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Utskrift er foretatt den 13.05.13

MERKADER:

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

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

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre Helen Borrack og Felicia Paulsen fra Valnesfjord
skole på fiolin.

Det var ingen merknader til innallnga.

Merknader til dagorden:
. Kjetil Sørbotten (FL):

Etterlyser hva som er gjort etter interpellasjonen i desember ang. bredbåndsutbygging.
. Per-Gunar 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 brut? Bruer 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.

Inhabiltet:
Sak 38/13: Ordfører

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

Sak 38/13 ble behandlet sist på dagsorden.

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

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

Svar på spørsmål:
Kjetil Sørbotten:
Kommunalsjef svare. Skal ta bredbåndsvedtaket videre.
Per Gunnar Skotåm:
Ordfører svare. Dette skal vi ta med videre. Nytt av regnskap, årsmelding og kostraanalyse er
med i dette møtet. Før har dette vært behandlet ijunimøtet.
Kjell Sverre Jakobsen:
Kommunalsjef svarte. Kan ikke brue forsikringen på Sagatun. Dette er ikke noe som er
kommet brått, men over tid.



Det siste spørsmålet besvares i neste møte.
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Sak nr.: Sakstittel:

038/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATS AKER I PERIODEN

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 - FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2012 - FAUNA KF

ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2012

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE 2012

KOSTRA-ANAL YSE 2012

REGJERIGENS MINERAL STRATEGI

PETROSTRATEGIENE FOR BODØREGIONEN

STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGSTILTAK I LANDBRUKET I
FAUSKE KOMMUNE 2013 - 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNSKOLEN - 2012

ORDENSREGLEMENT FOR FAUSKESKOLENE

TILTAKSPLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I
FAUSKESKOLEN

ENDRING AV DET ORGANISATORISKE SAMARBEIDET MELLOM
KOMMUNENE OG NORDLANDSSYKEHUSET HELSEFORETAK -
ANMODNING OM KOMMUNAL BEHANDLING

HØRING - ENDRIG I FORSKRIFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN

OMDEFINERIG AV 40 % FOTTERAPEUTSTILLING VED MILJØ OG
AKTIVITETSAVDELINGEN

HABILITET IFM BEHANDLING AV SAKER SOM VEDRØRER
SALTEN KRAFTSAMBAND AS

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERIG FOR JORDBRU

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR VENSET HAVN

NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM I ELDRERÅDET FOR PERIODEN
2011 - 2015

021113

022/13

023/13

024/13

025/13

026/13

027/13

028/13

029/13

030/13

031113

032/13

033/13

034/13

035/13

036/13

037/13

039/13

040/13

041/13



021113: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 2/2013 godkjennes.

KOM-021113 VEDTAK- 08.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

022/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

KOM-022/13 VEDTAK- 08.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

023113: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

KOM-023/13 VEDTAK- 08.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

024113: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 - FAUSKE KOMMUNE

INNSTILLING:

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes.
2. Regnskapsmessig merforbru i drift kr. 1 750605,62 dekkes ved bruk av

disposisjonsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153918,40 dekkes ved bruk av

ubundet investeringsfond



FOR-031113 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes.
2. Regnskapsmessig merforbru i drift kr. 1 750605,62 dekkes ved bruk av

disposisj onsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153918,40 dekkes ved bruk av

ubundet investeringsfond

KOM-024/13 VEDTAK- 08.05.2013

Rådmanen orienterte.

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes.
2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 1 750605,62 dekkes ved bru av

disposisj onsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153918,40 dekkes ved bru av

ubundet investeringsfond

025/13: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2012 - FAUNA KF

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. 536427,- avsettes disposisjonsfondet.

FOR-032/13 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen 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. 536427,- avsettes disposisjonsfondet.

KOM-025/13 VEDTAK- 08.05.2013



Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Den framlagte årsberet,ning 2012 for Fauna KF tas til etterretning.

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap forår 2012.

3. Selskapets mindreforbru på kr. 536427,- avsettes disposisjonsfondet.

026/13: ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2012

INNSTILLING:

Foreliggende utkast til Årsmelding 2012 fra Fauske Eldreråd godkjennes.

ELD-013/13 VEDTAK- 17.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse under det årlige seniortreffet
på Fauske hotell:
Det ble også gjennomført arangement 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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

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

027/13: ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE 2012

INNSTILLING:

Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestillng av
fusjonshemmede godkjennes

FUN-013/13 VEDTAK- 15.04.2013

Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestiling av
fusjonshemmede godkjennes med følgende merknad:



Under puntet om befaring legges det til:
Befaring torgheisen og parkeringsplasser utenfor Amfi og ned mot sjøen.

KOM-027/13 VEDTAK- 08.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestiling av
funksjonshemmede godkjennes med følgende merknad:

Under punktet om befaring legges det til:
Befaring torgheisen og parkeringsplasser utenfor Amfi og ned mot sjøen.

028/13: KOSTRA-ANAL YSE 2012

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.

FOR-033/13 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNETYRET:
Saken tas til orientering.

KOM-028113 VEDTAK- 08.05.2013

Økonomisjef orienterte.

Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

029113: REGJERINGENS MINERALSTRATEGI

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
grulag for en fremtidsrettet og forsvarlig mineral utvinning i Norge.
Den legger et nytig grulag for arbeidet med Fauske kommune sin mineralstrategi

og arealplanleggingen.

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdaning 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 truket.

Følgende omforente forslag ble fremmet:
Mineralmeldingen tas til orientering og Fauske kommune er positiv til at den
foreligger. Den legger et nytig grunnlag for arbeidet med Fauske kommune sin
mineral strategi og arealplanleggingen.

Videre tislutter kommunestyret seg rådmanens vurdering i saken, og innlemmer den
i kommunens videre arbeid med mineralstrategien.

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdaning 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 rådmanens vurdering i saken, og innlemmer den
i kommunens videre arbeid med mineralstrategien.

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdaning 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.

030/13: PETROSTRATEGIENE FOR BODØREGIONEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kommunestyret ber Regionrådet om å ta initiativ ti en gjennomgang av organiseringen
og samensetning av Salten olje- og gassutvalg, heruder 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 forma.nnskapet for å legge frem en
høring i forhold ti prinsipper for petrostrategier for Saitenregion, følgende

innstiling:

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 petro strategi
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
transportknutepunt 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 tilknytet offshore industrien.

3. Det bes om at Regionrådet tar initiativ til en gjennomgang av organiseringen og
samensetningen av Salten olje- og gassutvalg, herunder prosjektorganisasjon.

Utvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Kommunestyret slutter seg i prinsippet til Petro strategiene 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 ti oljeindustrien.

2B. For Fauske kommune ønskes slik presentasjon:

Fauske kommune ligger sentralt i Salten med ca. 10.000 innbyggere og er et
transportknutepunt 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 tilknytet offshore industrien.

3. Det bes om at Regionrådet tar initiativ til en gjennomgang av organiseringen og
samensetningen av Salten olje- og gassutvalg, heruder prosjektorganisasjon.



031113: STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGSTILTAK I LANDBRUKET I
FAUSKE KOMMUNE 2013 - 2016

INNSTILLING:

Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstitak i landbruet i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruen av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nyte tilskuddsmidlene fullt ut.

PLUT -026/13 VEDT AK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruen av tilskuddsmidlene innenfor ramen av gjeldende
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut.

KOM-031113 VEDTAK- 08.05.2013

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruen av tilskuddsmidlene innenfor rammen av
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nyte tilskuddsmidlene fullt ut.

032/13: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

INNSTILLING:

Driftsutvalget tar saken til orientering.

DRIF-019/13 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen 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 hverindeks, 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 oppsumerende
konklusjon.

033/13: ORDENSREGLEMENT FOR FAUSKESKOLENE

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

Innstilingen 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 tilatelse.

Hege Harsvik (FL) foreslo følgende endring i § 4 g):
§ 4 g) ha tilatelse 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 t):
La mobiltelefon og andre verktøy for multimediaavspiling være avslått i alle
opplæringssituasjoner. Dette gjelder også kamera.



Disse kan bare brues ved tilatelse 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 innstiling 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:
§ 4t)
La mobiltelefon og andre verktøy for multimediaavspiling være avslått i alle
opplæringssituasjoner. Dette gjelder også kamera.
Disse kan bare brues ved tilatelse fra skolen.

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

skoletiden.

§ 10

Mistanke om straffbare forhold meldes politiet.

034/13: TILTAKSPLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I
FAUSKESKOLEN

INNSTILLING:

Tiltaksplan for elevenes psykososiale miljø vedtas slik den foreligger.
Det gjøres et videre arbeid ved den enkelte skole i løpet av skoleåret 201212013 der hver
skole må synligjøre hvordan denne har blitt implementert og styrende for deres årshjul og
virksomhet.

DRIF-017113 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen 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 innstiling 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.

035/13: ENDRING AV DET ORGANISATORISKE SAMARBEIDET MELLOM
KOMMUNENE OG NORDLANDSSYKEHUSET HELSEFORETAK -
ANMODNING OM KOMMUNAL BEHANDLING

INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til vedtaket og mandat fraRESO med endring til nyt
samarbeidsorgan, ((Overordnet samarbeidsorgan)) OSO med Nordlandsykehuste HF.
Fauske Kommune skal stile seg positiv på henvendelser om å bli fast medlem i OSO.

DRIF-0151l3 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret slutter seg til vedtaket og mandat fra RESO med endring til nyt
samarbeidsorgan, ((Overordnet samarbeidsorgam) OSO med Nordlandsykehuste HF.
Fauske Kommune skal stile seg positiv på henvendelser om å bli fast medlem i OSO.

KOM~035/13 VEDTAK- 08.05.2013

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til vedtaket og mandat fra RESO med endring til nyt
samarbeidsorgan, ((Overordnet samarbeidsorgan)) OSO med Nordlandsykehuste HF.
Fauske Kommune skal stile seg positiv på henvendelser om å bli fast medlem i OSO.

036/13: HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN

INNSTILLING:

Følgende høringsuttalelse sendes BLD:
1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fungerer tilfredsstilende.

Deltakerne kan være på forskjellge 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 kune oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøve avviklingen over hele
landet, vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen som er
satt vuderes som rimelig.

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

4. Å brue alternativ l, 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 tilegg er dette en skala
som allerede er innarbeidet i skole- og universitets system i Norge.

FOR-040/13 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Følgende høringsuttalelse sendes BLD:

1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fugerer tilfredsstillende.
Deltakerne kan være på forskjellge 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 ti deler av avsluttende prøve.

2. For å kune oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over hele
landet, vil det være nødvendig attidsfristen reguleres i forskriften. Fristen som er
satt vurderes som rimelig.

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

4. Å brue 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 tilegg er dette en skala
som allerede er innarbeidet i skole- og universitets system i Norge.

KOM-036/13 VEDTAK- 08.05.2013

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Følgende høringsuttalelse sendes BLD:

1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fungerer
tilfredsstilende. 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 kune 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 ga opp til deler
av avsluttende prøve.

2. For å kune 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 vuderes som rimelig.



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

4. Å brue 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. tilegg er dette en
skala som allerede er innarbeidet i skole- og universitetssystem i Norge.

037/13: OMDEFINERING AV 40 % FOTTERAPEUTSTILLING VED MILJØ OG
AKTIVITETSA VDELINGEN

INNSTILLING:

40 % fotterapistiling og 60 % ledig stiling som aktivitør omdefineres til en 100 %
fagleder- og aktivørstiling.

DRIF-014/13 VEDTAK- 10.04.2013

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2:
DriftsutvalgetiKommunestyret viser til eldrerådets uttalelse i saken og ber rådmanen ta
initiativ for å organisere og legge tilrette for en fotterapitjeneste for pasienter på
sykehjemmet og for hjemmeboende som har behov for tjenesten.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
FL' s forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
40 % fotterapistiling og 60 % ledig stiling som aktivitør omdefineres ti en 100 %
fagleder- og aktivørstillng.

KOM-037/13 VEDT AK- 08.05.2013

Kjell Eilertsen (FL) foreslo:
Fauske kommuneopprettholder kommunalt tibud om fotpleietjeneste primært for
pasienter i institusjon og hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.

Driftsutvalgets innstiling ble vedtatt med 22 mot 9 stemmer avgitt for FL's forslag.

VEDTAK:
40 % fotterapistiling og 60 % ledig stiling som aktivitør omdefineres til en 100 %
fagleder- og aktivørstiling.

038/13: HABILITET IFM BEHANDLING AV SAKER SOM VEDRØRER
SALTEN KRFT SAMBAND AS

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-038113 VEDTAK- 29.04.2013

Ordfører fratrådte som inhabiL.

Jørn Stene (FL) foreslo:
Ordfører er habil til å ivareta Fauske kommunes eierinteresser i selskapets
generalforsamlinger.

Innstilingen 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 innstillng 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.

039/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR JORDBRU

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

PLUT-027113 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmìg 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 innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

040113: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR VENSET HA VN

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn.

Ny atkomst til Bl og B2 tas inn i planaret, jf. planar revidert 07.02.2012.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
a) FAl er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt

avkjørsel til FA3. FAl er kommunal veg.
b) FA2 er privat atkomstfor eksisterende boliger i område Bl og B2.
e) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SBI.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.



a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø ogjustering terrengfor
atkomstveg og parkering m. m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for
området.

b) Opparbeiding av parkering P I-P3 skalferdigstilesfør det kan gis
brukstilatelse for KAI.

c) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 c) skal ferdigstiles før det kan
gis brukstilatelse for flytebrygge i SBI.

d) Før F A2 tas i bruk skal eksisterende 2 avlgørsler (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.

PLUT-028/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstillngen 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 Bl og B2 tas inn i plankartet,jf. planar revidert 07.02.2012.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
a) FAl er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt

avlgørsel til F A3. FAl er kommunal veg.
b) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område Bl og B2.
c) FA3 er privat atkomst/or brukere av småbåthavn SBI.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.
a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø og justering terrengfor

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

b) Opparbeiding av parkering P I-P3 skal ferdigstiles før det kan gis

brukstilatelse for KAI.
c) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 c) skal ferdigstiles før det kan

gis brukstilatelse for flytebrygge i SBI.
d) Før FA2 tas i bruk skal eksisterende 2 avlgørsler (gamme/vegen) 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 innstiling 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 Bl og B2 tas inn i planaret, jf. planar revidert 07.02.2012.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
d) FAl er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt

avlgørsel til F A3. FAl er kommunal veg.
e) F A2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område Bl og B2.

j) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SB1.

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.
j) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø og justering terreng for

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

g) Opparbeiding av parkering P L-P 3 skal ferdigstiles før det 
kan gis

brukstilatelse for KAl.
h) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3. 6 c) skal ferdigstiles før det kan

gis brukstilatelse for flytebrygge i SB1.

i) Før F A2 tas i bruk skal eksisterende 2 avlgørsler (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.

i
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Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

041113: NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM I ELDRERÅDET FOR
PERIODEN 2011- 2015

INNSTILLING:

Lilian Løkås innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord
pensj onistforening.

Som nyt medlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 -
2015 velges:

. Ragnhild Olsen, Helskog, 8215 Valnesfjord

Som nyt varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 -
2015 velges:

. Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord



FOR-045113 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Lillan Løkås innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord
pensj onistforening.

Som nyt medlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 -
2015 velges:

. Ragnhild Olsen, Helskog, 8215 Valnesfjord

Som nyt varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 -
2015 velges:

. Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord
,I

KOM-041113 VEDTAK- 08.05.2013

Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Lilian Løkås innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord
pensj onistforening.

Som nyt.medlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden 2011 -
2015 velges:

. Ragnhild Olsen, Helskog, 8215 Valnesfjord

Som nyt varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord pensjonistforening for perioden
2011 - 2015 velges:

. Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord


