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UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 8. mai 2013 

 

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  13.05.13  

 

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. 
 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre Helen Borrack og Felicia Paulsen fra Valnesfjord 

skole på fiolin. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagorden: 

 Kjetil Sørbotten (FL): 

Etterlyser hva som er gjort etter interpellasjonen i desember ang. bredbåndsutbygging. 

 Per-Gunnar Skotåm (R): 

Stor saksmengde til dette kommunestyremøtet. Viktige saker. Har ikke fått gått 

igjennom alle sakene. Det burde vært vedtatt et ekstra møte. 

 Kjell Sverre Jakobsen (AFI): 

Etterlyser spørsmål i forrige kommunestyremøte ang. forsikring på Sagatun. Har 

denne vært brukt? Bruker kommunen forsikringsordningene? 

 Ingelin Noresjø (KRF): 

Ber om bedre informasjon ang. den nye skoleutbyggingen på Vestmyra. Det er ansatt 

egen prosjektleder. Ber om orientering eller eventuelt en samling som tar for seg hvor 

langt vi er kommet i skoleprosjektet. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Inhabilitet: 

Sak 38/13: Ordfører 

 

Tema: IRIS v/adm.dir. Leif-Magne Hjelseng 

 

Sak 38/13 ble behandlet sist på dagsorden. 

 

Ingelin Noresjø (KRF) ble innvilget permisjon i sak 24/13, men var tilbake innen avstemning. 

Trine Nordvik Løkås (AP) ble innvilget permisjon fra og med sak 38/13. 

Ingelin Noresjø (KRF) innvilget permisjon fra og med sak 38/13. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) tiltrådte som settevaraordfører under sak 38/13 

 

Svar på spørsmål: 

Kjetil Sørbotten: 

Kommunalsjef svarte. Skal ta bredbåndsvedtaket videre. 

Per Gunnar Skotåm: 

Ordfører svarte. Dette skal vi ta med videre. Nytt av regnskap, årsmelding og kostraanalyse er 

med i dette møtet. Før har dette vært behandlet i junimøtet. 

Kjell Sverre Jakobsen: 

Kommunalsjef svarte. Kan ikke bruke forsikringen på Sagatun. Dette er ikke noe som er 

kommet brått, men over tid. 



 

Det siste spørsmålet besvares i neste møte. 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

021/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

022/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

023/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

024/13 ÅRSREGNSKAP  OG ÅRSBERETNING 2012 - FAUSKE KOMMUNE 

025/13 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2012 - FAUNA KF 

026/13 ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2012 

027/13 ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE 2012 

028/13 KOSTRA-ANALYSE 2012 

029/13 REGJERINGENS MINERALSTRATEGI 

030/13 PETROSTRATEGIENE FOR BODØREGIONEN 

031/13 STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGSTILTAK I LANDBRUKET I 

FAUSKE KOMMUNE 2013 - 2016 

032/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 

033/13 ORDENSREGLEMENT FOR FAUSKESKOLENE 

034/13 TILTAKSPLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I 

FAUSKESKOLEN 

035/13 ENDRING AV DET ORGANISATORISKE SAMARBEIDET MELLOM 

KOMMUNENE OG NORDLANDSSYKEHUSET HELSEFORETAK - 

ANMODNING OM KOMMUNAL BEHANDLING 

036/13 HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN 

037/13 OMDEFINERING AV 40 % FOTTERAPEUTSTILLING VED MILJØ OG 

AKTIVITETSAVDELINGEN 

038/13 HABILITET IFM BEHANDLING AV SAKER SOM VEDRØRER 

SALTEN KRAFTSAMBAND AS 

039/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR JORDBRU 

040/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR VENSET HAVN 

041/13 NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM I ELDRERÅDET FOR PERIODEN 

2011 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/3423      

 Arkiv sakID.:   13/841  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    021/13 KOMMUNESTYRE Dato:  08.05.2013 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 2/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-021/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/3421      

 Arkiv sakID.:   13/839  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    022/13 KOMMUNESTYRE Dato:  08.05.2013 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 002/13: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING / SERVERINGSBEVILLING  - 

SULITJELMA FJELLANDSBY A/S 

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t delegasjonsvedtak i kommunestyret sak   , gjøres slikt vedtak. 

 

Sulitjelma Fjellandsby gis serveringsbevilling til drift av kafeteria i tilknytning til alpin-

anlegget i Daja som omsøkt: 

  

 - Organisasjonsnr:            994 744 127 

 - Styrer:                            Endre Grønnslett 

 - Åpningstider:                 12.00 – 02.00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsettes at driften skjer i h.h.t gjeldende lover og forskrifter. 

 

Bestemmelser 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 vedtaket. 

 

 

 

DKOM. 003/13: INNVILGELSE AV SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - NOR-

FOOD A/S 

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t delegasjonsvedtak i kommunestyre sak 51/10 gjøres slikt vedtak 

Nor Food A/S gis serveringsbevilling til drift av gatekjøkken i Storgt. 70, 8200 Fauske 

som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnr.:                997 978 331 



 Styrer:                                 Talan Majid 

 Åpningstider:                      Mandag – torsdag + søndag kl. 11.00 – 23.00 

                                            Fredag og lørdag kl. 12.00 – 04.00   

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsetter 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 vedtaket. 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-022/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/3422      

 Arkiv sakID.:   13/840  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    023/13 KOMMUNESTYRE Dato:  08.05.2013 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/2068 I 12/2624 06.03.2013 Nordland fylkeskommune INFORMASJON OM 

AVVIKLING AV DRIFTEN VED 

SPESIALPEDAGOGISK SENTER 

I NORDLAND OG 

LOGOPEDISK SENTER I 

NORDLAND 

 13/3611 I 13/888 29.04.2013 RKK Salten ÅRSMELDING 2012 

 13/3610 I 13/888 29.04.2013 RKK Salten STRATEGIPLAN - 

VIRKSOMHETSPLAN 2013 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-023/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/3051      

      Arkiv sakID.:   13/708  Saksbehandler:  Jonny Riise  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    031/13 FORMANNSKAP Dato:  29.04.2013 

 024/13 KOMMUNESTYRE  08.05.2013 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP  OG ÅRSBERETNING 2012 - FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: 1. Regnskap 2012 

2. Årsberetning 2012 

3. Revisjonsberetning fra Salten Kommunerevisjon 

4. Kontrollutvalgets uttalelse 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Ved fastsettelse av regnskap og årsberetning er det Formannskapet som fremmer innstilling til 

Kommunestyret. Kommunens regnskap og årsberetning skal forelegges Kontrollutvalget til 

uttalelse, og Kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i Formannskap og 

Kommunestyret.  

 

Kommunens regnskap er ført og avlagt i samsvar med bestemmelser i Kommunelov, gjeldende 

forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Årsberetning er utarbeidet i henhold til 

Kommunelovens § 48 med tilhørende forskrift. Regnskap med tilhørende årsberetning er 

overlevert revisjonen innen fastsatte frister. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 1 750 605,62 

 

Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2012 at årsregnskapet gir et uttrykk for 

kommunens økonomiske stilling 31. desember 2012 og for resultatet i regnskapsåret i 

overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 1 750 605,62 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond 

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153 918,40 dekkes ved bruk av 

ubundet investeringsfond 

 

 

FOR-031/13 VEDTAK-  29.04.2013 
 



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 1 750 605,62 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond 

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153 918,40 dekkes ved bruk av 

ubundet investeringsfond 

 

 

KOM-024/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Rådmannen orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 1 750 605,62 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond 

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153 918,40 dekkes ved bruk av 

ubundet investeringsfond 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Regnskapssjef    

Økonomisjef    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/3115      

      Arkiv sakID.:   13/547  Saksbehandler:  Jonny Riise  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    032/13 FORMANNSKAP Dato:  29.04.2013 

 025/13 KOMMUNESTYRE  08.05.2013 

 

 

 

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2012 - FAUNA KF 

   

 
Vedlegg: 1. Årsberetning 2012 

2. Regnskap for 2012 

3. Revisjonsberetning 

4. Vedtak i kontrollutvalget 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlegg. 

 

Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal 

særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter 

regnskapsårets slutt. 

 

INNSTILLING : 
 

1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2012. 

 

3. Selskapets mindreforbruk på kr. 536 427,- avsettes disposisjonsfondet. 

 

 

FOR-032/13 VEDTAK-  29.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2012. 

 

3. Selskapets mindreforbruk på kr. 536 427,- avsettes disposisjonsfondet. 

 

 

KOM-025/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 



Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2012. 

 

3. Selskapets mindreforbruk på kr. 536 427,- avsettes disposisjonsfondet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Fauna KF Postboks 23 8201 FAUSKE 

Regnskapssjef    

Økonomisjef    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2954      

      Arkiv sakID.:   13/726  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    013/13 ELDRERÅDET Dato:  17.04.2013 

 026/13 KOMMUNESTYRE  08.05.2013 

 

 

 

ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2012 

   

 
Vedlegg: Utkast til årsmelding Fauske Eldreråd 

 

Sammendrag: 
 

Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2012 fra Fauske Eldreråd  

 

INNSTILLING : 
 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2012 fra Fauske Eldreråd godkjennes. 

 

 

ELD-013/13 VEDTAK-  17.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse under det årlige seniortreffet 

på Fauske hotell: 

Det ble også gjennomført arrangement i forbindelse med De eldres dag i løpet av oktober 

på Sagatun i Sulitjelma, helse og sosialsenteret i Valnesfjord og på Fauske helsetun. 

 

VEDTAK: 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2012 med merknader fra Fauske Eldreråd godkjennes. 

 

 

KOM-026/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2012 med merknader fra Fauske Eldreråd godkjennes. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2896      

      Arkiv sakID.:   13/707  Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    013/13 FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR 

LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE 

Dato:  15.04.2013 

 027/13 KOMMUNESTYRE  08.05.2013 

 

 

 

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE 2012 

   

 
Vedlegg: Utkast til årsmelding FUN 2012 

 

Sammendrag: 
 

Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2012 for Fauske kommunale råd for likestilling av 

funksjonshemmede.  

 

INNSTILLING : 
 

Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestilling av 

funksjonshemmede godkjennes 

 

 

FUN-013/13 VEDTAK-  15.04.2013 
 

Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestilling av 

funksjonshemmede godkjennes med følgende merknad:  

 

Under punktet om befaring legges det til:  

Befaring torgheisen og parkeringsplasser utenfor Amfi og ned mot sjøen . 

 

 

KOM-027/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestilling av 

funksjonshemmede godkjennes med følgende merknad:  

 

Under punktet om befaring legges det til:  

Befaring torgheisen og parkeringsplasser utenfor Amfi og ned mot sjøen . 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/3047      

      Arkiv sakID.:   13/763  Saksbehandler:  Gunnar Sveen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunetyre 
 

Sak nr.:    033/13 FORMANNSKAP Dato:  29.04.2013 

 028/13 KOMMUNESTYRE  08.05.2013 

 

 

 

KOSTRA-ANALYSE 2012 

   

 
Vedlegg: Kostra-analyse 2012 

 

Sammendrag:  
 

Se vedlegg. 

 

INNSTILLING : 
 

Saken tas til orientering. 

 

 

FOR-033/13 VEDTAK-  29.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNETYRET: 

Saken tas til orientering. 

 

 

KOM-028/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Økonomisjef    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2871      

      Arkiv sakID.:   12/1185  Saksbehandler:  Even Ediassen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    022/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.04.2013 

 029/13 KOMMUNESTYRE  08.05.2013 

 

 

 

 

REGJERINGENS MINERALSTRATEGI 

   

 
Vedlegg: Vedlagt følger regjeringens mineralstrategi 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Som vedlegg følger regjeringens mineralstrategi til behandling i Planutvalget og 

Kommunestyret. Regjeringens mineralstrategi utgjør et viktig dokument for Fauske kommune i 

den videre satsning innenfor området mineraler. Det er derfor at dokumentet undergår en 

behandling i både Planutvalg og Kommunestyret. 

 

Fauske kommune har allerede tatt en rekke viktige steg på veien mot å etablere ny drift i 

Sulitjelma. Blant annet gjennom å vedta et 3 årig prosjekt hvor prosjektmålene er; 

 

 Få økt verdiskapning innen næringslivet i Fauske med utgangspunkt i mineralske 

ressurser i Fauske 

 Utvikle et nært samarbeide med Nordland fylkeskommune om videre næringsutvikling 

basert på mineralske ressurser i Fauske 

 Få en best mulig kartlegging av mineralske ressurser i Fauske, og 

 Styrke Fauske kommune som tilrettelegger for næringsutvikling basert på mineralske 

ressurser. 

 

For å drive frem dette prosjektet har vi ansatt en egen prosjektleder som tiltrer stillingen iløpet av 

høsten 2013. Prosjektleders oppgave vil da være å følge opp kommunens vedtatte 

mineralstrategi. 

 

Regjeringens mineralstrategi setter fokus på flere aktuelle utfordringer i dette arbeidet. Spesielt 

pekes det på kommunens saksbehandling, ivaretakelse av miljøhensyn, kompetanse, 

samfunnsansvar mv. Samtlige av disse områdene vil kreve en ikke ubetydelig innsats av Fauske 

kommune. Etter rådmannens mening har Fauske kommune gjennom arbeidet med å få på plass 

en egen mineralstrategi lagt et svært godt grunnlag for den videre prosess. Kommunestyrets 

vedtak om å rullere arealplanen er viktig for å legge til rette for næringen. 

 

Med bakgrunn i regjeringens mineralstrategi har Utmarkskommunenes Sammenslutning (UUS) 

brakt opp to problemstillinger til diskusjon; 

 



 Mineralstrategien åpner for at staten gjennom statlig arealplan kan overstyre 

kommunenes planarbeide. USS  mener at forslaget uthuler kommunenes 

arealplanmyndighet uten at nødvendige grunner for et slikt inngrep foreligger. 

Rådmannen prinsipielle syn er at arealplanmyndigheten er en grunnpilar i det lokale 

selvstyre og således ikke skal rokkes ved. Men det kan tenkes to forhold som kan trekke i 

retning av at statlige myndigheter utfører visse plantiltak; det ene forholdet er 

kommunenes plankapasitet kan være begrenset både mht kunnskap om 

planleggingsspørsmål innenfor mineralnæringen, men også ren kapasitet til å utføre 

saksbehandlingen. Imidlertid blir det også et spørsmål om hvilken kapasitet statlige 

myndigheter har til å utføre denne oppgaven. Dermed blir antakelig spørsmålet til slutt 

hvordan statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter kan samarbeide om å 

utvikle kapasitet og kunnskap innenfor plan og bygningsloven knyttet til 

mineralnæringen. Det andre momentet som taler for at staten gjerne kan ivareta 

planfunksjoner er at de da vil møte statlige særinteresser med sine mange innsigelser. 

Noe som kan være en nyttig erfaring. Ofte får kommunene kritikk for sendrektighet i 

planarbeidet, mens sannheten i mange tilfeller er at innsigelser medfører behov for 

ytterligere saksbehandling, gjentatte politiske behandlinger, offentlig ettersyn i flere 

runder mv. 

 

 Den andre problemstillingen som USS tar er opp er fordelingen av verdiskapningen fra 

mineralnæringen. Verdifulle mineraler utgjør for noen kommuner en verdifull 

naturressurs, men de offentlige inntekter utvinningen av slike ressurser gir, går 

utelukkende til staten. Etter rådmannens mening har man gjennom nåværende 

kraftregime skapt en grunnleggende aksept for at kommunene har krav på en varig andel 

av verdiskapningen fra vannkraftutbygginger. Derfor har kommuner som Fauske store 

inntekter fra eks salg av konsesjonskraft som nettopp er kommunens andel av 

verdiskapningen etter å ha avgitt naturressurser. Den samme problemstillingen er også 

aktuell innenfor marin sektor hvor kystkommunene nå jobber aktivt for å fremme det 

samme prinsippet overfor oppdrettsnæringen. I dag avgir en kystkommune areal til 

oppdrettsaktiviteter uten at kommunen får direkte verdier tilbake. Kystkommunene har 

foreløpig ikke fått gjennomslag for hverken avgift på biomasse, arealavgift el andel av 

det som må betales til staten for å få konsesjonen (unntatt eiendomsskatt på anlegg). 

Rådmannen er av den prinsipielle oppfatning at når en kommune avgir naturressurser så 

skal kommunen ha en varig andel av verdiskapningen. Enten det gjelder kraft, oppdrett, 

mineral eller andre naturressurser. Derfor er det betimelig at problemstillingen diskuteres, 

også med bakgrunn i at kommunene ikke har andel i selskapsskatten. Noen vil mene at en 

skattelegging av mineralnæringen til fordel for kommunene, vil øke den samlede skatte-

og avgiftsbelastning. Det vil etter rådmannens mening være feil signal til en næring som 

er kapitalkrevende, spesielt i oppstartsfasen. Rådmannen argumenterer for en fordeling 

av eksisterende skatte -og avgifter til fordel for kommunene. Når vi ser hvordan staten 

har forvaltet sitt eierskap i Sulitjelma mht opprydding er det ikke urimelig å forlange at 

kommunene i fremtiden får en direkte andel i verdiskapningen basert på at dette er varige 

inngrep i naturen med en påfølgende forurensningsproblematikk. I tillegg kommer 

mulige fremtidige endrede driftsformer innenfor bergverk hvor mannskaper vil være 

bosatte andre steder og fraktes inn til gruvene i en form for «turnus». Dermed vil ikke 

kommunen oppleve en større økning i fastboende med de skatteinntekter vi da går glipp 

av.  

 

 

 



 

 

 

Etter rådmannens mening er det også betimelig at Fauske kommune tar en ledende posisjon blant 

norske kommuner i det videre arbeidet. Nordland fylkeskommunes vedtak om å etablere en 

fagskole innenfor bergverksfaget fom høsten 2013 er med på å legge et fremtidig grunnlag for 

Fauske som et kompetansesenter innenfor mineralnæringen. 

 

Saken fremmes til debatt og uten innstilling fra rådmannen. 

 

INNSTILLING : 
 

* 

 

 

PLUT-022/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Saken ble enstemmig vedtatt sendt kommunestyret til politisk diskusjon. 

 

 

 

KOM-029/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP)og Ronny Borge (H) foreslo: 

Mineralmeldinga tas til orientering. 

 

Fauske kommune er positiv til regjeringens strategi for mineralnæringen som legger 

grunnlag for en fremtidsrettet og forsvarlig mineral utvinning i Norge. 

Den legger et nyttig grunnlag for arbeidet med Fauske kommune sin mineralstrategi og 

arealplanleggingen. 

 

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdanning og kompetanseutvikling 

innenfor bransjen. Vi vil derfor arbeide for å få etablert et kompetansesenter for 

mineralnæringen på Fauske. 

 

Fauske kommune må i best mulig grad sørge for gode avtaler, i samarbeid med 

næringsaktørene, slik at de lokale og regionale ringvirkningen av mineralvirksomhet i 

kommunen blir ivaretatt. 

 

Fauske kommune vil ta en fremtredende rolle i fremtidig forvaltning av mineralutvinning 

i Norge, og bidra til at det etableres en felles arena for mineralkommuner, for å samkjøre 

felles interesser overfor nasjonale myndigheter og mineralbransjen. 

 

AP/H’s forslag ble trukket. 

 

Følgende omforente forslag ble fremmet: 

Mineralmeldingen tas til orientering og Fauske kommune er positiv til at den foreligger. 

Den legger et nyttig grunnlag for arbeidet med Fauske kommune sin mineralstrategi og 

arealplanleggingen. 

 



Videre tilslutter kommunestyret seg rådmannens vurdering i saken, og innlemmer den i 

kommunens videre arbeid med mineralstrategien. 

 

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdanning og kompetanseutvikling 

innenfor bransjen. Vi vil derfor arbeide for å få etablert et kompetansesenter for 

mineralnæringen på Fauske. 

 

Fauske kommune må i best mulig grad sørge for gode avtaler, i samarbeid med 

næringsaktørene, slik at de lokale og regionale ringvirkningen av mineralvirksomhet i 

kommunen blir ivaretatt. 

 

Fauske kommune vil ta en fremtredende rolle i fremtidig forvaltning av mineralutvinning 

i Norge, og bidra til at det etableres en felles arena for mineralkommuner, for å samkjøre 

felles interesser overfor nasjonale myndigheter og mineralbransjen. 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Mineralmeldingen tas til orientering og Fauske kommune er positiv til at den foreligger. 

Den legger et nyttig grunnlag for arbeidet med Fauske kommune sin mineralstrategi og 

arealplanleggingen. 

 

Videre tilslutter kommunestyret seg rådmannens vurdering i saken, og innlemmer den i 

kommunens videre arbeid med mineralstrategien. 

 

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdanning og kompetanseutvikling 

innenfor bransjen. Vi vil derfor arbeide for å få etablert et kompetansesenter for 

mineralnæringen på Fauske. 

 

Fauske kommune må i best mulig grad sørge for gode avtaler, i samarbeid med 

næringsaktørene, slik at de lokale og regionale ringvirkningen av mineralvirksomhet i 

kommunen blir ivaretatt. 

 

Fauske kommune vil ta en fremtredende rolle i fremtidig forvaltning av mineralutvinning 

i Norge, og bidra til at det etableres en felles arena for mineralkommuner, for å samkjøre 

felles interesser overfor nasjonale myndigheter og mineralbransjen. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    

Rådmannen til videre forføyning    
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PETROSTRATEGIENE FOR BODØREGIONEN 

   

 
Vedlegg: Høring av Petrostrategiene for Bodø samt aktivitetsplan for 2013 fra Salten Regionråd datert 15. 

april 2013 

 

Saksopplysninger: 

 

Som vedlegg følger petrostrategi for Bodøregionen til behandling i formannskap og 

Kommunestyret. Petrostrategien utgjør et viktig dokument for Fauske kommune i den videre 

satsning innenfor området olje og gass. Dokumentet sendes til høringsuttalelse/behandling i både 

formannskap og kommunestyret. 

Fauske kommune har gjennom Fauna allerede tatt en rekke grep for at næringslivet i Fauske skal 

kunne stå best mulig rustet til en eventuell fremtidig lokalisering av ulike landbaserte aktiviteter i 

forbindelse med olje og gass produksjon i Lofoten og Vesterålen.  

I denne forbindelsen kan nevnes: 

 Olje og gasskonferanse på Fauske, oktober 2012 

 Kontaktnett med Statoil, Petro Arctic, Helgeland Invest 

 Dialogmøter med aktuelle bedrifter i Fauske  

 Bedriftsnettverk i Fauske 

 Planlagt befaring og bedriftsmøter ved Helgelandsbasen i Sandnessjøen, mai 2013  

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Hovedinntrykket er at dette er et prosjektdokument og en strategi som ikke fullt ut tar med seg 

regionens mangfold og muligheter. I Salten har vi idag sterke kompetansemiljøer i flere 

kommuner der aktive næringsaktører allerede er sterkt inne i petroindustrien. Det er viktig at 

flere av kommunene blir dratt inn i prosjektorganisasjonen, slik at det næringsmessige 

mangfoldet og potensialet blir ivaretatt på en god måte.  

 

Rådmannen er av den oppfatning at prosjektorganisasjonen bør ha representasjon utover det 

politiske nivå og at administrativ ledelse og næringssjefer i større grad kommer med i 

prosjektorganisasjonen. 

 

Etter rådmannens mening er det nødvendig å utarbeide en strategi som i langt større grad ivaretar 

og inkluderer regionens potensiale. I tillegg bør vi nå se på hvordan vi i langt større grad kan 

samkjøre næringsarbeidet i regionen. Dersom Salten regionen (el Bodø regionen) skal få større 



gjennomslag overfor aktørene i denne næringen er det nødvendig med en tettere samkjøring av 

tilgjengelig ressurser og kompetansen mellom kommunene.  

 

Derfor er rådmannens forslag til vedtak i denne saken at det tas initiativ til å gjennomgå 

organisering og sammensetning av Salten olje- og gassutvalg, herunder prosjektorganisasjonen. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Kommunestyret ber Regionrådet om å ta initiativ til en gjennomgang av organiseringen 

og sammensetning av Salten olje- og gassutvalg, herunder prosjektorganisasjonen. 

 

 

FOR-037/13 VEDTAK-  29.04.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Saken sendes over til kommunestyret uten realitetsbehandling. 

Det settes ned et utvalg bestående av ordførerinstitusjonen, gruppeleder AP og 

gruppeleder opposisjon, som legger frem en høring i forhold til prinsipper for 

petrostrategier for Saltenregionen. 

  

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken sendes over til kommunestyret uten realitetsbehandling. 

Det settes ned et utvalg bestående av ordførerinstitusjonen, gruppeleder AP og 

gruppeleder opposisjon, som legger frem en høring i forhold til prinsipper for 

petrostrategier for Saltenregionen. 

 

 

KOM-030/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Ordfører fremmet utvalgets, nedsatt av formannskapet for å legge frem en høring i 

forhold til prinsipper for petrostrategier for Saltenregion, følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret slutter seg i prinsippet til Petrostrategiene for Saltenregionen. 

Kommunestyret foreslår at navnet Bodø regionen endres til Saltenregionen i hele 

dokumentet. 

 

2 A. Fauske kommune foreslår at det under forord til aktivitetsplan for petrostrategi for 

Saltenregion presenteres hva Saltenregion består av, og en presentasjon av de enkelte ni 

kommunene i Salten. 

Hver enkelt kommune presenterer hvilke fortrinn den enkelte kommune har med å yte 

tjenester til oljeindustrien. 

 

2B. For Fauske kommune ønskes slik presentasjon: 

  

Fauske kommune ligger sentralt i Salten med ca. 10.000 innbyggere og er et 

transportknutepunkt i regionen og Nordland. Et allsidig næringsliv med kompetanse 



innenfor kraft og bedrifter med kompetanse som kan tilby leverandørtjenester til offshore 

industrien. 

Fauske har tilrettelagt sentralt beliggende næringsarealer som kan tilbys nyetablering av 

bedrifter tilknyttet offshore industrien. 

 

3. Det bes om at Regionrådet tar initiativ til en gjennomgang av organiseringen og 

sammensetningen av Salten olje- og gassutvalg, herunder prosjektorganisasjon. 

 

Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret slutter seg i prinsippet til Petrostrategiene for Saltenregionen. 

Kommunestyret foreslår at navnet Bodø regionen endres til Saltenregionen i hele 

dokumentet. 

 

2 A. Fauske kommune foreslår at det under forord til aktivitetsplan for petrostrategi for 

Saltenregion presenteres hva Saltenregion består av, og en presentasjon av de enkelte ni 

kommunene i Salten. 

Hver enkelt kommune presenterer hvilke fortrinn den enkelte kommune har med å yte 

tjenester til oljeindustrien. 

 

2B. For Fauske kommune ønskes slik presentasjon: 

  

Fauske kommune ligger sentralt i Salten med ca. 10.000 innbyggere og er et 

transportknutepunkt i regionen og Nordland. Et allsidig næringsliv med kompetanse 

innenfor kraft og bedrifter med kompetanse som kan tilby leverandørtjenester til offshore 

industrien. 

Fauske har tilrettelagt sentralt beliggende næringsarealer som kan tilbys nyetablering av 

bedrifter tilknyttet offshore industrien. 

 

3. Det bes om at Regionrådet tar initiativ til en gjennomgang av organiseringen og 

sammensetningen av Salten olje- og gassutvalg, herunder prosjektorganisasjon. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmannen til videre forføyning    
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STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGSTILTAK I LANDBRUKET I FAUSKE 

KOMMUNE 2013 - 2016 

   

 
Vedlegg: Forslag til strategier for miljø- og næringstiltak i Landbruket i Fauske kommune 2013 – 2016. 

 

Saksopplysninger: 

 

Ansvaret for Nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket ble fra 1.1.2004 overført til 

kommunene. Grunnlaget for bruk av midlene er ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket” (SMIL), ”Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket” og ”Forskrift 

om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer” (NMSK) som ble vedtatt av 

Landbruksdepartementet 04.02.2004. 

 

Virkemidlene tildeles kommunene via fylkesmannsembetene.  Fylkesmannen skal fordele 

midlene til spesielle miljøtiltak i jordbruket sammen med midlene til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket i en årlig disposisjonsramme til kommunene. I fordelingen av midlene skal det ikke 

spesifiseres særskilte rammer til bestemte tiltak, men det skal fremgå hvilke formål/tiltak det kan 

gis tilskudd til. Rammen til den enkelte kommune skal fastsettes ut fra flerårige tiltaksstrategier 

som kommunene utarbeider. 

 

Fauske kommune har revidert tiltaksstrategiene flere ganger, senest i 2009 sak 007/09 i plan- og 

utviklingsutvalget.  

 

Foreslåtte satsingsområder for jordbruket i miljømessig sammenheng er registrerings- og 

planarbeid i tilknytning til kulturlandskapet og jordbrukets miljøverdier. Det skal samtidig 

arbeides for å i størst mulig grad opprettholde kulturlandskapet og legge til rette for at 

allmennheten skal få oppleve et vakkert og variert kulturlandskap. 

 

Prioriterte områder i skogbruket er lauvrydding og avstandsregulering av yngre skogreisingsfelt 

samt skogreising, suppleringsplanting og motormanuell 1.gangs tynning i granskog. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kommunen har nå gjennomført en ny rulleringsprosess, i den forbindelse ble fagorganisasjonene 

i landbruket invitert til møte den 12. mars 2013. Møtet konkluderte med at strategiene i stor grad 

kunne videreføres i en ny periode. Det ble tatt hensyn til at regelverket for nærings- og 

miljøvirkemidlene er under revidering, eventuelle endringer i strategiene bør vurderes når nytt 

regelverk foreligger. 



 

Ordningen er lite byråkratisk og fleksibel innenfor formålet med midlene. I jordbruket er flest 

søknader innen ordningene ”Motvirke gjengroing” og ”Tilretteleggingstiltak”. I skogbruket er 

tilskuddsmidlene i hovedsak prioritert brukt til skogreising og rydding. 

 

Det er i stor grad utmarks- og grunneierlagene som søker om SMIL-midler mens NMSK midlene 

tildeles enkeltbrukere.  

 

Forslag til satsingsområder og omfang tar utgangspunkt i det tilskuddsnivå som er realistisk og 

oppnå.  

 

For at de tilskuddsmidlene som blir tildelt kommunen skal bli brukt fullt ut det enkelte år, vil det 

være nødvendig at administrasjonen mot slutten av året kan omdisponere bruken av midlene, 

hvis det skulle vise seg nødvendig.  

 
 

INNSTILLING : 
 

Det framlagte forslag til ”Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske 

kommune 2013 – 2016” godkjennes. 

 

Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 

forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut.  

 

 

PLUT-026/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det framlagte forslag til ”Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske 

kommune 2013 – 2016” godkjennes. 

 

Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 

forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut.  

 

 

KOM-031/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det framlagte forslag til ”Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske 

kommune 2013 – 2016” godkjennes. 

 

Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 

forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 

   

 
Vedlegg: 1. Tilstandsrapport 2012 

2. Eksamenskarakterer 10. trinn. 

3. Nasjonale prøver 9. trinn. 

4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlighetslovens § 13) 

 

 

Sammendrag: 
 

Statistikkene og tallmaterialet i denne oversikten er hentet ut fra de nasjonale databasene som 

skole rapporterer til, PAS og Skoleporten. Herfra er det hentet ut oversikt over resultater fra 

skolene i Fauske i forhold til eksamensresultater, nasjonale prøver (NP) for 5, 8 og 9 trinn, samt 

en tilstandsrapport om innholdet og trivselen i skolene på 7. og 10. trinn.  

 

De fleste resultater sammenlignes med kommunegruppe 12, Nordland fylke og nasjonalt nivå, 

flere år tilbake i tid. 

 

Resultatene presenteres i flere ulike rapporter og dokumenter, hvorav det ene viser resultater på 

nasjonale prøver for 5, 8. og 9. trinn og er unntatt offentligheten (vedlegg 4). Dette fordi enkelte 

av enhetene og resultatene er så små at det vil kunne være mulig å spore dette tilbake til 

enkeltgrupper av elever eller enkelt elever direkte. 

 

Vedlegg 1, 2 og 3 er for kommunen som samlet enhet, og er dermed ikke unntatt offentlighet. 

 

Saksopplysninger: 
 

Nasjonale prøver for 5. trinn måles i lesing, regning og engelsk (nytt fra 2012). Resultatene gis 

med tallverdi 1, 2 eller 3. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 3 indikerer høyeste nivå. 

 

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn måles i lesing, regning og engelsk (bare 8. trinn). Resultatene 

gis med tallverdi 1, 2,3, 4 eller 5. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 5 indikerer høyeste nivå. 

Tallene for 5. og 8. trinn kommer fram i tilstandsrapporten. Tallene for 9. trinn følger som eget 

vedlegg (vedlegg 3). 

 

I forhold til eksamenskarakterer i skriftlig for 10 klasse 2011 og 2012 (se vedlegg 2) måles disse 

fra karakter 1 (laveste verdi) til karakter 6 (høyeste verdi). Resultatene viser en bedring i 

karakternivå fra 2011 i hele 3 av 4 fag. Størst var økningen i norsk sidemål med 0,8 poeng, som 

nesten utgjør en hel karakter. Den eneste nedgangen kom i matematikk, og utgjorde 0,1 poeng. 



 

Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, 

læringsmiljø, trivsel blant elever og lærere, mobbing, mestring, faglige utfordringer osv.  

 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

De ulike resultatene viser at det jobbes godt med den faglige siden av skoledriften i Fauske 

kommune, og at mange resultater og indikatorer på tilstanden i skolen peker i riktig retning det 

siste skoleåret. Særlig ser vi dette i forhold til oppgangen i eksamenskarakterer, samt nasjonale 

prøver for 8 trinn i lesing, regning og engelsk. 

 

Tilstandsrapporten forteller også om elever som trives med lærerne sine, og at de får faglige 

utfordringer som gir de mulighet til å forbedre sine prestasjoner.  

 

Oppsummert viser resultatene at det har vært gjort en god jobb ute på den enkelte skole og i det 

enkelte klasserom i den daglige driften gjennom siste skoleår. Forhåpentligvis vil de prosjekter 

og satsningsområder vi har prioritert siste skoleår bidra til at denne trenden fortsetter å utvikle 

seg i samme retning også i årene framover. 

 

INNSTILLING: 
 

Driftsutvalget tar saken til orientering. 

 

 

DRIF-019/13 VEDTAK-  10.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Driftsutvalget tar saken til orientering. 

 

 

KOM-032/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Saken sendes tilbake til driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide og 

føye til lokale mål og vurderinger for hver indeks, samt en oppsummerende konklusjon. 

 

KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken sendes tilbake til driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide for 

føye til lokale mål og vurderinger for hver indeks, samt en oppsummerende konklusjon. 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

  

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole til videre forføyning    

Rådmannen    
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ORDENSREGLEMENT FOR FAUSKESKOLENE 

   

 
Vedlegg: Forskrift om ordensreglement for skolene i Fauske 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har ikke revidert sitt reglement i skolene på flere år. 

Det nye reglementet bygger i noen grad på de samme føringene som det tidligere har gjort. 

Ved utarbeidelsen av dette forslaget er det lagt vekt på å få en praksis i skolen som er avstemt 

med de juridiske rettigheter skolene skal kunne operere under, samt vise vei og retning for en 

forutsigbar hverdag for både foresatte, elever og skolens personell. 

Det også et mål at denne skal føre til en større grad av likebehandling for elevene og foresatte i 

vår kommune. 

 

Saksopplysninger: 

 

Saken har vært til høring hos de ulike samarbeidsutvalgene høsten 2012, og det er forsøkt 

ivaretatt de prinsipielle endringsforslag som kom da. 

Dette reglementet må også sees på i sammenheng med «Tiltaksplan for elevenes psykososiale 

miljø» som fremmes som egen sak. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Forslaget til forskrift vil i sammenheng med den nye plan for tiltak rettet mot elevenes 

psykososiale miljø gi gode regler og rammer for hvordan skolene skal utvikle gode og positive 

læringsmiljø som fremmer god læring for våre elever. 

Reglene er tilpasset den lovgiving som forefinnes, og skal derfor kunne gi en trygg innfrielse av 

de myndighetskrav vi har pålagt oss.  

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagt forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske gjøres med dette gjeldende som 

kommunens reglement for alle skolene kommune eier. 

 

 

DRIF-016/13 VEDTAK-  10.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Vedlagt forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske gjøres med dette gjeldende som 

kommunens reglement for alle skolene kommune eier. 

 

 

KOM-033/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo følgende endring i § 4 k): 

I friminuttene skal elevene forlate klasserommet, og gå ut i «friluft». 

Elever i barnetrinnet skal ikke forlate skolens område uten tillatelse. 

 

Hege Harsvik (FL) foreslo følgende endring i § 4 g): 

§ 4 g) ha tillatelse fra ansatt ved skolen for å fotografere og ta video- eller lydopptak i 

skoletiden. 

 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo følgende endring i § 10: 

Mistanke om straffbare forhold meldes politiet. 

 

Steffen Halsbakk (AP) foreslo følgende endring i § 4 f): 

La mobiltelefon og andre verktøy for multimediaavspilling være avslått i alle 

opplæringssituasjoner. Dette gjelder også kamera. 

Disse kan bare brukes ved tillatelse fra skolen. 

 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 30 mot 1 stemme. 

FL’s forslag § 10 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag § 4g) ble enstemmig vedtatt. 

AFI’s forslag ble forkastet med 28 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Vedlagt forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske gjøres med dette gjeldende som 

kommunens reglement for alle skolene kommunen eier med følgende endringer: 

§ 4f) 

La mobiltelefon og andre verktøy for multimediaavspilling være avslått i alle 

opplæringssituasjoner. Dette gjelder også kamera. 

Disse kan bare brukes ved tillatelse fra skolen. 

 

§ 4g) 

Ha tillatelse fra ansatt ved skolen for å fotografere og ta video- eller lydopptak i 

skoletiden. 

 

§ 10 

Mistanke om straffbare forhold meldes politiet. 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole    

Kommunalsjef til videre forføyning    
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TILTAKSPLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I FAUSKESKOLEN 

   

 
Vedlegg: Forslag til tiltaksplan 

 

Sammendrag: 
 

I skoleåret 2011/2012 ble det med bakgrunn i etterarbeidet etter tilsynsbesøk fra fylkesmannen, 

utarbeidet tiltaksplan for å rette opp avvikene som ble funnet ved Vestmyra og Valnesfjord 

skole. 

Avvikene og det arbeidet som blei gjort avdekte at skolene ikke hadde en felles praksis for 

hvordan man skulle forholde seg til de myndighetskrav som forelå for skoledriften og 

ivaretagelsen av elevenes psykososiale miljø. 

Saken inneholder ikke ei oppsummering av avvikene eller merknadene, men forslaget vårt til 

fastsetting av vår praksis slik den nå angis i vår plan ivaretar alle de myndighetskrav vi har på 

oss, og den lukker alle tidligere avvik vi hadde. 

I tillegg vil den fremme utviklingen av en mere felles praksis, og dermed et mere likeverdig 

skoletilbud for elevene i Fauske. 

Planen henger også i sammen med ny forskrift for reglement i Fauskeskolen, disse har direkte 

juridiske koplinger og skal sees i sammenheng. 

 

Saksopplysninger: 

 

Planen er ikke direkte tilpasset hver enkelt skole, og derfor må en påregne noen små forskjeller i 

den daglige etterlevelsen av denne, avhengig av hvilken skole det gjelder. Det kan bli urimelig å 

gi samme krav til dokumentasjon og etterlevelse til Kosmo som til Vestmyra skole. 

Derfor må det foretas noen lokale tilpasninger, men disse må primært være relatert til 

aldersmessige elevgrunnlag, og ikke til hvor de er plassert. 

 

Saksbehandlers vurdering: 
 

Den forelagte planen gir en betryggende styring og oversikt over de myndighetskrav som skolen 

er forventet å innfri. 

Den gir også elever og foresatte en god mulighet for å delta, aktivt påvirke og sette seg inn i hva 

som forventes av dem selv for å få god og trygg opplæring på skola. 

 

INNSTILLING : 
 

Tiltaksplan for elevenes psykososiale miljø vedtas slik den foreligger. 



Det gjøres et videre arbeid ved den enkelte skole i løpet av skoleåret 2012/2013 der hver 

skole må synligjøre hvordan denne har blitt implementert og styrende for deres årshjul og 

virksomhet. 

 

 

DRIF-017/13 VEDTAK-  10.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Tiltaksplan for elevenes psykososiale miljø vedtas slik den foreligger. 

Det gjøres et videre arbeid ved den enkelte skole i løpet av skoleåret 2012/2013 der hver 

skole må synligjøre hvordan denne har blitt implementert og styrende for deres årshjul og 

virksomhet. 

 

 

KOM-034/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Tiltaksplan for elevenes psykososiale miljø vedtas slik den foreligger. 

Det gjøres et videre arbeid ved den enkelte skole i løpet av skoleåret 2012/2013 der hver 

skole må synligjøre hvordan denne har blitt implementert og styrende for deres årshjul og 

virksomhet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole    

Kommunalsjef til videre forføyning    
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ENDRING AV DET ORGANISATORISKE SAMARBEIDET MELLOM KOMMUNENE 

OG NORDLANDSSYKEHUSET HELSEFORETAK - ANMODNING OM KOMMUNAL 

BEHANDLING 

   

 
Vedlegg: Mandat og Vedtak i RESO 

 

Bakgrunn: 

 

Nordlandsykehuset har bedt om HF Evaluering av Regionalt Samarbeidsorgan, «RESO», som 

har vært en prøveordning fra 2010 og prøveperiode på 2 år. 

 

 

Faktainformasjon: 

 

Hva er Regionalt Samarbeidsorgan «RESO Salten»: 

 

Nordlandssykehuset HF (NLSH) og kommunene i Salten inkl. Tysfjord, Værøy og Røst, har 

inngått avtale om regionalt samarbeid og etablering av et Regionalt overordnet samarbeidsorgan 

mellom Nordlandssykehuset og Salten-kommunene ("RESO Salten"). Avtalen skal formelt 

godkjennes av kommunene før den er gyldig. 

Hensikten med å opprette "RESO Salten" er først og fremst å få til et godt samarbeid mellom 

kommunene og Nordlandssykehuset HF (NLSH) for derigjennom å få til gode pasientforløp hvor 

pasientens behov for en sammenhengende behandlingskjede ivaretas på en god måte bl.a. 

gjennom systematisk kvalitetsutvikling. 

 

 

Hvordan har øvrige Helseforetak i Helse Nord organisert sine Samarbeidsorgan: 

 

Alle Kommuner i lokalsykehusområdet til UNN HF er del av Overordnet Samarbeidsorgan, 

«OSO». Samme §1 Formål som RESO avtalen med gode pasientprosesser. 

 

Samme samarbeidsorgan, «OSO», er etablert for kommune i Nord Helgeland regionråd, 

Helgeland regionråd og Sør Helgeland regionråd. I denne samarbeidsavtalen omfatter §1 Formål 

også elementer for oppfølging av Samhandlingsreformen.  

 

Helse Finnmark har etablert et Administrativt Samarbeidsutvalg, «ASU» som omfatter alle 

kommunene i Finnmark som er tilsluttet foretaket. 
 

 



Konklusjon: 

 

Regionalt overordnet samarbeidsorgan for Salten (RESO Salten) har i sak 5/2013 gjort slikt 

enstemmige vedtak: 

1. Det etableres ett overordnet administrativt samarbeidsorgan mellom kommunene og 

Nordlandssykehuset helseforetak 

2. Det etableres ett overordnet politisk/administrativt/faglig dialogforum. 

3. Det overordnede administrative samarbeidsorganet kan ved behov oppnevne ulike 

kliniske samarbeidsutvalget (KSUer), eller andre permanente – eller ad-hoc utvalg, 

herunder  evt. ”kunnskapsmøter” knyttet til økonomiproblematikk partene imellom. 

4. Vedlagte vedtekter for Overordnet Administrativt Samarbeidsorgan vedtas. 

5. Etter behandling i RESOene oversendes saken den enkelte kommune for videre 

behandling. 

6. Inntil ny organisering er kommet på plass, fungerer dagens modell med RESO. 

7. Den nye organiseringen evalueres etter 2 års virke. 

8. Organet benevnes Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret slutter seg til vedtaket og mandat fra RESO med endring til nytt 

samarbeidsorgan, «Overordnet samarbeidsorgan» OSO med Nordlandsykehuste HF. 

Fauske Kommune skal stille seg positiv på henvendelser om å bli fast medlem i OSO. 

 

 

DRIF-015/13 VEDTAK-  10.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret slutter seg til vedtaket og mandat fra RESO med endring til nytt 

samarbeidsorgan, «Overordnet samarbeidsorgan» OSO med Nordlandsykehuste HF. 

Fauske Kommune skal stille seg positiv på henvendelser om å bli fast medlem i OSO. 

 

 

KOM-035/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til vedtaket og mandat fra RESO med endring til nytt 

samarbeidsorgan, «Overordnet samarbeidsorgan» OSO med Nordlandsykehuste HF. 

Fauske Kommune skal stille seg positiv på henvendelser om å bli fast medlem i OSO. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    
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HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN 

   

 
Vedlegg: Høring – Endring i forskrift til introduksjonsloven. 

 

 

Sammendrag: 
 

Stortinget vedtok 15. juni 2011 å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Vi viser til Prop. 79 L (2010-2011) Endringer i 

introduksjonsloven og statsborgerloven, Innst. 370 L (2010-2011) og Lovvedtak 60 (2010-2011). 

Lovendringene er sanksjonert av Kongen i statsråd, men endringen med innføring av 

obligatoriske avsluttende prøver trer i kraft først 1. september 2013, og vil omfatte personer som 

pga. sin oppholdstillatelse kommer inn i personkretsen for rett og plikt til opplæring etter 

introduksjonsloven etter denne datoen. 

 

BLD sender med dette også på høring forslag til endring i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3. Bestemmelsen gjelder 

fritak fra plikt til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Annet 

ledd i denne bestemmelsen angir dokumentasjonen på tilstrekkelige kunnskaper, og i bokstav a) 

heter det ”bestått språkprøve”. Bestemmelsen er i dag utformet med sikte på dagens system, og 

som følge av endringene foreslås bestemmelsen endret fra formuleringen ”bestått språkprøve” 

til en angivelse i samsvar med Det felles europeiske rammeverket for språk. Formuleringen 

forslås endret til ”bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på 

skriftlig prøve (ferdighetene lese, lytte og skriftlig produksjon)”.  

 

Dagens Norskprøve 2 og 3 avvikles tre ganger i året på noen utvalgte steder i hvert fylke. 

Departementet vil nå endre denne strukturen.  Deltaker må melde seg opp til avsluttende prøver 

på forhånd, og vurderer sammen med lærer om hun eller han er klar til å gå opp til avsluttende 

prøve. Prøver i norsk består av flere delprøver, den enkelte prøves i ferdighetene som beskrives i 

læreplanen for skriftlig del: å lytte, lese, skrive og for muntlig del: snakke og samtale. Det 

forutsettes at første gang en deltaker går opp til avsluttende prøve i norsk, meldes hun eller han 

opp til hele prøven, dvs. alle ferdigheter som beskrives i læreplanen. Kun dersom delprøver ikke 

er bestått eller dersom kandidaten ønsker å forbedre resultatet, kan hun eller han melde seg opp 

til en delprøve på nytt. Nye prøver er under utvikling, og lese- og lytteferdigheter skal prøves 

gjennom digitale prøver. Det tas sikte på at nye digitale prøver kan implementeres i begynnelsen 

av 2014. Innføringen av vilkåret om obligatoriske avsluttende prøver i norsk og 

samfunnskunnskap fra og med 1. september 2013 er ikke avhengig av at de nye digitale prøvene 



er ferdig utviklet og testet. Lovens krav kan oppfylles ved at deltakere i en overgangsperiode går 

opp til Norskprøve 2 eller 3. 

 

Ved dagens Norskprøve 2 og 3 gis det vurderingen ”bestått” og ”ikke bestått” for henholdsvis 

muntlige og skriftlige ferdigheter. Departementet fremmer her forslag om en helt ny vurdering 

av den enkeltes ferdigheter, se punkt 1.3.10. Forslaget er begrunnet i behovet for et system som 

er nøytralt, som viser at språklige ferdigheter er nyansert, og som er i tråd med læreplanen og 

den måten kompetanse beskrives der. Forslaget innebærer at en går bort fra dagens 

samlekarakterer, og at det skal gis en egen vurdering for hver av delferdighetene lytte, lese og 

skrive, og en samlet vurdering for de muntlige ferdighetene snakke og samtale. Målet er å gi et 

mer nyansert bilde av den enkeltes språklige kompetanse. Gjennom dette forslaget vil 

vurderingen synliggjøre at den enkelte kan være på ulike nivåer i forhold de ulike språklige 

delferdighetene, og en potensiell arbeidsgiver kan gjøre en vurdering av om den enkelte 

arbeidssøker har de delferdighetene som er nødvendige for å utføre bestemte arbeidsoppgaver. 

Departementet foreslår at de fire språknivåene, slik de er beskrevet i Det felles europeiske 

rammeverket for språk og i læreplanen skal benyttes som vurderingsskala. De fire språknivåene 

betegnes som A1, A2, B1 og B2, der A1 er det laveste nivået og B2 er det høyeste.  

 

Prøver i samfunnskunnskap er digitale og tas så snart opplæringen er gjennomført. Prøven kan 

avlegges lokalt og løpende gjennom året. Oppgavene til prøven er basert på målene i læreplanen, 

og vil i tillegg være utformet slik at svarene på alle oppgavene vil være å finne i den nye digitale 

læringsressursen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette forslag til 

forskriftsbestemmelser om obligatoriske avsluttende prøver på høring. Regler omfatter 

bestemmelser om utvikling av obligatoriske avsluttende prøver, om oppmelding til prøve, om 

gjennomføring, om vurdering og om kontinuasjon. Departementet foreslår å ta de nye 

forskriftsbestemmelsene inn i eksisterende forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Departementet foreslår å ta bestemmelsene 

inn som et nytt kapittel 7 i forskriften, ”Om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap”.  

 

Forslaget til forskriftsbestemmelser om obligatoriske avsluttende prøver omhandler en rekke 

emner, og det er relativt detaljert. Hensikten er at det skal være lik praksis når det gjelder 

prøveavviklingen over hele landet. Departementet vurderer at detaljerte forskriftsbestemmelser 

tilsier at det ikke bør være behov for noe lokalt eksamensreglement i tillegg til forskriften. 

 

BLD har bedt høringsinstansene om særlig tilbakemelding på 4 punkter: 

1. Forslaget om en ny vurdering av den enkeltes ferdigheter 

2. Om tidsfristen for å avlegge prøve i norsk og samfunnskunnskap skal reguleres i 

forskriften, samt om fristen som er angitt i utkastet er rimelig.  

3. Spørsmålet om hjelpemidler 

4. Om de ulike forslagene i vurdering av språklige ferdigheter 

 

Høringsuttalelsen sendes elektronisk til departementets postmottak.   

 

Høringen er behandlet i enhetsmøte i integreringsenheten 5.4.2013 

 

 



Saksbehandlers vurdering: 
 

1. BLD ber særlig om tilbakemeldinger fra høringsinstansene på forslaget om en ny vurdering av 

den enkeltes ferdigheter 

Den enkeltes prøveresultater gir nyttig informasjon til arbeidsgivere, kvalifiseringsapparatet og 

utdanningssystemet. Arbeidsgivere kan få kunnskap som er nødvendig for å vurdere om den 

enkelte har tilstrekkelige språklige ferdigheter til å bli ansatt i en gitt stilling. På samme måte kan 

prøveresultatene gi kvalifiseringsapparatet og utdanningssystemet grunnlag for å vurdere tiltak 

som bør settes inn for at den enkelte skal kunne få arbeid eller gjennomføre et utdanningsløp. 

Obligatoriske avsluttende prøver vil kunne bidra til dette. Et slikt krav vil understreke 

samfunnets forventning om at innvandrere skal lære norsk, og at norskkunnskaper er en viktig 

forutsetning for videre deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. 

Den enkeltes ferdighet blir pr i dag vurdert ut fra «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere» med ferdighetene å lytte, lese, skrive og for muntlig del: snakke og samtale. 

Det forutsettes at første gang en deltaker går opp til avsluttende prøve i norsk, meldes hun eller 

han opp til hele prøven, dvs. alle ferdigheter som beskrives i læreplanen. Kun dersom delprøver 

ikke er bestått eller dersom kandidaten ønsker å forbedre resultatet, kan hun eller han melde seg 

opp til en delprøve på nytt. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fungerer 

tilfredsstillende. Deltakerne kan være på forskjellige nivå i de fire ferdigheter, også når de 

skal gå opp til avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå opp i hele prøven kan bli 

at flere må kontinuere for å få bestått alle ferdighetene. Alternativt kunne det ha vært 

mulighet for å gå opp i deler av prøven når deltaker og lærer var enig om at deltaker er 

klar til å gå opp til deler av avsluttende prøve. 
 

2. BLD ber særlig om tilbakemelding fra høringsinstansene på om tidsfristen for å avlegge prøve 

i norsk og samfunnskunnskap skal reguleres i forskriften, samt om fristen som er angitt i utkastet 

er rimelig.  

For å kunne oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over hele landet, 

vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen som er satt vurderes 

som rimelig. 
 

3. BLD ber særlig om tilbakemelding på spørsmålet om hjelpemidler. 

Begge prøvene skal være en test av kandidatens kompetanse, og adgang til å bruke hjelpemidler 

som for eksempel ordbok vil kunne gi et galt bilde av hvilken kompetanse kandidaten har 

oppnådd gjennom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. I tillegg vil adgang til å bruke 

ordbok gjøre også sensurering og vurdering av kandidatens kompetanse mer komplisert.  

Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fungerer tilfredsstillende. 
 

4. BLD ber særlig om synspunkter på de ulike forslagene i vurdering av språklige ferdigheter. 

Departementet foreslår nå en mer nyansert vurdering av den enkeltes språklige kompetanse. 

Departementet foreslår derfor at det gis en vurdering for hver av ferdighetene lytte, lese og 

skrive som er beskrevet i læreplanen og som er prøvd i delprøver, og en samlet vurdering for de 

muntlige ferdighetene snakke og samtale. Departementet foreslår at de fire språknivåene slik de 

er beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk, benyttes som vurderingskala: A1, 

A2, B1 og B2. 

 

Et alternativ til å benytte en vurderingsskala lik de fire språknivåene i Det felles europeiske 

rammeverket for språk, er å benytte en annen skala som gir et nøytralt og nyansert bilde av den 

enkeltes språklige ferdigheter. Dette kan for eksempel være med en skala bestående av tall (for 

eksempel 1, 2, 3 og 4) eller av bokstaver (for eksempel A, B, C og D). 



Å bruke alternativ 1, 2, 3 og 4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre alternativ 

fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en potensiell arbeidsgiver og eller 

undervisningsinstitusjon. I tillegg er dette en skala som allerede er innarbeidet i skole- og 

universitetssystem. 

Uansett hvilken skala som benyttes, vil den også måtte være relatert til språkferdigheter som er 

beskrevet i læreplanen. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Følgende høringsuttalelse sendes BLD: 

1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fungerer tilfredsstillende. 

Deltakerne kan være på forskjellige nivå i de fire ferdigheter, også når de skal gå 

opp til avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå opp i hele prøven kan bli 

at flere må kontinuere for å få bestått alle ferdighetene. Alternativt kunne det ha 

vært mulighet for å gå opp i deler av prøven når deltaker og lærer var enig om at 

deltaker er klar til å gå opp til deler av avsluttende prøve. 

2. For å kunne oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over 

hele landet, vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen 

som er satt vurderes som rimelig. 

3. Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fungerer 

tilfredsstillende. 

4. Å bruke alternativ 1, 2, 3 og 4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre 

alternativ. Dette fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en 

potensiell arbeidsgiver og eller undervisningsinstitusjon. I tillegg er dette en skala 

som allerede er innarbeidet i skole- og universitetssystem i Norge. 

 

 

FOR-040/13 VEDTAK-  29.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Følgende høringsuttalelse sendes BLD: 

1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fungerer tilfredsstillende. 

Deltakerne kan være på forskjellige nivå i de fire ferdigheter, også når de skal gå 

opp til avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå opp i hele prøven kan bli 

at flere må kontinuere for å få bestått alle ferdighetene. Alternativt kunne det ha 

vært mulighet for å gå opp i deler av prøven når deltaker og lærer var enig om at 

deltaker er klar til å gå opp til deler av avsluttende prøve. 

2. For å kunne oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over 

hele landet, vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen 

som er satt vurderes som rimelig. 

3. Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fungerer 

tilfredsstillende. 

4. Å bruke alternativ 1, 2, 3 og 4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre 

alternativ. Dette fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en 

potensiell arbeidsgiver og eller undervisningsinstitusjon. I tillegg er dette en skala 

som allerede er innarbeidet i skole- og universitetssystem i Norge. 

 



 

KOM-036/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Følgende høringsuttalelse sendes BLD: 

1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fungerer tilfredsstillende. 

Deltakerne kan være på forskjellige nivå i de fire ferdigheter, også når de skal gå 

opp til avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå opp i hele prøven kan bli 

at flere må kontinuere for å få bestått alle ferdighetene. Alternativt kunne det ha 

vært mulighet for å gå opp i deler av prøven når deltaker og lærer var enig om at 

deltaker er klar til å gå opp til deler av avsluttende prøve. 

2. For å kunne oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over 

hele landet, vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen 

som er satt vurderes som rimelig. 

3. Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fungerer 

tilfredsstillende. 

4. Å bruke alternativ 1, 2, 3 og 4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre 

alternativ. Dette fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en 

potensiell arbeidsgiver og eller undervisningsinstitusjon. I tillegg er dette en skala 

som allerede er innarbeidet i skole- og universitetssystem i Norge. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder integreringsenheten til videre forføyning   

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/1847      

      Arkiv sakID.:   13/451  Saksbehandler:  Stein Ole Rørvik  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    014/13 DRIFTSUTVALG Dato:  10.04.2013 

 037/13 KOMMUNESTYRE  08.05.2013 

 

 

 

OMDEFINERING AV 40 % FOTTERAPEUTSTILLING VED MILJØ OG 

AKTIVITETSAVDELINGEN 

   

 
Vedlegg: Uttalelse fra Eldrerådet 

 

Sammendrag: 
 

Slå sammen 60 % ledig stilling som aktivitør og 40 % ledig fotterapeutstilling til en 100 % 

aktivitør- og fagleder stilling. Stillingen som fotterapeut er ikke lovpålagt. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Fotterapeut i 40 % stilling har gått av med pensjon, denne personen har utført fotterapeutiske 

tjenester på inneliggende pasienter på institusjon og til personer i hjemmet. For å styrke 

aktivisering og helsefremmende tiltak for hjemmeboende demente og for å sikre planlegging, 

kontinuitet og utvikling av tjenesten vil man ta bort fotterapistillingen og slå den sammen til en 

100 % stilling som aktivitør- og faglederstilling med buss sertifikat. 

 

Enhetsleder for institusjon og konst. enhetsleder for hjemmetjenesten, Stein Ole Rørvik, har møtt 

i eldrerådet og redegjort for bakgrunnen for ønske om å omdefinere fotterapistillingen. Det 

foreligger uttalelse fra Eldrerådet som er vedlagt saken. Etter råd fra Eldrerådet har PO kontaktet 

ulike aktører innenfor fotpleie i distriktet og så langt kan det se ut til at to aktører har kapasitet til 

å dra på institusjon og til hjemmeboende for å gi behandling, dette som et privat tilbud. 

 

Høsten 2011 startet avdelingen «prosjekt dagsenter for hjemmeboende demente». Vi åpnet opp 

for dagsenter for denne gruppen hver fredag med 8 brukere og 3 ansatte.  

Prosjektet viste at det var stort behov for aktivitetstilbud for denne gruppen. Både som avlastning 

for pårørende, forebygging og utsettelse av innleggelse på sykehjem samt redusere behovet for 

avlastning på institusjon. Videre ser vi at dette tilbudet bidrar til meningsfull aktivitet for det 

enkelte mennesket. 

 

Pr. 1/1 2012 ble avdelingen redusert med 30 % stilling. Dette medførte omlegging av driften ved 

å spisse driften mot hjemmeboende i kommunen. Dette ble gjort i tråd med den Fauske 

kommunes helse og omsorgsplan der ett av satsningsområdene er: 

 Styrking av tilbud til aktivisering, dagplasser og avlastning. 

 Etablere dag- og avlastningstilbud for hjemmeboende demente. 

 



 

Dette medførte at tilbudet rettet mot pasientene på institusjon ble redusert. 12/2 -12 startet vi opp 

med dagsenter for hjemmeboende demente hver onsdag med 8 brukere og 3 ansatte. Erfaringene 

fra prosjektet gjorde at vi starta med et opplegg som var kjent fra før og ikke minst, de samme 

brukerne fikk videre tilbud. 

Vi søkte om tilskuddsmidler for hjemmeboende demente fra helsedirektoratet, som utelukkende 

skal gå til drift av dagsenter. Dette innebærer at det ikke kan brukes til lønn av ansatte. 

Tilskuddet utgjorde kr 95 000,-. Tilskuddsordningen er en del av demensplan 2015. 

Ved å omdefinere fotterapeut stillingen til aktivitør- og faglederstilling, får vi en utvidelse av 

tilbudet til hjemmeboende demente til to dager i uka samt at tilskuddet fra Helsedirektoratet blir 

fordoblet. Videre vil dette styrke planleggingen, kontinuiteten og utviklingen av tjenesten. 

  

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fotterapeutstilling er ikke lovpålagt og det er private aktører som pr i dag har kapasitet til å gi 

fotpleie. Styrking av tilbud til aktivisering og avlastning for hjemmeboende demente er en viktig 

forebyggende faktor for denne pasientgruppe og videre bidrar tilbudet til meningsfull aktivitet i 

hverdagen. Detter ett av satsningsområdene i Fauske kommunes pleie- og omsorgsplan og i 

samhandlingsreformen. 

Videre er det viktig å trygge planlegging, kontinuitet og utvikling av tjenesten som blir gitt av 

miljø- og aktivitetstjenesten, tjenesten er og vil være sentral i det fremtidige forebyggende 

arbeidet innenfor pleie og omsorgstjenesten. 

 

 

INNSTILLING : 
 

40 % fotterapistilling og 60 % ledig stilling som aktivitør omdefineres til en 100 % 

fagleder- og aktivørstilling.  

 

 

DRIF-014/13 VEDTAK-  10.04.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2: 

Driftsutvalget/Kommunestyret viser til eldrerådets uttalelse i saken og ber rådmannen ta 

initiativ for å organisere og legge tilrette for en fotterapitjeneste for pasienter på 

sykehjemmet og for hjemmeboende som har behov for tjenesten. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

40 % fotterapistilling og 60 % ledig stilling som aktivitør omdefineres til en 100 % 

fagleder- og aktivørstilling.  

 

 

KOM-037/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 



Fauske kommuneopprettholder kommunalt tilbud om fotpleietjeneste primært for 

pasienter i institusjon og hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. 

 

 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 22 mot 9 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

40 % fotterapistilling og 60 % ledig stilling som aktivitør omdefineres til en 100 % 

fagleder- og aktivørstilling.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder sykehjem til videre forføyning    

Personalsjef    
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HABILITET IFM BEHANDLING AV SAKER SOM VEDRØRER SALTEN 

KRAFTSAMBAND AS 

   

 
Vedlegg: Juridisk betenkning fra kommunens advokat datert 15. april 2013 

 

Sammendrag: 
 

Etter anmodning fra ordfører har rådmann via kommunens advokat fått utarbeide en juridisk 

betenkning vedrørende ordførers habilitet der hvor saker knyttet til Salten Kraftsamband AS 

behandles. Det er tidligere foretatt en habilitetsvurdering med samme bakgrunn, men ettersom 

dette ligger noe i tid tilbake samt at ordfører tiltrådte i vervet i 2011 fremstår det som naturlig at 

kommunestyret vurderer ordførers habilitet. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det vises til vedlagte juridiske betenkning fra kommunens advokat. Rådmannen tiltrer denne. 

 

INNSTILLING : 
 

Ordfører er habil, både til å treffe avgjørelser som retter seg mot SKS AS og til å ivareta 

Fauske kommunes eierinteresser i selskapet. 

 

 

FOR-038/13 VEDTAK-  29.04.2013 
 

Ordfører fratrådte som inhabil. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Ordfører er habil til å ivareta Fauske kommunes eierinteresser i selskapets 

generalforsamlinger. 

 

 

Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Ordfører er habil, både til å treffe avgjørelser som retter seg mot SKS AS og til å ivareta 

Fauske kommunes eierinteresser i selskapet. 



 

 

KOM-038/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Ordfører fratrådte som inhabil. 

 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Ordfører er habil til å ivareta Fauske kommunes eierinteresser i selskapets 

generalforsamlinger. 

 

Hans Henrik Holmvik (H) foreslo: 

Saken trekkes. 

 

H’s forslag ble trukket. 

FL’s forslag ble trukket. 

 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo: 

De juridiske betraktninger fra advokat Holm og Benson tas til orientering. 

 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke er inhabil i alle spørsmål tilknyttet til behandling i 

SKS. 

 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig forkastet. 

AFI’s forslag ble vedtatt 26 mot 2 stemmer. 

R’s forslag ble forkastet 26 mot 2 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

De juridiske betraktninger fra advokat Holm og Benson tas til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Ordfører    

Rådmann    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR JORDBRU 

   

 
Vedlegg:  Plankart med bestemmelser  

 Planbeskrivelse 

 ROS-sjekkliste 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

   

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Jordbru. Utarbeidelse av 

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

 

Planområdet er på ca. 57,5 daa og omfatter gnr.65 bnr.5 og 6. Området ligger ca. 12 km nord 

for Strømsnes og avgrenses av Storelva mot vest og kommunal veg, ”Jordbruveien” mot øst.  

 

Hensikten med planen er å legge til rette for 7 nye tomter for fritidsboliger samt tilhørende 

atkomst og parkering. H1 er eksisterende hyttetomt. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Parkeringsplass. 

3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformål. 

4. Hensynssoner: Faresone Høyspenningsanlegg. 

 

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 

03.02.2011.  

Området er avsatt som LNF-BC2 (spredt bolig- og fritidsbebyggelse). I planperioden kan det 

bygges en bolig og to hytter innenfor området. Tiltaket utløser krav om reguleringsplan.  

 

Planen medfører i mindre grad endret utsikt for naboene da terrenget heller svakt mot elva og 

det stilles krav til byggehøyde. Endring i utsikt vurderes derfor til å ha små negative 

konsekvenser. Det er satt byggegrense mot elv på 50 m og tomtene skal ikke gjerdes inne. Tre 

av tomtene lengst nordøst i området ligger tett, men det er god passasje for turgåere like nord 

for disse samt mellom de andre tomtene i området. Det tillates ikke inngjerding eller andre 

stengsler. Tiltaket vurderes å ha små negative konsekvenser for allmenn ferdsel. 

 



Ettersom antallet fritidsboliger overstiger antall i overordna plan har kommunen vurdert 

tiltaket opp mot Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket faller inn under forskriftens § 3 

c) områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn de 

angitt i § 2 d). I forhold til verna vassdrag er dette avklart med ansvarlig myndighet, som er 

NVE. Når det gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor 

planområdet. I følge DNs naturbase er det avsatt et statlig sikret friluftsområde (FS00001857, 

Jordbru) mellom Storelva og Jordbruelva. Dette friluftsområdet ligger vest for og utenfor 

planområdet. I kommunens friluftskartlegging er det satt av en stripe på begge sider langs 

Jordbruelva og Storelva klassifisert som C – Registrert friluftsområde. I planen er dette tatt 

hensyn til ved at tomter er trukket så nært vei som mulig i tillegg til vist byggegrense. 

Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 4 tilsier at kommunen ikke 

krever konsekvensutredning for tiltaket. 

  

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, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Kommentar fra VVA-avdeling om at det forutsettes tett tank for avløp ved innlagt vann pga. 

verna vassdrag. Det er naturlig å se på mulighet for fellesanlegg pga. avstand fritidsboliger og 

vei. 

 

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. Det er 

medtatt rekkefølgekrav til felles parkering, jfr. bestemmelsenes §§ 3.2 a) og 6.1 a).  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 

områderegulering for Jordbru ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-088/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 

områderegulering for Jordbru ut til offentlig ettersyn. 



 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Jordbru. 

 

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 09.10 – 26.11.2012. Det er 

innkommet 6 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. 

 

 

Fylkesmannen i Nordland, 16.11.2012 

“Forslaget innebærer at det legges opp til en utbygging av 7 nye hytter, avgrenset til de  

aktuelle eiendommene. Det går fram av planbeskrivelsen at planområdet utgjør en veldig  

liten del av et større område som i kommuneplanens arealdel er åpnet for spredt utbygging  

av boliger og hytter (1 bolig og 2 hytter).  

 

Det er planfaglig mindre heldig at det her legges opp til en konsentrert utbygging av hytter i  

et område der det, i følge kommuneplanens arealdel, bare i begrensa grad skal kunne tillates  

spredt utbygging. Det går videre ikke fram av plandokumentet at det er et behov for  

lokalisering av flere hytter her, i tillegg til de hyttene som kan bygges på ev. ledige tomter i  

planavklarte områder, bl.a. kommuneplanens arealdel.  

 

Som grunnlag for kommunens vedtak bør det følgelig foreligge en vurdering av behovet for  

lokalisering av flere hytter her, ut fra bl.a. ev. tilgang til ledige hyttetomter i tilliggende 

områder. Det bør videre foreligge en vurdering av de konsekvensene et ev. vedtak av dette  

planforslaget vil få for kommuneplanens arealdel som styringsredskap for hyttebygginga i  

kommunen.”  

 

Vurdering/Anbefaling: Foreliggende planforslag ligger i området LNF-BC2 i 

kommuneplanens arealdel. Området åpner altså for spredt fritids- og boligbebyggelse (1 bolig 

og 2 hytter i planperioden). Nordøst for foreliggende planforslag ligger Hestvadet hytteplan, 

vedtatt 18.11.1999. Denne reguleringsplanen ligger i det nordøstlige området av LNF-BC2 og 

legger til rette for oppføring av 8 hytter. Ingen av disse er bygd.   

 

Kommunen har over tid registrert et press fra grunneiere i dette området om å få fradele flere 

hyttetomter. 

Bestemmelsenes § 3.6 b), til kommuneplanens arealdel, lyder slik: Utgjør ny og eksisterende 

spredt bebyggelse en gruppe på 4 enheter, kreves godkjent reguleringsplan. 



Innenfor og like utenfor omsøkt område ligger 4-5 eksisterende hytter. Derfor ble det satt krav 

om godkjent reguleringsplan før flere hytter kan oppføres i dette området.     

 

Dersom omsøkt områderegulering blir vedtatt vil området LNF-BC2 være “låst” for flere 

fritidsboliger inntil rullering (ny vurdering) i kommuneplanens arealdelen er gjennomført. 

Rådmannen kan ikke se at et vedtak av denne områdereguleringen vil få direkte konsekvenser 

for kommuneplanens arealdel som styringsredskap. Når det først fremmes en reguleringsplan 

i området kan det være fornuftig at flere hytter “samles” i et hyttefelt. 

Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag. 

 

 

Nordland fylkeskommune, 11.10.2012 
“Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

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

uttalelse: 

 

Fylkeskommunen beklager at svar i saken foreligger etter høringsfrist. 

 

Planfaglig uttalelse 

Så langt vi kan se er saken ikke i strid med regionale interesser slik de fremkommer i 

fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen viser derfor til tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. 

kulturminnelovens § 8 andre ledd. Vi er tilfreds med at denne aktsomhets- og meldeplikten er 

omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Statens vegvesen Region nord, 12.11.2012 

“Det vises til oversendelse fra Fauske kommune datert 13. september 2012 med utleggelse av 

ovennevnte planforslag til offentlig ettersyn og høring. Hensikten med planforslaget er å 

legge til rette for bygging av 7 nye fritidsboliger inkl. adkomst og parkering. Innenfor 

planområdet er det også en eksisterende fritidsbolig (H1). 

 

Planområdet grenser opp til kommunal veg «Jordbruvegen», som munner ut i fylkesveg 530 

60-70 m sør for planområdet. Krysset mellom den kommunale vegen og fylkesvegen har gode 

siktforhold, og vi har derfor ingen særskilte merknader til planforslaget.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, 22.11.2012 



“Vi viser til offentlig ettersyn datert 13.09.2012 og NVEs innspill til planoppstart datert 

23.05.20l l. 

 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for 7 nye tomter for fritidsboliger samt 

tilhørende adkomst og parkering. Området er avsatt til LNF-BC2 (spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse) i kommuneplanens arealdel. 

 

I vårt innspill til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at planområdet ligger langs Storelva 

som er en del av det varig verna Valnesfjordvassdraget. Vassdragsvernet medfører at man 

skal søke å unngå inngrep langs kantsonen av vassdrag. Dette gjelder særlig langs urørte 

deler av vassdrag, og der det er store naturverdier og interesser for allmennheten. Omsøkte 

område er imidlertid noe utbygd i form av bebyggelse, vei og bro. 

 

Det er nå satt en byggegrense mot elv på 50 meter, stilt krav om at tomtene ikke skal gjerdes 

inn samt at det er avsatt hensynssone for høyspentlinje gjennom planområdet. 

 

Ut fra dette mener vi at våre tidligere gitte innspill er ivaretatt og har ikke ytterligere 

merknader til planen.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Sametinget, 15.10.2012 

“Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 

området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget på det nåværende tidspunktet. 

 

Sametinget er tilfreds med at aktsomhetsplikten, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kml.) § 8 annet ledd, er innkorporert i planbestemmelsene. 

 

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Fauske Eldreråd, 25.10.2012 

“Fauske eldreråd har ingen merknader til forslag til områderegulering for Jordbru.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

NY INNSTILLING: 

 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru. 

 

 

PLUT-027/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru. 

 

 

KOM-039/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

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 Jordbru. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR VENSET HAVN 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplan med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-sjekkliste. Plankart, revidert 

07.02.2013. 

 

Saksutredning: 
 

1. gangs behandling 

 

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Venset havn. Utarbeidelse av 

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

 

Planområdet er på ca. 81,8 daa og omfatter et større sjøareal sør for Fv. 530 (tidligere Rv. 80), 

ca. 3 km sørvest for Røvik. 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for opprusting av molo, fiskemottak, naust og 

småbåthavn med flytebrygger samt tilhørende atkomst og parkering. Planen viser også 

eksisterende boliger. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Servicebygg småbåthavn, Boligbebyggelse, Naustbebyggelse. 

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

tekniske anlegg, Molo, Kai, Parkeringsplasser. 

3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformål. 

4. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Havneområde i sjø, Småbåthavn, Friluftsområde i sjø 

og vassdrag. 

 

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 

03.02.2011. Området er avsatt som småbåthavn, SB1 og spredt boligbygging, LNF-B4. Tiltak 

er i tråd med overordnet plan og faller dermed ikke under Forskrift om 

konsekvensutredninger.  

 

Planen medfører økt bruk av området og dermed økt støy fra selve havneområdet samt endret 

utsikt i form av et større anlegg for småbåthavn. Småbåtanlegget blir liggende lavere enn 

offentlig kjøreveg, Fv. 530. Det vil også kunne bli noe støy fra div. arrangementer i 

servicebygget tilhørende småbåthavnen. Det antas at det er utvendig støy som vil være mest 



sjenerende og at dette for det meste vil foregå i sommerhalvåret/helger. Tiltak vurderes å gi 

små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer.  

 

Området har i dag to avkjørsler med en avstand på ca. 130 m og ny plan medfører at disse 

stenges. Ny avkjørsel ligger ca. 40 m lenger mot vest enn den nærmeste eksisterende 

avkjørselen. Det blir ca. 100 m lenger å kjøre for B2 som ligger lengst mot øst i planområdet 

og litt mindre for B1, men man oppnår en bedre og tryggere avkjøring. Totalt sett vurderes 

dette å gi positive konsekvenser for eksisterende bolighus og brukere av havneområdet. 

Planen medfører en differanse mellom eiendomsgrenser og byggeområde for naust samt vei. 

Ved at naustområde får kjørbar vei samt parkeringsplasser på motsatt side vurderes 

konsekvenser som ubetydelige / små negative. 

 

Når det gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor planområdet og 

kontroll mot DNs naturbase bekrefter dette.  

 

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, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Det fremkommer ingen vesentlige merknader gjennom intern høring. Tilgjengelighet for alle 

er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak, K-sak 20/08, 

legges forslag til områderegulering for Venset havn ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Venset havn. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

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

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 27.11.2012 – 14.01.2013. Det 

er innkommet 9 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, kultur- og miljøavd., 15.1. 2013 

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

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

uttalelse: 

 

Planfaglig uttalelse 

Planforslaget gjelder områderegulering for Venset havn i Fauske kommune, og skal 

tilrettelegge for opprusting av molo, fiskemottak, naust og småbåthavn med flytebrygger samt 

tilhørende adkomst og parkering. Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel, 

vedtatt 3.2.2011, hvor området er avsatt til småbåthavn og spredt boligbygging. 

 

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. 

 

Plandokumentene er klare og entydige og tjener slik sett formålet som både juridiske 

dokumenter og informasjon til publikum. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.”  

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.   

 

 

Statens vegvesen Region nord, 8.1.2013 

“Reguleringsplanen skal legge til rette for opprusting av molo, fiskemottak, naust og 

småbåthavn med flytebrygger, samt tilhørende atkomst og parkering. Planen omfatter også to 

eksisterende boliger.   

 

Vi har ingen merknader til denne områdereguleringsplanen.”  

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Kystverket Nordland, 20.12.2012 



“Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige hensyn ingen merknader til 

reguleringsplanforslaget som foreligger. 

 

Planforslaget omfatter både land- og sjøområder og viser mulige utbygginger i sjø. 

 

Kystverket vil i denne forbindelse opplyse at alle inngrep i sjøområder, så som bygging av 

molo, utlegging av flytebrygger eller lignende, vil måtte gjennomgå særskilt behandling i 

forhold til havne- og farvannsloven før tiltak settes i verk. 

 

Søknad om tiltak i dette reguleringsområdet skal behandles og avgjøres av Fauske kommune 

etter havne- og farvannsloven.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Fiskeridirektoratet region Nordland, 14.12.2012 

“Hensikten med planen er å legge til rette for opprusting av molo, fiskemottak, naust og 

småbåthavn med flytebrygger. Det skal også bygges adkomstvei med parkeringsplass. 

 

Fiskeridirektoratet region Nordland er positiv til planen og har ingen merknader.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE Region Nord), 17.1.2013 

“NVE kan ikke se å ha mottatt varsel om planoppstart i forbindelse med oppstart av 

planarbeidet i 2010. Vi skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon- 

og skredfare samt energianlegg blir innarbeidet i arealplaner, og skal derfor ha alle planer 

som berører disse temaene på høring. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opprusting av molo, fiskemottak, naust og 

småbåthavn med flytebrygger samt tilhørende atkomst og parkering. Planen viser også 

eksisterende boliger. 

 

I henhold til NGUs løsmassekkart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består deler av planområdet 

av tykk havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Det er fjell i 

dagen der eksisterende molo starter. Når det planlegges utfylling og/eller ny bebyggelse på 

arealer med havavsetninger skal det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene 

er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. Vi kan ikke se at en slik vurdering foreligger. 

Deler av planområdet består imidlertid av fjell i dagen. Videre er det i planbestemmelsene § 

6.1a) stilt krav om at før gjennomføring av tiltak som eks. fylling i sjø og justering terreng for 

atkomstveg og parkering skal det utarbeides geoteknisk rapport for området. 

 

Ut fra overstående har ikke NVE merknader til områdereguleringen.”  

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, 3.12.2012 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


“Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Fauske kommune legger merke til at universell 

utforming vil bli lagt til grunn for områderegulering av Venset havn og dette oppfatter vi som 

positivt. Rådet er opptatt av at området blir fremkommelig for alle, ikke bare enkelte grupper. 

Rådet ser frem til å få detaljplanene forelagt..” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Fauske eldreråd, 6.12.2012 

“Fauske eldreråd har ingen merknader til forslag til områderegulering for Venset havn.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Grete Olsen og Tore Olsen, 12.1.2013 

“Angående omlegging/stenging av avkjørsler til eiendommene. Vi ønsker ikke en løsning som 

gjør adkomst vanskeligere enn det er pr. dd. Vi krever også et møte med kommunen før noe 

blir vedtatt angående avkjørslene. 

 

Vi godtar ikke at all trafikk til B2 skal gå rett forbi huset (B1). Vi kommer derfor med to 

forslag som vi kan akseptere. 

 

A – Den nye avkjøringen i vest i kombinasjon med at innkjørselen i øst beholdes som den er. 

 

B – En helt ny innkjørsel til eiendommene istedenfor den inntegnede snuplassen. Denne 

avkjøringen vil bli oversiktlig. 

 

Det er også et ønske om nedsatt fartsgrense til 60 km/t pga. økt aktivitet i området. 

 

Angående flytting av eksisterende flytebrygge. Det er ikke avsatt parkeringsplasser for 

brukere av denne brygga. Og ettersom denne del av havna skal tilhøre fiskeri og næring, er 

det unødvendig å plassere ei privat flytebrygge der som kan skape konflikter.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ønsker ikke en løsning der atkomst til bolig (B1) blir vanskeligere 

enn det er i dag. Det fremsettes to forslag til løsning som kan aksepteres. 

Rådmannen har valgt å gå videre med foreslått løsning B – En helt ny innkjørsel til 

eiendommene istedenfor den inntegnede snuplassen. Denne avkjøringen vil bli oversiktlig. 

 

Nytt plankart (revidert 07.02.2013, vedlagt) med ny innkjørsel til eksisterende 

boligeiendommer, benevnt B1 og B2 i plankartet er utarbeidet og forelagt grunneierne. I e-

post av 17.02.2013 godkjenner grunneierne Tore Olsen, Grete Olsen og Ingvald Johannessen 

planlagt ny atkomst. 

 

Foreslått løsning sendes så til Statens vegvesen Region nord og svar herfra foreligger i brev 

av 28.02.2013 lydende slik: “Boligene i område B1 og B2 har i dag to avkjørsler fra fv. 530 

fra gammel vegsløyfe. I den offentlige høringen av planen var avkjørslene til disse boligene 

stengt. Avkjørsel til boligene var lagt lengre vestover til ny felles atkomst for hele sørsiden av 

planområdet. 

I e-posten foreslås en ny avkjørsel fra fv. 530 til boligene inntegnet på vedlagt reguleringskart 

midt mellom boligene.  



Vi aksepterer den foreslåtte avkjørselsløsningen under forutsetning av at de to eksisterende 

avkjørslene stenges når den nye tas i bruk. Dette må medtas i bestemmelsene.” 

 

Rådmannen anbefaler med bakgrunn i ovenstående av revidert plankart vedtas. 

 

I plankartet er eksisterende avkjørsler til B1 og B2 stengt (vist med symbol, jfr. Linje- og 

punktsymboler i Tegnforklaring på plankart). Det betyr at disse skal stenges når ny avkjørsel 

er etablert. 

 

Rådmannen anbefaler også at følgende tillegg tas inn i reguleringsbestemmelsene:  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik: 

 

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3. 

a) FA1 er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt avkjørsel til 

FA3. FA1 er kommunal veg. 

b) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område B1 og B2. 

c) FA3 er privat atkomst for brukere av småbåthavn SB1. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik: 

 

6.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser.  

a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fylling i sjø og justering terreng for atkomstveg 

og parkering m.m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for området.  

b) Opparbeiding av parkering P1-P3 skal ferdigstilles før det kan gis brukstillatelse for 

KA1. 

c) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf. 3.6 c) skal ferdigstilles før det kan gis 

brukstillatelse for flytebrygge i SB1. 

d) Før FA2 tas i bruk skal eksisterende 2 avkjørsler (gammelvegen) stenges. 

e) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for 

eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som 

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

kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. 

Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 

Ønsket om nedsatt fartsgrense til 60 km/t på fylkesvegen må tas opp som egen trafikksak der 

vurderingen må gjøres av Nordland fylkeskommune (vegeier) og Statens vegvesen region 

nord. 

 

Fiskerne v/ Erling Johansen har kjøpt eksisterende flytebrygge fra White Ocean Salten v/ 

Ørjan Wenberg. 

I plankartet er det lagt til rette for at denne kan flyttes til molo (MO1) nordvest for KA1. 

Forutsetningen er da at den skal benyttes av fiskerinæringen. På moloen tillates ikke 

parkering, kun av-/pålastning av utstyr o.l. og da med tanke på fiskerinæring.  

Parkeringsplassene P2 og P3 skal fortrinnsvis benyttes av fiskerinæringen og øvrige 

næringsdrivende. Det legges altså ikke til rette for privat flytebrygge ved MO1 som kan skape 

konflikter i forhold til fiskeri og øvrig næringsvirksomhet. 

 

 

Ingvald Johannessen, 13.1.2013 



“Undertegnede er eier og beboer av eiendom betegnet B2 på kartskisse. Hva angår 

omlegging/stenging av avkjørsel til eiendommene betegnet B1 og B2 kan ikke undertegnede 

godta stenging av avkjørsel lengst mot øst. Slik undertegnede ser det, er det også ønskelig at 

eksisterende avkjørsel lengst vest beholdes som den er, og ikke ““kobles”” sammen med ny 

vei til ““havneanlegget””. 

Begrunnelse: Adkomst for renovasjon, snøbrøyting, brannbil og ambulanse. Vi har, sammen 

med eier av eiendom B1, avtale for snøbrøyting med lokal eier av traktor med fres som 

brøyter ved behov. “ 

 

Vurdering/Anbefaling: Viser her til vurdering/anbefaling ovenfor under merknad fra Grete 

Olsen og Tore Olsen. 

 

 

NY INNSTILLING: 

 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn. 

 

Ny atkomst til B1 og B2 tas inn i plankartet, jf. plankart revidert 07.02.2012.  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik: 

 

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3. 

d) FA1 er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt 

avkjørsel til FA3. FA1 er kommunal veg. 

e) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område B1 og B2. 

f) FA3 er privat atkomst for brukere av småbåthavn SB1. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik: 

 

6.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser.  

f) Før gjennomføring av tiltak som eks. fylling i sjø og justering terreng for 

atkomstveg og parkering m.m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for 

området.  

g) Opparbeiding av parkering P1-P3 skal ferdigstilles før det kan gis 

brukstillatelse for KA1. 

h) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf. 3.6 c) skal ferdigstilles før det kan 

gis brukstillatelse for flytebrygge i SB1. 

i) Før FA2 tas i bruk skal eksisterende 2 avkjørsler (gammelvegen) stenges. 

j) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for 

eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede 

steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses 

og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 

nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 

 

PLUT-028/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn. 

 

Ny atkomst til B1 og B2 tas inn i plankartet, jf. plankart revidert 07.02.2012.  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik: 

 

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3. 

a) FA1 er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt 

avkjørsel til FA3. FA1 er kommunal veg. 

b) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område B1 og B2. 

c) FA3 er privat atkomst for brukere av småbåthavn SB1. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik: 

 

6.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser.  

a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fylling i sjø og justering terreng for 

atkomstveg og parkering m.m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for 

området.  

b) Opparbeiding av parkering P1-P3 skal ferdigstilles før det kan gis 

brukstillatelse for KA1. 

c) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf. 3.6 c) skal ferdigstilles før det kan 

gis brukstillatelse for flytebrygge i SB1. 

d) Før FA2 tas i bruk skal eksisterende 2 avkjørsler (gammelvegen) stenges. 

e) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for 

eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede 

steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses 

og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 

nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 

 

KOM-040/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

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 Venset havn. 

 

Ny atkomst til B1 og B2 tas inn i plankartet, jf. plankart revidert 07.02.2012.  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik: 

 

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3. 

d) FA1 er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt 

avkjørsel til FA3. FA1 er kommunal veg. 

e) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område B1 og B2. 

f) FA3 er privat atkomst for brukere av småbåthavn SB1. 

 



Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik: 

 

6.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser.  

f) Før gjennomføring av tiltak som eks. fylling i sjø og justering terreng for 

atkomstveg og parkering m.m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for 

området.  

g) Opparbeiding av parkering P1-P3 skal ferdigstilles før det kan gis 

brukstillatelse for KA1. 

h) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf. 3.6 c) skal ferdigstilles før det kan 

gis brukstillatelse for flytebrygge i SB1. 

i) Før FA2 tas i bruk skal eksisterende 2 avkjørsler (gammelvegen) stenges. 

j) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for 

eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede 

steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses 

og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 

nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM I ELDRERÅDET FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: Brev fra Valnesfjord pensjonistforening mottatt 11.02.2013 

Oversikt over eldrerådet 2011 - 2015 

 

Sammendrag: 
 

Vi har mottatt henvendelse fra Lillian Løkås hvor hun ber om å bli fritatt fra sitt verv som 

varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening grunnet helse og alder.  Løkås har 

siden starten av perioden fungert som fast medlem, som følge av andres helsetilstand. 

Rådmannen foreslår at Løkås innvilges fritak. 

 

Etter denne henvendelsen har Ivar Nystad, som var fast medlem, gått bort. 

 

Valnesfjord pensjonistforening har foreslått som nytt medlem Ragnhild Olsen og nytt 

varamedlem Bjørg Hagen. 

 

INNSTILLING : 
 

Lillian Løkås innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord 

pensjonistforening. 

 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 – 

2015 velges: 

 Ragnhild Olsen, Helskog, 8215 Valnesfjord 

 

Som nytt varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 – 

2015 velges: 

 Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord 

 

 

FOR-045/13 VEDTAK-  29.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Lillian Løkås innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord 

pensjonistforening. 



 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 – 

2015 velges: 

 Ragnhild Olsen, Helskog, 8215 Valnesfjord 

 

Som nytt varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 – 

2015 velges: 

 Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord 

 

 

KOM-041/13 VEDTAK-  08.05.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Lillian Løkås innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord 

pensjonistforening. 

 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 – 

2015 velges: 

 Ragnhild Olsen, Helskog, 8215 Valnesfjord 

 

Som nytt varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 – 

2015 velges: 

 Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Bjørg Hagen Hagenes 8215 VALNESFJORD 

Lillian Løkås Løkås 8215 VALNESFJORD 

Ragnhild Olsen Helskog 8215 VALNESFJORD 

Valnesfjord 

pensjonistforening 

v/Reidun Hanssen 8215 VALNESFJORD 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


