forslag fikk 18 stemmer og ble vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret gir rådmannelli oppdrag å utrede fremtidige alternativer i Sulitjelma
mht. å ivareta kommunale tjenester innenfor områdene helse og omsorg.

Saken legges frem for driftsutvalget 22. mai og sluttbehandles i kommunestyret 20.
juni.

018/13: REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

INNSTILLING:

1. Vedlagte forslags til reglement for Fauske kommune - kommunestyre og
formannskap vedtas og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning.

2. Prinsippene i reglement for formanskap og kommunestyre gjelder også for alle
faste råd, utvalg og styrer i kommunen.

FOR-026/13 VEDTAK- 11.03.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Vedlagte forslags til reglement for Fauske kommune - kommunestyre og

formannskap vedtas og gjøres gjeldende med øyeblîkkelig virkning.

2. Prinsippene i reglement for formannskap og kommunestyre gjelder også for alle
faste råd, utvalg og styrer i kommunen.

KOM-018113 VEDTAK- 21.03.2013

Steffen Halsbakk (AP) foreslo følgende endringsforslag:
§ 15. Eldreråd. Ungdomsråd. Kommunalt råd for likestillng av fusj onshemmede.
Leder i Fauske kommunale råd for likestiling av funsjonshemmede har møte- og
talerett i kommunestyret/formannskapet i saker som har betydning for
fusjonshemmede i kommunen.

AP's tileggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Formanskapets innstiling med AP's tileggsforslag ble enstemmig vedtatt.



VEDTAK:
1. Vedlagte forslags ti reglement for Fauske kommune - kommunestyre og

formanskap vedtas og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning med
følgende endring:
§ 15. Eldreråd. Ungdomsråd. Kommunalt råd for likestiling av
fusjonshemmede.
Leder i Fauske kommunale råd for likestiling av funsjonshemmede har møte-
og talerett i kommunestyret/formannskapet i saker som har betydning for
fusjonshemmede i kommunen.

2. Prinsippene i reglement for formanskap og kommunestyre gjelder også for
alle faste råd, utvalg og styrer i kommunen.

019/13: GODTGJØRELSESREGLEMENT

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar det fremlagte reviderte godtgjørelsesreglement

FOR-027/13 VEDTAK- 11.03.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret vedtar det fremlagte reviderte godtgj0relsesreglement

KOM-019/13 VEDTAK- 21.03.2013

Ole Tobias Orvin (SV) foreslo:
Pkt. 3.1 Ordfører i godtgjørelsesreglementet.
Ordfører har sitt verv på heltid. Ordførerens årlige godtgjørelse settes til 8 x
folketrygdens grubeløp.

De øvrige godtgjørlngene omregnes i forhold ti grubeløpet, og justeres etter dette.
Justeringen av godtgjøringene får virkning. fra neste kommunestyreperiode og
beholdes uendret inntil da.

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo:
Pkt. 3.1 Ordfører
(. . .). Ordførerens årlige godtgjørelse tisvarer 90 % av til enhver 

tid gjeldende
godtgjørelseforstortingsrepresentant. (...). Ved fratredelse etter endt valgperiode skal
ordfører utbetales etterlønn i 3 måneder, dette forutsatt.at ordføreren ikke kan gå
tilbake til lønnet arbeid i perioden. (.. .).

AF!' s forslag fikk 1 stemme og ble forkastet.
SV's forslag fikk 3 stemmer og ble forkastet.
Formannskapets innstiling ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.



VEDTAK:
Kommunestyret vedtar det fremlagte reviderte godtgjørelsesreglement

020113: ANTALL STEMMEKRETSER VED STORTINGS- OG
SAMETINGSVALGET 2013

INNSTILLING:

Ved Stortings- og Sametingsvalget 2013 opprettholdes de eksisterende stemmekretser.
Stemmekretsene er som følgende:

. 01 Sulitjelma

. 02 Finneid

. 03 Fauske

. 04 Kvitblik

. 05 Strømsnes

. 06 Kosmo

VAL-002113 VEDTAK- 11.03.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Ved Stortings~ og Sametingsvalget 2013 opprettholdes de eksisterende stemmekretser.
Stemmekretsene er som følgende:

. 01 Sulitjelma

. 02 Finneid

. 03 Fauske

. 04 Kvitblik

. 05 Strømsnes

. 06 Kosmo

KOM-020/13 VEDTAK- 21.03.2013

Valgstyrets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Ved Stortings~ og Sametingsvalget 2013 opprettholdes de eksisterende stemmekretser.

Stemmekretsene er som følgende:
. 01 Sulitjelma

. 02 Finneid

. 03 Fauske

. 04 Kvitblik

. 05 Strømsnes

. 06 Kosmo


