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UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 14. november 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  15.11.13  

 

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. 
 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Spørsmål tas til slutt. 

 Ordfører forslår at det innføres taletid på 3 min. for hele møtet. 

 Jørn Stene (FL) foreslo: 

Taletid innføres ikke. 

 

Ordfører forslag ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 85/13 ble behandlet til slutt. 

 

Hege Harvik (FL) innvilget permisjon fram til og med sak 76/13. 

Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon fra sak 83/13 til og med sak 84/13. 

Knut Hævaker (FRP), Kjetil Sørbotten (FL) og Marianne Tverå (H) innvilget permisjon i siste 

sak som ble behandlet – 85/13. 

 

Spørsmål: 

Nils Christian Steinbakk: 

Gatevarme. Kan ordfører ta initiativ og at det kommer sak til kommunestyret? Hva er status 

og hva kan gjøres? 

Bjørn Inge Gabrielsen: 

Statlige arbeidsplasser. Landsfengsel. Arbeides med dette? 

Hege Harsvik: 

Etablering av asylmottak. Er det noe nytt? 

 

Svar fra ordfører: 

Harsvik: 

Har ikke fått mer informasjon. Det er 2 tilbydere. Har fått beskjed om vi skal få mer 

informasjon etter hvert. 

Steinbakk: 

Ordfører trenger litt tid for å sette seg inn i dette. Skal ta kontakt med initiativtakerne og 

komme tilbake til kommunestyret. 

 

Svar fra varaordfører: 

Gabrielsen: 

Vi var i møte med Justisdepartementet 3. juni. Der fikk vi klare signaler om at planene kunne 

legges på is. Etter regjeringsskifte har vi fått signaler om at det kommer et fengsel i Nordland. 

Lødingen, Mosjøen og Fauske har prosjekt. Vi er blitt bedt om å samle oss og legge fram de 

ulike prosjektene samlet, slik at regjeringen og Stortinget kan ta stilling til disse. 

 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

070/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

071/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

072/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

073/13 ENDREDE GRENSER FOR SKOLESKYSS - FAUSKE KOMMUNE 

074/13 ENDRING AV GRENSER MELLOM VALGKRETS 02 FINNEID OG 

VALGKRETS 03 FAUSKE 

075/13 MØTEPLAN 2014 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

076/13 ENDRING AV VEDTEKTER OG RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 

077/13 ETABLERING AV AVLASTNINGSVEG FOR E-6 

078/13 ORIENTERING UNGDATA-UNDERSØKELSEN 

079/13 SALTEN REGIONRÅD - ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING - 

VEDTEKTSENDRING 

080/13 NYE VESTMYRA SKOLE - ROM OG FUNKSJONSPROGRAM 

081/13 OPPNEVNING AV NYTT STYRE FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF 

2014-2016 - FORSLAG PÅ KANDIDATER MED BAKGRUNN SOM 

FOLKEVALGT 

082/13 ANSKAFFELSE AV NY LØYPEPREPARERINGSMASKIN 

083/13 HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I SULITJELMA 

084/13 SULITJELMA SKOLE - TILLEGGSARBEIDER 

085/13 OVERDRAGELSER AV AKSJER I SALTEN KRAFTSAMBAND AS - 

VARSEL OM FORKJØPSRETT 

086/13 SMÅKRAFTVERK - FRAMDRIFTSPLAN OG  NEDSETTELSE AV 

FORHANDLINGSUTVALG 

 

 

 

 

 

 

  



070/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 5/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-070/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

071/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-071/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

072/13: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-072/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

073/13: ENDREDE GRENSER FOR SKOLESKYSS - FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss 

til elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungseth grendehus. 

 

For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. 

gjelde. 

 

 

DRIF-094/13 VEDTAK-  16.10.2013 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss 

til elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungset grendehus. 

 

For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. 

gjelde. 

 

 

KOM-073/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for 

skoleskyss til elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungset 

grendehus. 

 

For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. 

gjelde. 

 

 

074/13: ENDRING AV GRENSER MELLOM VALGKRETS 02 FINNEID OG 

VALGKRETS 03 FAUSKE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Området etter avkjøring Greplyngveien langs Rognveien mot Tinkeliheia endrer 

valgkrets fra valgkrets 03 Fauske til valgkrets 02 Finneid. 

 

 

FOR-095/13 VEDTAK-  28.10.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Området etter avkjøring Greplyngveien langs Rognveien mot Tinkeliheia endrer 

valgkrets fra valgkrets 03 Fauske til valgkrets 02 Finneid. 

 

 

KOM-074/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Området etter avkjøring Greplyngveien langs Rognveien mot Tinkeliheia endrer 

valgkrets fra valgkrets 03 Fauske til valgkrets 02 Finneid. 

 



 

075/13: MØTEPLAN 2014 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2014 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

PLUT-079/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 

Jens Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Det settes opp et ekstra møte i PLUT tirsdag 17. juni og 18. februar (temamøte). 

 

Rådmannens forslag til innstilling med AP’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2014 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 Det settes opp et ekstra møte i PLUT tirsdag 17. juni og 18. februar (temamøte). 

 

 

DRIF-097/13 VEDTAK-  16.10.2013 
 

Følgende omforente forslag ble fremmet: 

Det settes opp et ekstra møte i DRIF onsdag 18. juni og 19. februar (temamøte). 

 

Rådmannens forslag til innstilling med det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2014 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 Det settes opp et ekstra møte i DRIF onsdag 18. juni og 19. februar (temamøte). 

 

 

FOR-098/13 VEDTAK-  28.10.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2014 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

KOM-075/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Ordfører foreslo: 

Ekstra formannskapsmøte 20. august 

Ekstra kommunestyremøte 21. august 



 

Rådmannens forslag til innstilling med ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 

2014 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 Det settes opp et ekstra møte i PLUT tirsdag 17. juni og 18. februar 

(temamøte). 

 Det settes opp et ekstra møte i DRIF onsdag 18. juni og 19. februar 

(temamøte). 

 Det settes opp et ekstra møte i formannskapet onsdag 20. august. 

 Det settes opp et ekstra møte i kommunestyret torsdag 21. august. 

 

 

076/13: ENDRING AV VEDTEKTER OG RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Vedlagte forslag til vedtekter (vedlegg 4) godkjennes og gjøres gjeldende fra 

01.01.14. 

2. Vedlagte forslag for Rammeplan(vedlegg 4) godkjennes og gjøres gjeldende fra 

01.01.14.  

 

 

DRIF-093/13 VEDTAK-  16.10.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Vedlagte forslag til vedtekter (vedlegg 4) godkjennes og gjøres gjeldende fra 

01.01.14. 

2. Vedlagte forslag for Rammeplan(vedlegg 4) godkjennes og gjøres gjeldende fra 

01.01.14.  

 

 

KOM-076/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Vedlagte forslag til vedtekter (vedlegg 4) godkjennes og gjøres gjeldende fra 

01.01.14. 

2. Vedlagte forslag for Rammeplan(vedlegg 4) godkjennes og gjøres gjeldende fra 

01.01.14.  

 

 

077/13: ETABLERING AV AVLASTNINGSVEG FOR E-6  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen innhente pristilbud på utarbeidelse av en analyse. 



2. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å anta el forkaste de mottatte anbud 

samt anvise kostnader ved arbeidet. 

3. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å være styringsgruppe for 

utarbeidelse av analysen. 

4. Kommunestyret ber seg forelagt en slik analyse inkl høringsuttalelser fra 

innbyggere og næringsliv. 

5. Kommunestyret ber seg forelagt saken før sommeren 2014. 

 

 

PLUT-077/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret ber rådmannen innhente pristilbud på utarbeidelse av en analyse. 

2. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å anta el forkaste de mottatte anbud 

samt anvise kostnader ved arbeidet. 

3. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å være styringsgruppe for 

utarbeidelse av analysen. 

4. Kommunestyret ber seg forelagt en slik analyse inkl høringsuttalelser fra 

innbyggere og næringsliv. 

5. Kommunestyret ber seg forelagt saken før sommeren 2014. 

 

 

FOR-090/13 VEDTAK-  28.10.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Kommunestyret bestiller, fra Fauna KF, en «samfunnsmessig analyse av å etablere en 

avlastningsveg som leder trafikken på E-6 utenom Fauske sentrum». 

2. Kommunestyret ber seg forelagt en slik analyse inkl. høringsuttalelser fra 

organisasjoner, innbyggere og næringsliv før sommeren 2014. 

3. Det stilles til rådighet inntil kr. 200.000,- fra næringsfondet. 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for plan- og utviklingsutvalgets 

innstilling. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret bestiller, fra Fauna KF, en «samfunnsmessig analyse av å etablere en 

avlastningsveg som leder trafikken på E-6 utenom Fauske sentrum». 

2. Kommunestyret ber seg forelagt en slik analyse inkl. høringsuttalelser fra 

organisasjoner, innbyggere og næringsliv før sommeren 2014. 

3. Det stilles til rådighet inntil kr. 200.000,- fra næringsfondet. 

 

 

KOM-077/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Bjørn Inge Gabrielsen (AFI) foreslo: 

Kommunestyret i Fauske har gjort en vurdering av å skulle etablere en avlastningsvei 

for E6. Etter en helhetsvurdering bestiller kommunestyret følgende oppdrag fra Fauna 

KF: 



 

Kommunestyret bestiller en samfunnsanalyse av å etablere en avlasyningsvei utenom 

sentrum, men dette settes opp mot en omlegging av E6 ved trasebytte av E6 og 

jernbane. Det skal i samme bestilling gjøres en analyse over verdien Fauske 

kommune/næringsliv har ved å kunne etablere ett nytt og moderne terminalområde i 

Fauske. Dette vil kunne utløses ved ett trasebytte mellom E6 og jernbanen. 

 

Fauske kommune er som byvåpenet sier at knutepunkt, dette gir oss uante muligheter i 

fremtiden til å bli hovedsentra for all godshåndtering. Kommunestyret ser av den 

grunn viktigheten av å se dette i sammenheng. 

 

P2 som innstillingen. 

 

P3 som innstillingen. 

 

 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet foreslås som forslag til vedtak. 

 

AFI’s forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

V’s forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret bestiller, fra Fauna KF, en «samfunnsmessig analyse av å etablere 

en avlastningsveg som leder trafikken på E-6 utenom Fauske sentrum». 

2. Kommunestyret ber seg forelagt en slik analyse inkl. høringsuttalelser fra 

organisasjoner, innbyggere og næringsliv før sommeren 2014. 

3. Det stilles til rådighet inntil kr. 200.000,- fra næringsfondet. 

 

 

078/13: ORIENTERING UNGDATA-UNDERSØKELSEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Saken tas til orientering 

 

Ungdataundersøkelser gjennomføres hvert tredje år. 

 

Elevundersøkelser i 7. trinn og 10. trinn er obligatorisk.  I tillegg innføres det 

elevundersøkelse i 5,6,8 og 9. trinn fra 2014.  

Evaluering av undersøkelsene skal være med å danne grunnlag for arbeid med utvikling 

av oppveksttilbudet i Fauske. 

 

 

DRIF-092/13 VEDTAK-  16.10.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Saken tas til orientering 

 



Ungdataundersøkelser gjennomføres hvert tredje år. 

 

Elevundersøkelser i 7. trinn og 10. trinn er obligatorisk.  I tillegg innføres det 

elevundersøkelse i 5,6,8 og 9. trinn fra 2014.  

Evaluering av undersøkelsene skal være med å danne grunnlag for arbeid med utvikling 

av oppveksttilbudet i Fauske. 

 

 

KOM-078/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering 

 

Ungdataundersøkelser gjennomføres hvert tredje år. 

 

Elevundersøkelser i 7. trinn og 10. trinn er obligatorisk.  I tillegg innføres det 

elevundersøkelse i 5,6,8 og 9. trinn fra 2014.  

Evaluering av undersøkelsene skal være med å danne grunnlag for arbeid med 

utvikling av oppveksttilbudet i Fauske. 

 

 

079/13: SALTEN REGIONRÅD - ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING - 

VEDTEKTSENDRING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret godkjenner følgende endring i § 4 i vedtekter for Salten Regionråd: 

 

«Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget 

velges blant de som har møterett i Regionrådet. 

 

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år 

(kommunevalgperioden), mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene 

velges for 2 år. 

 

Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er 

forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 

 

Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.» 

  

2. Det tilstebes at Arbeidsutvalget også gjenspeiler sammensetningen av regionrådet når 

det gjelder posisjon og opposisjon. Det søkes også at en setter ammen 

Arbeidsutvalget slik at det politiske bredde i Salten gjenspeiles. 

 

 

FOR-096/13 VEDTAK-  28.10.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret godkjenner følgende endring i § 4 i vedtekter for Salten Regionråd: 

 

«Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget 

velges blant de som har møterett i Regionrådet. 

 

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år 

(kommunevalgperioden), mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene 

velges for 2 år. 

 

Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er 

forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 

 

Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.» 

  

2. Det tilstebes at Arbeidsutvalget også gjenspeiler sammensetningen av regionrådet når 

det gjelder posisjon og opposisjon. Det søkes også at en setter ammen 

Arbeidsutvalget slik at det politiske bredde i Salten gjenspeiles. 

 

 

KOM-079/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner følgende endring i § 4 i vedtekter for Salten 

Regionråd: 

 

«Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

Arbeidsutvalget velges blant de som har møterett i Regionrådet. 

 

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år 

(kommunevalgperioden), mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene 

velges for 2 år. 

 

Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er 

forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 

 

Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.» 

  

2. Det tilstebes at Arbeidsutvalget også gjenspeiler sammensetningen av regionrådet 

når det gjelder posisjon og opposisjon. Det søkes også at en setter ammen 

Arbeidsutvalget slik at det politiske bredde i Salten gjenspeiles. 

 

 

080/13: NYE VESTMYRA SKOLE - ROM OG FUNKSJONSPROGRAM  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med 

å realisere ny skolestruktur, jfr prosjektplanen 

 

 

FOR-087/13 VEDTAK-  28.10.2013 
 

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

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med 

å realisere ny skolestruktur, jfr prosjektplanen 

 

 

KOM-080/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Prosjektleder skolestruktur orienterte. 

 

Formannskapet innstilling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet 

med å realisere ny skolestruktur, jfr prosjektplanen 

 

 

081/13: OPPNEVNING AV NYTT STYRE FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF 

2014-2016 - FORSLAG PÅ KANDIDATER MED BAKGRUNN SOM 

FOLKEVALGT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune foreslår følgende kandidater med bakgrunn som folkevalgt til styret for 

Nordlandssykehuset HF: 

 …………………………….. 

 

 

FOR-097/13 VEDTAK-  28.10.2013 
 

Saken ble enstemmig sendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 

 

KOM-081/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Tom Vidar Karlsen (V) fremmet følgende omforente forslag på vegne av 

gruppelederne: 

 Harald Jøstensen 

 Per Gunnar Skotåm 

 Ingelin Noresjø 

 

Gruppeledernes omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 



 

VEDTAK: 

Fauske kommune foreslår følgende kandidater med bakgrunn som folkevalgt til styret 

for Nordlandssykehuset HF: 

 Harald Jøstensen 

 Per Gunnar Skotåm 

 Ingelin Noresjø 

 

 

082/13: ANSKAFFELSE AV NY LØYPEPREPARERINGSMASKIN  
 

NY INNSTILLING: 

 

1. Fauske kommune kjøper ny løypemaskin med en kostnadsramme på inntil                   

kr. 1 600 000.- 

2. Det forutsettes et tilskudd på kr. 300 000.- fra Sparebanken 1 som innbetales 

kommunen før kontraktsinngåelse.  

3. Det forutsettes at dagens maskin selges til Valnesfjord IL for kr. 400 000.- før 

kontraktsinngåelse.  Skulle partene ikke bli enige om en avtale selges maskinen på 

det åpne markedet. 

4. Fauske IL utbetaler tilskudd på  kr. 30 000 ,- og dagens leasingavtale avsluttes. 

5. Kjøpesummen til ny maskin dekkes av avsetning ubundne investeringsfond. 

 

 

DRIF-096/13 VEDTAK-  16.10.2013 
 

Grete Haugberg stilte spørsmål med egen habilitet. Styremedlem Fauske IL Ski. 

Haugberg ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6 første ledd e). 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Punkt 1. Tillegg til innstilling: 

…. og innløsning av dagens leasingavtale med kr. 430 000,- 

 

Punkt 2. Som innstilling. 

 

Punkt 3. Endres til: 

Dagens maskin stilles til rådighet til Valnesfjord IL. 

 

Punkt 4. Valnesfjord IL innbetaler til kommunen kr. 50 000,- som et bidrag for maskin 

som stilles til rådighet til V.IL. 

 

Punkt 5. Blir lydende: 

Kjøpesummen til ny maskin og innløsning av dagens leasingavtale dekkes av 

avsetning ubundne investeringsfond. 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 7 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Fauske kommune kjøper ny løypemaskin med en kostnadsramme på inntil                   

kr. 1 600 000.- og innløsning av dagens leasingavtale med kr. 430 000,-. 



2. Det forutsettes et tilskudd på kr. 300 000.- fra Sparebanken 1 som innbetales 

kommunen før kontraktsinngåelse.  

3. Dagens maskin stilles til rådighet til Valnesfjord IL. 

4. Valnesfjord IL innbetaler til kommunen kr. 50 000,- som et bidrag for maskin som 

stilles til rådighet til V.IL. 

5. Kjøpesummen til ny maskin og innløsning av dagens leasingavtale dekkes av 

avsetning ubundne investeringsfond. 

 

 

FOR-094/13 VEDTAK-  28.10.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommune kjøper ny løypemaskin med en kostnadsramme på inntil                   

kr. 1 600 000.- og innløsning av dagens leasingavtale med kr. 430 000,-. 

2. Det forutsettes et tilskudd på kr. 300 000.- fra Sparebanken 1 som innbetales 

kommunen før kontraktsinngåelse.  

3. Dagens maskin stilles til rådighet til Valnesfjord IL. 

4. Valnesfjord IL innbetaler til kommunen kr. 50 000,- som et bidrag for maskin som 

stilles til rådighet til V.IL. 

5. Kjøpesummen til ny maskin og innløsning av dagens leasingavtale dekkes av 

avsetning ubundne investeringsfond. 

 

 

KOM-082/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune kjøper ny løypemaskin med en kostnadsramme på inntil                   

kr. 1 600 000.- og innløsning av dagens leasingavtale med kr. 430 000,-. 

2. Det forutsettes et tilskudd på kr. 300 000.- fra Sparebanken 1 som innbetales 

kommunen før kontraktsinngåelse.  

3. Dagens maskin stilles til rådighet til Valnesfjord IL. 

4. Valnesfjord IL innbetaler til kommunen kr. 50 000,- som et bidrag for maskin som 

stilles til rådighet til V.IL. 

5. Kjøpesummen til ny maskin og innløsning av dagens leasingavtale dekkes av 

avsetning ubundne investeringsfond. 

 

 

083/13: HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I SULITJELMA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 47/13 vedr. helse- og omsorgstjenesten i 

Sulitjelma. 

 

Kommunestyret godkjenner at Sagatun erstattes med nytt bygg og med en annen 

lokalisering enn dagens bygg. 



 

Prosjekteringsarbeidene startes opp umiddelbart 

 

Prosjektet finansieres med låneopptak, ev tilskuddsmidler fra husbanken dersom 

vilkårene for dette er tilstede. 

 

 

DRIF-100/13 VEDTAK-  25.10.2013 
 

Arnt Pedersen (H) foreslo: 

I hht. vedtatt helse- og omsorgsplan, organiseres helse og omsorgstjenesten i Sulitjelma 

slik: 

1. Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom hjemmebaserte 

tjenester. Det vurderes, etter behov, å etablere 4-6 boenheter i form av omsorgsboliger 

i Sulitjelma. 

2. Legetjenesten i Sulitjelma videreføres ikke. 

3. Rådmannen framlegger i egen sak til kommunestyret, en driftsplan for hjemmebaserte 

tjenester i Sulitjelma. 

4. Spørsmålet vedrørende evt. bruk av nåværende lokaliteter for «Sagatun helse- og 

sosialsenter», gjennomgås og utredes som del av ovennevnte. 

 

Anne Grethe Lund (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, FL, FRP og SV: 

Kommunestyret fattet i sak 047/13 vedtak om at Sagatun Helse- og sosialsenter er en 

viktig institusjon innenfor Fauskes omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og 

tilbakeføres som tidligere. Rådmannen bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av 

Sagatun med kostnadsoverslag og finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

1. Kommunestyret viser til rådmannens utredning i saken og til kommunesak 047/13, 

vedlegg 1. «Sagatun – Rehabilitering og Oppgradering – Budsjettkostnad». 

Kommunestyret konkluderer med at deler av Sagatun må oppusses. Oppusningen er 

av en slik karakter og omfang at plan- og bygningsloven med forskrifter som 

omhandler TEK 10 ikke skal benyttes. Det bevilges inntil kr. 10 mill. til oppusningen. 

Beløpet dekkes over posten ubunden investeringsfond. 

 

2. Kommunestyret forventer at rådmannen intensiverer arbeidet med oppusningen av 

Sagatun med målsetting om at gjenåpning finner sted innen august 2014. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 

AP/FL/FRP/SV’s forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for H’s forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret fattet i sak 047/13 vedtak om at Sagatun Helse- og sosialsenter er en 

viktig institusjon innenfor Fauskes omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og 

tilbakeføres som tidligere. Rådmannen bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av 

Sagatun med kostnadsoverslag og finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

1. Kommunestyret viser til rådmannens utredning i saken og til kommunesak 047/13, 

vedlegg 1. «Sagatun – Rehabilitering og Oppgradering – Budsjettkostnad». 

Kommunestyret konkluderer med at deler av Sagatun må oppusses. Oppusningen er 



av en slik karakter og omfang at plan- og bygningsloven med forskrifter som 

omhandler TEK 10 ikke skal benyttes. Det bevilges inntil kr. 10 mill. til oppusningen. 

Beløpet dekkes over posten ubunden investeringsfond. 

 

2. Kommunestyret forventer at rådmannen intensiverer arbeidet med oppusningen av 

Sagatun med målsetting om at gjenåpning finner sted innen august 2014. 

 

 

FOR-088/13 VEDTAK-  28.10.2013 
 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

I hht. vedtatt helse- og omsorgsplan, organiseres helse og omsorgstjenesten i Sulitjelma 

slik: 

1. Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom hjemmebaserte 

tjenester. Det vurderes, etter behov, å etablere 4-6 boenheter i form av omsorgsboliger 

i Sulitjelma. 

2. Legetjenesten i Sulitjelma videreføres ikke. 

3. Rådmannen framlegger i egen sak til kommunestyret, en driftsplan for hjemmebaserte 

tjenester i Sulitjelma. 

4. Spørsmålet vedrørende evt. bruk av nåværende lokaliteter for «Sagatun helse- og 

sosialsenter», gjennomgås og utredes som del av ovennevnte. 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Kommunestyret fettet i sak 047/13 vedtak om at Sagatun helse- og sosialsenter er en 

viktig institusjon innenfor Fauskes omsorgskjede. 

1. Rådmannen bes framlegge mest mulig eksakte kostnader for rehabilitering av Sagatun 

med finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

2. Rådmannen bes avklare om oppussingen vil bli av en slik art at det utløser krav om at 

forskriften som omhandler TEK 10 skal benyttes. 

3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge resultat av dette snarest mulig. 

 

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

V’s forslag ble forkastet med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret fattet i sak 047/13 vedtak om at Sagatun Helse- og sosialsenter er en 

viktig institusjon innenfor Fauskes omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og 

tilbakeføres som tidligere. Rådmannen bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av 

Sagatun med kostnadsoverslag og finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

1. Kommunestyret viser til rådmannens utredning i saken og til kommunesak 047/13, 

vedlegg 1. «Sagatun – Rehabilitering og Oppgradering – Budsjettkostnad». 

Kommunestyret konkluderer med at deler av Sagatun må oppusses. Oppusningen er 

av en slik karakter og omfang at plan- og bygningsloven med forskrifter som 

omhandler TEK 10 ikke skal benyttes. Det bevilges inntil kr. 10 mill. til oppusningen. 

Beløpet dekkes over posten ubunden investeringsfond. 

 



2. Kommunestyret forventer at rådmannen intensiverer arbeidet med oppusningen av 

Sagatun med målsetting om at gjenåpning finner sted innen august 2014. 

 

 

ELD-028/13 VEDTAK-  30.10.2013 
 

Vedtak i driftsutvalget og formannskapet ble utdelt i møtet. 

 

Karin Rugås foreslo: 

Eldrerådet støtter formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Rugås’ forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Eldrerådet støtter formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

KOM-083/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

I hht. vedtatt helse- og omsorgsplan, organiseres helse og omsorgstjenesten i 

Sulitjelma slik: 

1. Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom 

hjemmebaserte tjenester. Det vurderes, etter behov, å etablere 4-6 boenheter i form 

av omsorgsboliger i Sulitjelma. 

2. Legetjenesten i Sulitjelma videreføres ikke. 

3. Rådmannen framlegger i egen sak til kommunestyret, en driftsplan for 

hjemmebaserte tjenester i Sulitjelma. 

4. Spørsmålet vedrørende evt. bruk av nåværende lokaliteter for «Sagatun helse- og 

sosialsenter», gjennomgås og utredes som del av ovennevnte. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 11 stemmer avgitt for V’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret fattet i sak 047/13 vedtak om at Sagatun Helse- og sosialsenter er en 

viktig institusjon innenfor Fauskes omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og 

tilbakeføres som tidligere. Rådmannen bes straks fremlegge en plan for rehabilitering 

av Sagatun med kostnadsoverslag og finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

1. Kommunestyret viser til rådmannens utredning i saken og til kommunesak 047/13, 

vedlegg 1. «Sagatun – Rehabilitering og Oppgradering – Budsjettkostnad». 

Kommunestyret konkluderer med at deler av Sagatun må oppusses. Oppusningen 

er av en slik karakter og omfang at plan- og bygningsloven med forskrifter som 

omhandler TEK 10 ikke skal benyttes. Det bevilges inntil kr. 10 mill. til 

oppusningen. Beløpet dekkes over posten ubunden investeringsfond. 

 

2. Kommunestyret forventer at rådmannen intensiverer arbeidet med oppusningen av 

Sagatun med målsetting om at gjenåpning finner sted innen august 2014. 

 

 



Arne B. Vaag (V), Ronny Borge (H) og Arnt Pedersen fremmet følgende krav om 

lovlighetskontroll: 

Det vises til vedtak i kommunestyret sak 83/13. 

Det fremmet herved krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i denne 

saken. 

 

Kommunestyret opprettholdt vedtak i sak 83/13 uten oppsettende virkning med 21 

mot 9 stemmer. 

 

 

084/13: SULITJELMA SKOLE - TILLEGGSARBEIDER  
 

NY INNSTILLING: 

 

 

 

FOR-100/13 VEDTAK-  13.11.2013 
 

Rådmann orienterte og framla et notat i møtet. 

 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Saksutredningen tas til etterretning. 

 

Skolen i Sulitjelma ferdigstilles innenfor en ramme på inntil 95 MNOK. 

 

Beløpet innarbeides i budsjettet for 2014. 

 

 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Saksutredningen tas til etterretning. 

 

Skolen i Sulitjelma ferdigstilles innenfor en ramme på inntil 95 MNOK. 

 

Beløpet innarbeides i budsjettet for 2014. 

 

 

KOM-084/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Bernt Gøran Lund (AP) stilte spørsmål med egen habilitet – Rektor Sulitjelma skole. 

Lund ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saksutredningen tas til etterretning. 

 

Skolen i Sulitjelma ferdigstilles innenfor en ramme på inntil 95 MNOK. 

 

Beløpet innarbeides i budsjettet for 2014. 



 

 

085/13: OVERDRAGELSER AV AKSJER I SALTEN KRAFTSAMBAND AS - 

VARSEL OM FORKJØPSRETT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

 

 

KOM-085/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Kommunestyret ble orientert om saken ved ordfører, varaordfører og rådmannen. 

 

Følgende omforente forslag ble fremmet: 

Fauske kommunestyre slutter seg til saksutredningen og orienteringen i 

kommunestyret. Kommunestyret er positiv til at Nordland fylkeskommune får erverve 

aksjene som Sjøfossen Energi a/s har i Salten Kraftsamband a/s. Kommunestyret 

slutter seg også til den strategi som Fauske kommune har inntatt når det gjelder 

spekulasjoner om bruk av forkjøpsrett. 

 

Det omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre slutter seg til saksutredningen og orienteringen i 

kommunestyret. Kommunestyret er positiv til at Nordland fylkeskommune får erverve 

aksjene som Sjøfossen Energi a/s har i Salten Kraftsamband a/s. Kommunestyret 

slutter seg også til den strategi som Fauske kommune har inntatt når det gjelder 

spekulasjoner om bruk av forkjøpsrett. 

 

 

086/13: SMÅKRAFTVERK - FRAMDRIFTSPLAN OG  NEDSETTELSE AV 

FORHANDLINGSUTVALG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 

1. Følgende medlemmer velges som forhandlingsutvalg : 

- Politisk medlem …….. 

- Politisk medlem………. 

- Politisk medlem………. 

- Medlem fra administrasjonen utpekes av rådmannen 

- Ressurspersoner innkalles ved behov 

 

2. Mandatet: Klargjøre behov og forhandle fram en avtale med utbyggerne som mest mulig 

oppveier de ulemper en utbygging gir.  

 

 

PLUT-080/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

 Varaordfører 

 Utvalgsleder plan- og utviklingsutvalget 



 Ordfører tiltrer utvalget 

 

Gry Janne Rugås (FL) foreslo: 

 Kjetil Sørbotten 

 

AP’s forslag på varaordfører og utvalgsleder plan- og utviklingsutvalget ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

 Opposisjonen må representeres av en kvinnelig representant. 

 

AP’s forslag ble trukket. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Følgende medlemmer velges som forhandlingsutvalg : 

- Politisk medlem: Varaordfører 

- Politisk medlem: Utvalgsleder plan- og utviklingsutvalget 

- Politisk medlem: Kjetil Sørbotten 

- Medlem fra administrasjonen utpekes av rådmannen 

- Ressurspersoner innkalles ved behov 

 

2. Mandatet: Klargjøre behov og forhandle fram en avtale med utbyggerne som mest mulig 

oppveier de ulemper en utbygging gir.  

 

 

KOM-086/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo nytt pkt. 2: 

Klargjøre behov og forhandle fram avtale med utbyggerne som mest mulig oppveier 

de ulemper en utbygging gir. 

Fremforhandlet avtale legges frem for kommunestyret for godkjenning. 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Følgende medlemmer velges som forhandlingsutvalg : 

- Politisk medlem: Varaordfører 

- Politisk medlem: Utvalgsleder plan- og utviklingsutvalget 

- Politisk medlem: Kjetil Sørbotten 

- Medlem fra administrasjonen utpekes av rådmannen 

- Ressurspersoner innkalles ved behov 

 

2. Klargjøre behov og forhandle fram avtale med utbyggerne som mest mulig oppveier 

de ulemper en utbygging gir. 

Fremforhandlet avtale legges frem for kommunestyret for godkjenning. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


