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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 pianoelevene Hanna Stai og Ole Markus Bråten. 

 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Tema: Presentasjon av RKK 

 I sak 59/13 vil rådmannen informere 

 Tom Vidar Karlsen (AP): 

Godsbåten «Tege» er nå nedlagt. Mer gods vil nå gå over vei. Kan Fauske gjøre noen 

grep nå? Strategisk å benytte anledningen. Ber om at dette følges opp. 

 Nils Christian Steinbakk (FL): 

Forespørsel til ordfører. Viser til sak i media ang. at Fauske kommune er anmeldt for 

omsorgssvikt.  

1. Er ordfører fordypt og nok opptatt av eldrepolitikk? 

2. Oppfyller Fauske kommune velferdsgarantien? 

 Per Gunnar K. Skotåm (R): 

Et år siden pasientene på Sagatun flyttet ut. Det er 4 måneder siden kommunestyret fattet 

vedtak. Kan ikke se noen endringer på bygget. Ber ordfører klargjøre hva som er gjort og 

hva som skal gjøres. 

 Jørn Stene (FL): 

Sagatun. Er ordfører fornøyd med framdrift i saken? 

 Bernt Gøran Lund (AP): 

Sagatun. Er fornøyd at saken kommer opp i kommunestyret 7. november i full bredde. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Tema: Presentasjon av RKK v/leder Per Jon Olsen 

 

 

Dag Willy Nyrud (FRP) tiltrådte etter permisjon under presentasjonen av RKK. 

Tore Stemland (FRP) innvilget permisjon fra sak 59/13 til og med sak 60/13. 

Gøran Indregård (AP) innvilget permisjon fra sak 60/13. Janne Hatlebrekke (AP) tiltrådte. 

Ottar Skjellhaug (AP) innvilget permisjon fra sak 63/13. 

Arne B. Vaag (V) innvilget permisjon fra sak 64/13. 

 

 



Svar på spørsmål: 

Tom Vidar Karlsen: 

Ordfører svarte. Arbeider sammen med Fauna KF og Fauske Næringsforum om saken. 

Nils Christian Steinbakk: 

Ordfører svarte. Ordfører er opptatt av dette. Budsjettkonferansen er et eksempel på prioritering. 

Beklager episoden som var omtalt i pressen. Fauske kommune følger velferdsgarantien. 

Per Gunnar K. Skotåm/Jørn Stene/Bernt Gøran Lund: 

Sagatun kommer opp i sin helhet i kommunestyret. Kommunestyret prioriterer. 
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056/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

057/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

058/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

059/13 ØKONOMIMELDING NR. 2/2013 

060/13 OPPSIGELSE AV AVTALE OM PEDAGOGISK PSYKOLOGISK 

TJENESTE 

061/13 ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE 

062/13 ADMINISTRATIV STRUKTUR 

063/13 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016 

064/13 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA 

065/13 UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV 

TOMTEFELT 

066/13 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2013 

067/13 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - KAI 

INGE SLETVOLD 

068/13 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUSKE 

EIENDOM KF 

069/13 ANSKAFFELSE AV ORDFØRERKJEDE TIL FAUSKE KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

  



056/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 4/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-056/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

057/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-057/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

058/13: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-058/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Til journalpost 13/7547: 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kommunestyret viser til forslag til vedtak fra administrasjonen i kontrollutvalget i sak 

20/13, og til kontrollutvalgets vedtak. Det fremkommer av vedtaket at politiske vedtak 

ikke er fulgt opp. Kommunestyret kan ikke akseptere dette, og vedtar derfor at saken 

føres opp som egen sak til neste kommunestyre, og at alle sakens utredninger og 

dokumenter i saken blir fremlagt. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 24 mot 6 stemmer. 

Resten av referatene enstemmig tatt til orientering. 

 

 

059/13: ØKONOMIMELDING NR. 2/2013  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



1. Økonomimelding nr 2/2013 tas til orientering. 

 

2. Forslag til budsjettregulering gjennomføres slik det er beskrevet i økonomimeldingen, 

herunder finansiering av fotballhall på 5 mill. kroner som overføres fra hjemfallsfondet. 

  

3. Med bakgrunn i taklekkasjene på helsetunet, omprioriteres bevilgningen til heis til 

bygningsmessige formål på helsetunet. 

 

4. Samlet låneopptak 2013 fastsettes til 62,9 mill. kroner.  

 

 

FOR-074/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Økonomimelding nr 2/2013 tas til orientering. 

 

2. Forslag til budsjettregulering gjennomføres slik det er beskrevet i økonomimeldingen, 

herunder finansiering av fotballhall på 5 mill. kroner som overføres fra hjemfallsfondet. 

  

3. Med bakgrunn i taklekkasjene på helsetunet, omprioriteres bevilgningen til heis til 

bygningsmessige formål på helsetunet. 

 

4. Samlet låneopptak 2013 fastsettes til 62,9 mill. kroner.  

 

 

KOM-059/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Per Gunnar K. Skotåm (R) foreslo: 

Kommunens plassering i Pareto og Hjemfallsfond plassering SBI Forvaltning avvikles 

og midlene plasseres i bank på best mulig vilkår.  

 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 18 mot 11 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 19 mot 10 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 19 mot 10 stemmer. 

R’s forslag ble forkastet med 24 mot 5 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1. Økonomimelding nr 2/2013 tas til orientering. 

 



2. Forslag til budsjettregulering gjennomføres slik det er beskrevet i økonomimeldingen, 

herunder finansiering av fotballhall på 5 mill. kroner som overføres fra 

hjemfallsfondet. 

  

3. Med bakgrunn i taklekkasjene på helsetunet, omprioriteres bevilgningen til heis til 

bygningsmessige formål på helsetunet. 

 

4. Samlet låneopptak 2013 fastsettes til 62,9 mill. kroner.  

 

 

060/13: OPPSIGELSE AV AVTALE OM PEDAGOGISK PSYKOLOGISK 

TJENESTE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Det vises til K-sak 181/12 vedrørende betinget oppsigelse av den interkommunale PPT-

ordningen, samt muntlig orientering i driftsutvalget 13/6 2013.  

 

Kommunestyret vedtar oppsigelse av gjeldende interkommunale PPT avtale fra og med 

01.08.2014 

 

Rådmann gis i oppdrag å utrede ny organisering av egen kommunal PPT. Saken 

behandles i løpet av 1.halvår 2014.   

 

 

DRIF-084/13 VEDTAK-  29.08.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til K-sak 181/12 vedrørende betinget oppsigelse av den interkommunale PPT-

ordningen, samt muntlig orientering i driftsutvalget 13/6 2013.  

 

Kommunestyret vedtar oppsigelse av gjeldende interkommunale PPT avtale fra og med 

01.08.2014 

 

Rådmann gis i oppdrag å utrede ny organisering av egen kommunal PPT. Saken 

behandles i løpet av 1.halvår 2014.   

 

 

KOM-060/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Ole T. Orvin (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. 

Rådmannen bes om å presentere organiseringsfunksjon for kommunestyre for å vise 

det alternativet som er planlagt. 

 

SV’s utsettelsesforslag ble forkastet med 23 mot 6 stemmer. 

 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 27 mot 2 stemmer. 

 

 



VEDTAK: 

Det vises til K-sak 181/12 vedrørende betinget oppsigelse av den interkommunale 

PPT-ordningen, samt muntlig orientering i driftsutvalget 13/6 2013.  

 

Kommunestyret vedtar oppsigelse av gjeldende interkommunale PPT avtale fra og 

med 01.08.2014 

 

Rådmann gis i oppdrag å utrede ny organisering av egen kommunal PPT. Saken 

behandles i løpet av 1.halvår 2014.   

 

 

061/13: ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1- Skisseprosjektet tas til orientering. 

2- Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme behovet for areal opp mot 

eiendomsprosjektet.  

3- Rådmannen bes om å fremlegge nærmere kostnadstall og videre fremdrift for prosjektet i 

forbindelse med budsjett 2014. 

 

 

DRIF-087/13 VEDTAK-  24.09.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Punkt 1 som innstilling. 

 

Punkt 2 som erstatter innstilling punkt 2 og 3: 

Fauske kommune har allerede store utfordringer innenfor både drift- og 

investeringsområdene. På bakgrunn av dette legges Allaktivitet/kulturhusprosjektet på 

«is». 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1- Skisseprosjektet tas til orientering. 

2- Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme behovet for areal opp mot 

eiendomsprosjektet.  

3- Rådmannen bes om å fremlegge nærmere kostnadstall og videre fremdrift for prosjektet i 

forbindelse med budsjett 2014. 

 

 

FOR-076/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Punkt 1 som innstilling. 

 

Punkt 2 som erstatter innstilling punkt 2 og 3: 



Fauske kommune har allerede store utfordringer innenfor både drift- og 

investeringsområdene. På bakgrunn av dette legges Allaktivitet/kulturhusprosjektet på 

«is». 

 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s 

forslag.  

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1- Skisseprosjektet tas til orientering. 

2- Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme behovet for areal opp mot 

eiendomsprosjektet.  

3- Rådmannen bes om å fremlegge nærmere kostnadstall og videre fremdrift for prosjektet i 

forbindelse med budsjett 2014. 

 

 

KOM-061/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Punkt 1 som innstilling. 

 

Punkt 2 som erstatter innstilling punkt 2 og 3: 

Fauske kommune har allerede store utfordringer innenfor både drift- og 

investeringsområdene. På bakgrunn av dette legges Allaktivitet/kulturhusprosjektet på 

«is». 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 20 mot 10 stemmer avgitt for 

FL’s forslag pkt. 2. 

 

VEDTAK: 

1- Skisseprosjektet tas til orientering. 

2- Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme behovet for areal opp mot 

eiendomsprosjektet.  

3- Rådmannen bes om å fremlegge nærmere kostnadstall og videre fremdrift for 

prosjektet i forbindelse med budsjett 2014. 

 

 

062/13: ADMINISTRATIV STRUKTUR  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 

samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne 

organiseringen av disse  

 

 

AMU-010/13 VEDTAK-  27.08.2013 



 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

 

DRIF-088/13 VEDTAK-  24.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 

samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne 

organiseringen av disse. 

 

 

PART-009/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 

samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne 

organiseringen av disse. 

 

 

FOR-077/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 

samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne 

organiseringen av disse. 

 

 

KOM-062/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo nytt pkt. 3: 

3. Kommunestyret henstiller rådmannen til å vektlegge god kjønnsbalanse i 

kommuneadministrasjonens ledelse. 

 

KRF’s forslag ble forkastet med 23 mot 7 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 6 stemmer. 

 

VEDTAK: 



1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 

samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne 

organiseringen av disse. 

 

 

063/13: ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune bosetter 25 flykninger fra 2014 – 2016 

Bosettingstallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. 

Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet. 

 

 

DRIF-081/13 VEDTAK-  29.08.2013 
 

Asbjørn Hjemås foreslo: 

Går for økning på 7 til 25 inkludert gjenforening. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme avgitt for Hjemås’ 

forslag. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune bosetter 25 flykninger fra 2014 – 2016 

Bosettingstallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. 

Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet. 

 

 

FOR-078/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune bosetter 25 flykninger fra 2014 – 2016 

Bosettingstallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. 

Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet. 

 

 

KOM-063/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune bosetter 25 flykninger fra 2014 – 2016 

Bosettingstallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. 

Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet. 

 

 

064/13: KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA  



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram 

til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 

PLUT-066/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram 

til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 

FOR-080/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram 

til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 

KOM-064/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Per Gunnar K. Skotåm (R) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og vurderes til fremlagt på nytt etter at bedre øk. avtale er opprettet,  

alternativt at SKS beholder veien med vedlikeholdsansvaret tilpasset også 

fritidsaktiviteter. 

 

R’s utsettelsesforslag ble forkastet med 17 mot 11 stemmer. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og 

fram til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 



065/13: UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV 

TOMTEFELT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå på 

reguleringsplannivå. 

 

 

PLUT-067/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå på 

reguleringsplannivå. 

 

 

KOM-065/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå 

på reguleringsplannivå. 

 

 

066/13: ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2013  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i 

Fauske gjeldende fra 4.oktober 2013  

 

 

DRIF-089/13 VEDTAK-  24.09.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende tilleggssetning: 

… Med den endring at ordningen med et visst antall halvdagsplasser i hver barnehage 

videreføres. 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i 

Fauske gjeldende fra 4. oktober 2013.  



 

 

PART-010/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende tilleggssetning: 

… Med den endring at ordningen med et visst antall halvdagsplasser i hver barnehage 

videreføres. 

 

FL’s forslag fikk 6 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 6 stemmer (ordførers dobbeltstemme). 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i 

Fauske gjeldende fra 4. oktober 2013.  

 

 

FOR-082/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende tilleggssetning: 

… Med den endring at ordningen med et visst antall halvdagsplasser i hver barnehage 

videreføres. 

 

FL’s forslag fikk 3 stemmer og ble forkastet. 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i 

Fauske gjeldende fra 4. oktober 2013.  

 

 

KOM-066/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende tilleggssetning: 

… Med den endring at ordningen med et visst antall halvdagsplasser i hver barnehage 

videreføres. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 16 mot 12 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i 

Fauske gjeldende fra 4. oktober 2013.  

 

 

067/13: SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - KAI 

INGE SLETVOLD  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



1. Kai Inge Sletvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sitt verv 

som fast medlem i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014. 

 

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget i permisjonstiden velges følgende: 

 ………………………………… 

 

 

FOR-083/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Marit Stemland (FRP) foreslo: 

 Tore Stemland 

 

Rådmannens forslag til innstilling og FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kai Inge Sletvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sitt verv 

som fast medlem i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014. 

 

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget i permisjonstiden velges følgende: 

 Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

 

 

KOM-067/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kai Inge Sletvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sitt 

verv som fast medlem i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014. 

 

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget i permisjonstiden velges følgende: 

 Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

 

 

068/13: OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUSKE 

EIENDOM KF  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Som styre for Fauske Eiendom KF oppnevnes: 

1. ……………………….. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. Representant for de ansatte: Kristen Jakobsen 

 

Som styrets leder velges: 

………………………. 

 



Som nestleder i styret velges: 

……………………… 

 

 

FOR-084/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Formannskapet sendte enstemmig saken til kommunestyret uten realitetsbehandling. 

 

 

KOM-068/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Som styre for Fauske Eiendom KF oppnevnes: 

1. Berit Laastad 

2. Trond Heimtun 

3. Kjell Sæterhaug 

4. Randi Gundersen 

5. Representant for de ansatte: Kristen Jakobsen 

 

Som styrets leder velges: 

Berit Laastad 

 

Som nestleder i styret velges: 

Trond Heimtun 

 

Som honorar til styremedlemmer i Fauske Eiendom KF gjelder følgende: 

 Styreleder kr. 50.000,- pr. år 

 Nestleder kr. 30.000,- pr. år 

 Styremedlemmer kr. 20.000,- pr. år 

I tillegg dekkes faktiske utgifter for å kunne delta på styremøter. 

 

H’s forslag ble vedtatt med 27 mot 1 stemme. 

 

 

VEDTAK: 

Som styre for Fauske Eiendom KF oppnevnes: 

1. Berit Laastad, Fembøringsveien 8B, 8070 Bodø 

2. Trond Heimtun, Solbakkveien 8, 8215 Valnesfjord 

3. Kjell Sæterhaug, Kvitlyngveien 40, 8209 Fauske 

4. Randi Gundersen, Solhøgda 5, 8200 Fauske 

5. Representant for de ansatte: Kristen Jakobsen, Kleivbakken 12, 8200 Fauske 

 

Som styrets leder velges: 

 Berit Laastad 

 

Som nestleder i styret velges: 

 Trond Heimtun 

 

Som honorar til styremedlemmer i Fauske Eiendom KF gjelder følgende: 

 Styreleder kr. 50.000,- pr. år 



 Nestleder kr. 30.000,- pr. år 

 Styremedlemmer kr. 20.000,- pr. år 

I tillegg dekkes faktiske utgifter for å kunne delta på styremøter. 

 

 

069/13: ANSKAFFELSE AV ORDFØRERKJEDE TIL FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommune anskaffer nytt ordførerkjede. 

2. Fauske kommune takker ja til gaven fra Bodø-regionens Utviklingsselskap. 

3. Det oppnevnes følgende komite som fremlegger til formannskapet en anbefaling 

om utforming av kjedet: 

a.  

b.  

c.  Stig Løvseth, representant for rådmannen 

4. Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte endelig vedtak om utforming 

av kjedet samt anskaffe kjedet. 

 

 

FOR-079/13 VEDTAK-  30.09.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Fauske kommune anskaffer ikke nytt ordførerkjede. 

 

Ronny Borge (H) foreslo som representant til komiteen: 

 Ordfører 

 

Rådmannens forslag til innstilling med H’s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer 

avgitt for FL’s forslag. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommune anskaffer nytt ordførerkjede. 

2. Fauske kommune takker ja til gaven fra Bodø-regionens Utviklingsselskap. 

3. Det oppnevnes følgende komite som fremlegger til formannskapet en anbefaling 

om utforming av kjedet: 

a. Ordfører 

b.  

c.  Stig Løvseth, representant for rådmannen 

4. Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte endelig vedtak om utforming 

av kjedet samt anskaffe kjedet. 

 

 

KOM-069/13 VEDTAK-  03.10.2013 
 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av FL, R og SV: 

Saken utsettes. Det nedsettes et utvalg bestående av ordfører, varaordfører og 1 fra 

opposisjonen som får i oppgave å ta kontakt med de gjenlevende givere av nåværende 

ordførerkjede med sikte på å få tillatelse fra disse til å fornye kjedet med blant annet å 

få inn kommunevåpenet til Fauske i kjedet. 

 

FL/R/SV’s utsettelsesforslag ble forkastet 17 mot 11 stemmer. 



 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo som representant til komiteen: 

 Ronny Borge 

 

Formannskapets innstilling med AP’s forslag ble vedtatt med 22 mot 6 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune anskaffer nytt ordførerkjede. 

2. Fauske kommune takker ja til gaven fra Bodø-regionens Utviklingsselskap. 

3. Det oppnevnes følgende komite som fremlegger til formannskapet en 

anbefaling om utforming av kjedet: 

a. Ordfører 

b. Ronny Borge 

c.  Stig Løvseth, representant for rådmannen 

4. Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte endelig vedtak om 

utforming av kjedet samt anskaffe kjedet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


