
Møtebok Fauske Kommune  

   

 KOMMUNESTYRET  

 

 

Møtedato: 10.12.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 087/13 - 095/13 

Møte nr: 7/2013 Til kl. 11:30 Møtested: Fauske hotell 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Alt For Innbyggerne:  

Bjørn Inge Gabrielsen. 

Arbeiderpartiet:  

Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Anne Grethe Lund, Bernt Gøran 

Lund, Steffen Halsbakk, Eirik Barstrand. 

Felleslista: 

Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk  Kjell Eilertsen. 

Fremskrittspartiet: 

Marit Stemland, Dag-Willy Nyrud, Liv-Marit Tverå. 

Høyre: 

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen. 

Kristelig Folkeparti: 

Rødt: 

Per-Gunnar Kung Skotåm. 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ole Tobias Orvin. 

Venstre: 

Arne Bjørn Vaag. 

 

Varamedlemmer: 

Cecilie R. Amundsen, Hilde Dybwad, Asbjørn Hjemås, Leif Lindstrøm, Sigmund Normann, Elisabeth G. 

Pettersen, Hans-Erik M. Vasskog. 

 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjef, kommunikasjonsrådgiver, enhetsleder barnehage, formannskapssekretær, presse, 

radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 10. desember 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  04.02.14  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

30 av 31 representanter tilstede. 

 

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

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelevene innen drama Ronja P. Pavall, 

Katrine M. Fagerheim og Hanna T. Stai lese juledikt. 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Kjell Eilertsen (FL) fremmet følgende forslag til taletid: 

Kommunestyret vedtar å følge eget møtereglement for Fauske kommunestyre, enstemmig 

vedtatt i kommunestyresak 18/2013 den 21. mars 2013. 

 Nils Christian Steinbakk (FL): 

Etterlyser sak ang. endring i praksis ved brøyting. Hvorfor er ikke saken satt opp politisk? 

 Per Gunnar Skotåm (R): 

Taletid. Ikke enstemmig vedtak i forrige møte. 

 

FL’s forslag fikk 7 stemmer og ble forkastet. 

Dagsorden med merknader ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer. 

 

Kjell Eilertsen (FL), Ole T. Orvin (SV) og Per Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende krav 

om lovlighetskontroll til dagsorden/til forretningsorden: 

Med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner § 59 og Reglement for Fauske 

kommunestyre § 31 fremsettes krav om lovlighetskontroll av brudd på kommunestyrets eget 

reglement, enstemmig vedtatt i K-sak 18/2013 den 21, mars 2013. 

 

Skriftlig begrunnelse for lovlighetsklagen vil bli levert innen fristen på 3 uker. (Jfr. 

Kommunestyrets reglement § 31.) 

 

Dagorden med merknader ble tatt opp på nytt og ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer. 

 

 

Spørsmål som besvares i neste kommunestyremøte: 

Harald Jøstensen (H): 

I samferdselskonferansen kom det fram at Toll-Post skal slå seg sammen med andre. Det blir 3 

terminaler i Nord-Norge. Fauske er en av disse. Hva gjør Fauske kommune i den forbindelse? 

 

Per Gunnar Skotåm (R): 



I referatsaker ba ordfører at vi ikke gikk inn i sakene, men ba om at sakene ble satt opp på 

dagsorden. Hvis vi så blir nedstemt med å sette sakene på dagsorden, hvordan skal vi så 

debattere dette? 

 

Bjørn Inge Gabrielsen (AFI): 

Har tidligere spurt om store arbeidsplasser som fengsel og fått svar. Det er nå store 

mediaoppslag. Vi må stå på for denne saken. 

 

Kjetil Sørbotten (FL): 

Usikker på hvordan sakene skal kjøres fra ordfører. Føler det som knebling av opposisjonen. Hva 

er intensjonen i hvordan møtene styres? 

 

Sigmund Normann (AP): 

Generalinspektøren og forsvarsministeren nedtoner flytting til Bodø. Vi bør ha en felles uttalelse 

med Bodø. 

 

 

Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

087/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

088/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

089/13 ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE 

090/13 VIDEREFØRING AV FILMFEST SALTEN 

091/13 TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER, 

BUDSJETTERTE TILSKUDDSSATSER 2014 

092/13 ØSTERKLØFT AVLØPSRENSEANLEGG 

093/13 DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKOTT 

OMSORGSBOLIGER 

094/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

095/13 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - WANJA KNOPH 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/10499      

 Arkiv sakID.:   13/2446  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    087/13 KOMMUNESTYRE Dato:  10.12.2013 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 6/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-087/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/10498      

 Arkiv sakID.:   13/2445  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    088/13 KOMMUNESTYRE Dato:  10.12.2013 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/9852 I 04/2339 08.11.2013 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL FAUSKE 

KONTROLLUTVALG - 8. 

NOVEMBER 2013 

 13/10072 I 13/2352 15.11.2013 Trygg Trafikk FORSLAG PÅ MEDLEMMER 

TIL TRYGG TRAFIKKS STYRE 

FOR PERIODEN 2014-2016 

 13/10262 I 13/2402 25.11.2013 Nasjonalforeningen for 

folkehelsen Nordland 

Fylkeslag 

NORDLANDS SPREKESTE 

KOMMUNESTYRE! 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-088/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/9775      

      Arkiv sakID.:   13/2294  Saksbehandler:  Frank Bernhardsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Komunnestyre 
 

Sak nr.:    103/13 DRIFTSUTVALG Dato:  20.11.2013 

 102/13 FORMANNSKAP  25.11.2013 

 089/13 KOMMUNESTYRE  10.12.2013 

 

 

 

ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: 1. Kommunestyresak 61/13 vedr. allaktivitetshus i Fauske kommune 

2. Forslag til framdriftsplan 

 

Sammendrag: 
 

Rådmannen har etter forrige vedtak i kommunestyret arbeidet videre både med finansieringen av 

prosjektet og med rom og funksjonsplan. Rådmannen har også igangsatt et arbeide innenfor 

enhet bygg & eiendom med sikte på å fremme en strategisk og helhetlig plan for hvordan Fauske 

kommunes areal skal disponeres i fremtiden. Problemstillingen er å redusere totalt eid og leid 

areal for på den måten å omdisponere midler fra eiendomsdrift over i andre deler av den 

kommunale drift samt til drift av et fremtidig allaktivitetshus. 

 

Rådmannen konstaterer at arbeidet med kostnadstall for prosjektet er avhengig av hvilke 

grunnforhold som eksisterer i sentrum samt ikke minst hvilke økonomiske midler Fauske 

kommune kan påregne i støtte fra både private og offentlige aktører. For å kunne legge frem en 

totalpakke for prosjektet mht finansiering av både investering og drift er det nødvendig å få 

avklart grunnforhold, reguleringsmessige forhold, totalt disponering av areal i Fauske kommune 

samt hvilke økonomisk størrelser vi kan påregne i støtte. 

 

Dette er en så vidt omfattende oppgave at det ikke kan være klart til behandling ifm budsjett 

2014.  

 

Rådmannen har imidlertid fått utarbeidet en tidsplan for etablering av allaktivitetshuset. 

Rådmannen foreslår at kommunestyret fatter et vedtak om fremdrift av allaktivtetshus iht 

vedlagte fremdriftsplan. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Vedlagte fremdriftsplan vedtas med ferdigstillelse av allaktivitetshus 2. kvartal 2019. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser i 

området. 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å starte opp arbeidet med å utarbeide reguleringsplan 

for området. 



4. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge til kommunestyret en helhetlig plan for 

realisering av allaktivitetshus, herunder nødvendige tall for drift og investeringer samt 

resultat av grunnundersøkelser i løpet av 2014. Rådmannen bes også om å forhandle med 

private og offentlige aktører om økonomisk støtte til prosjektet. 

5. Kommunestyret bevilger kr 2 mill til å gjennomføre grunnundersøkelser samt utarbeiding 

av reguleringsplan. 

 

 

DRIF-103/13 VEDTAK-  20.11.2013 
 

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

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Vedlagte fremdriftsplan vedtas med ferdigstillelse av allaktivitetshus 2. kvartal 2019. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser i 

området. 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å starte opp arbeidet med å utarbeide reguleringsplan 

for området. 

4. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge til kommunestyret en helhetlig plan for 

realisering av allaktivitetshus, herunder nødvendige tall for drift og investeringer samt 

resultat av grunnundersøkelser i løpet av 2014. Rådmannen bes også om å forhandle med 

private og offentlige aktører om økonomisk støtte til prosjektet. 

5. Kommunestyret bevilger kr 2 mill til å gjennomføre grunnundersøkelser samt utarbeiding 

av reguleringsplan. 

 

 

FOR-102/13 VEDTAK-  25.11.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Vedlagte fremdriftsplan vedtas med ferdigstillelse av allaktivitetshus 2. kvartal 2019. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser i 

området. 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å starte opp arbeidet med å utarbeide reguleringsplan 

for området. 

4. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge til kommunestyret en helhetlig plan for 

realisering av allaktivitetshus, herunder nødvendige tall for drift og investeringer samt 

resultat av grunnundersøkelser i løpet av 2014. Rådmannen bes også om å forhandle med 

private og offentlige aktører om økonomisk støtte til prosjektet. 

5. Kommunestyret bevilger kr 2 mill til å gjennomføre grunnundersøkelser samt utarbeiding 

av reguleringsplan. 

 

 

KOM-089/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 mot 12 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Vedlagte fremdriftsplan vedtas med ferdigstillelse av allaktivitetshus 2. kvartal 2019. 



2. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser i 

området. 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å starte opp arbeidet med å utarbeide reguleringsplan 

for området. 

4. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge til kommunestyret en helhetlig plan for 

realisering av allaktivitetshus, herunder nødvendige tall for drift og investeringer samt 

resultat av grunnundersøkelser i løpet av 2014. Rådmannen bes også om å forhandle med 

private og offentlige aktører om økonomisk støtte til prosjektet. 

5. Kommunestyret bevilger kr 2 mill til å gjennomføre grunnundersøkelser samt utarbeiding 

av reguleringsplan. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Enhetsleder plan/utvikling    

Kommunalsjef til videre forføyning    

Rådmann    

Økonomisjef    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/8322      

      Arkiv sakID.:   13/1974  Saksbehandler:  Stig Løvseth  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    103/13 FORMANNSKAP Dato:  25.11.2013 

 090/13 KOMMUNESTYRE  10.12.2013 

 

 

 

VIDEREFØRING AV FILMFEST SALTEN 

   

 
Vedlegg: Vedtak i SR-sak 31/13 

Saksutredninger til SR-sak 31/13 

 

Sammendrag: 
 

Salten Regionråd ber kommunestyret ta stilling til SR-sak 31/13: 

 

1. Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival videreføres. 

2. Den enkelte kommune dekker reisekostnadene for eleven i sin kommune i forbindelse 

med årlig filmgalla i Bodø Spektrum. 

3. Bodø kommune dekker kostnadene for leie av Bodø Spektrum i forbindelse med den 

årlige filmgallaen. 

4. Resterende midler hentes inn gjennom ekstern finansiering, i tillegg gjennom 

timeressurser fordelt på lærere og prosjektmedarbeidere i Salten. 

5. Forslaget oversendes kommunene for godkjenning av kommunestyrene. 

 

Saksopplysninger: 
 

I fire år har kommunene i Salten samarbeidet om et tiltak innenfor Den kulturelle skolesekken 

(DKS). 

Dette tiltaket har vært «FILM-ARBEID/FILM-ANALYSE» på 10. trinn. 

 

DKS er et obligatorisk tilbud som alle skoleeiere skal tilby sine elever. 

DKS finansieres gjennom tilskudd fra fylkeskommunen/staten. 

Tiltaket er veldig godt mottatt blant elevene og følger Læreplanen for grunnskolen. 

Det innebærer at alle 10.-trinnselever i løpet av året får en filmkunstner til sin skole hvor alle 

fagområder i filmarbeid tematiseres.  Eleven lager i etterkant sin film (gruppearbeid).   

Filmene nomineres videre til FILMFEST SALTEN, hvor det er profesjonell kåring av samme 

kategorier som ved vanlige filmkåringer ved filmfestivaler. 

 

Saksbehandlers kommentarer: 
 

Det er utgiftene knyttet til reisen for alle 10.trinnselever fra Fauske kommune til Bodø for å delta 

på selve Filmfesten som det er ønskelig at kommunene bidrar med. 



Denne utgiften har tidligere ikke ligget inne i DKS-budsjettet, og med de planer som fins for 

DKS, kan dette ikke tas av den potten. 

 

Enhet kultur (som ansvarlig for Den kulturelle skolesekken) og Enhet skole (skoleeier) har i 

samråd blitt enige om at dette er et så viktig tiltak i faginnlæringen i skolen at dette bør dekkes 

av eksisterende budsjett med forholdsvis deling mellom enhet kultur og Enhet skole.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommune støtter Salten Regionråd og ønsker å videreføre Filmfest Salten. 

 

2. Fauske kommune vil dekke reisekostnadene for elever fra Fauske kommune i 

forbindelse med filmgallaen. Dette skjer gjennom en forholdsvis deling av utgiftene 

mellom enhet skole og enhet kultur, og tas fra enhetenes eksisterende rammer. 

 

 

FOR-103/13 VEDTAK-  25.11.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommune støtter Salten Regionråd og ønsker å videreføre Filmfest Salten. 

 

2. Fauske kommune vil dekke reisekostnadene for elever fra Fauske kommune i 

forbindelse med filmgallaen. Dette skjer gjennom en forholdsvis deling av utgiftene 

mellom enhet skole og enhet kultur, og tas fra enhetenes eksisterende rammer. 

 

 

KOM-090/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune støtter Salten Regionråd og ønsker å videreføre Filmfest Salten. 

 

2. Fauske kommune vil dekke reisekostnadene for elever fra Fauske kommune i 

forbindelse med filmgallaen. Dette skjer gjennom en forholdsvis deling av utgiftene 

mellom enhet skole og enhet kultur, og tas fra enhetenes eksisterende rammer. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Enhetsleder skole    

Salten Regionråd Postboks 915 8001 BODØ 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/9068      

      Arkiv sakID.:   13/2134  Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    104/13 FORMANNSKAP Dato:  25.11.2013 

 091/13 KOMMUNESTYRE  10.12.2013 

 

 

 

TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER, BUDSJETTERTE 

TILSKUDDSSATSER 2014 

   

 
Vedlegg: 1) Utvikling tilskuddssatser 2011-2013 

2) Utregning av tilskuddssatser for 2014  

3) Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager F-06/2013  

4) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling 

av ikke-kommunale barnehager  

 

Sammendrag: 
 

Stortinget vedtok 16. juni 2009 nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 

rammefinansiert sektor. Det baserer seg på lovendring i barnehagelovens §§ 8 og 14.  

Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd ble 

fastsatt i statsråd 29.oktober 2010. Forskriften trådde i kraft 1. januar 2011. 

Lovendringen omfatter ikke-kommunale barnehager.  

Kunnskapsdepartementet redegjør for innholdet i forskrift om likeverdig behandling ved 

tildeling av offentlig tilskudd i Rundskriv F-14/2010, dette er senere erstattet med Rundskriv F-

6/2013.  

Kommunen skal årlig fastsette tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd til ikke-kommunale 

barnehager. J.fr. forskriften § 4 og 5. Disse skal kunngjøres i forbindelse med årsbudsjettet, og 

før 1. februar i budsjettåret skal ikke-kommunale barnehager underrettes om fastsatte satser.  

Kommunen kan også utarbeide lokale retningslinjer for hvordan rapportering fra ikke-

kommunale barnehager skal skje. J.fr. forskriften § 7.  

 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen, 

det vil si at ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i 

forhold til offentlig tilskudd. Reglene for finansieringen av ikke-kommunale barnehager er 

tilpasset en rammefinansiert barnehagesektor. Hva som menes med likeverdig behandling 

defineres i nasjonale forskrifter og lokale retningslinjer. Kommunen har ansvar for at det 

utbetales tilskudd i tråd med gjeldende regelverk. 

 

Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling av 

ikke-kommunale barnehager  



Fauske kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrebeskrivelser i henhold til 

lovvedtak og forskrifter. Disse ble vedtatt i K-sak 182/12.  I de lokale retningslinjene er det gjort 

valg innenfor de områdene der forskriften legger føringer for dette.  

 

Det er gjort små justeringer i disse forskriftene for 2014, og de må dermed vedtas på nytt.  

Endringene går på justering av rett % sats for utmåling av tilskudd, og åpning for at kommunen 

kan velge å beregne kapitaltilskuddet selv, isteden for å følge nasjonal sats.   

 

Fastsetting av tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager for 

basert på budsjett for 2014  

 

Det kommunale tilskuddet 
Det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal dekke kostnader til ordinær drift i 

barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det beregnes ut fra de 

kommunale barnehagenes kostnader. Fauske kommune har ikke plikt 

til å gi tilskudd per heltidsplass som overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt 

mottar i offentlig finansiering. 

 

Finansieringsmodellen baserer seg på at kommunen skal fastsette separate tilskuddssatser for drift og 

kapital, i tillegg til fastsatt sats for administrasjon. For drift skal det fastsettes en sats for små barn med 

heltidsplass og en sats for store barn med heltidsplass. Tilskuddssatsene for drift blir beregnet på 

bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til drift av egne barnehager det enkelte år. Tjeneste 201 

og 221. For kapital skal det fastsettes en sats per barn med heltidsplass, uavhengig av barnets alder. 

Fauske kommune har tidligere vedtatt at nasjonale tilskuddssatser skal legges til grunn ved utmåling av 

kapitaltilskudd. K-sak 41/11.  

Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med årsbudsjettet, og satsene skal endelig 

fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. 

 

Finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011 

Det er en direkte sammenheng mellom kostnadene i kommunale barnehager og utmåling av tilskudd til 

ikke-kommunale barnehager.  

Tilskuddet skal utgjøre minimum en fastsatt % sats av det som tilsvarende kommunale barnehager i 

gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Fauske kommune legger minimumssatsen til grunn ved 

utmåling av tilskudd. Regjeringen har foreslått å øke tilskuddssatsen til 98 % fra 1.august 2014  

Fra Januar 2011 – juli 2011  88 %  

Fra August 2011 – juli 2012  91 % 

Fra August 2012 – Juli 2013  92 % 

Fra August 2013 – desember 2013 96 %  

Fra januar 2014 – juli 2014  96 %  

Fra august 2014 -    98 %  

 

Fastsetting av kapitaltilskudd for 2014  

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader til godkjente ikke-kommunale barnehager per 

heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige 

kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil 

benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. J.fr. 

forskriften § 5. Fauske kommune har tidligere vedtatt å bruke nasjonale gjennomsnittssatser 

fastsatt av departementet, for 2014 er denne satsen fastsatt til kr 9 100,- pr heltidsplass uavhengig 

av barnas alder, en økning på ca 21 % fra 2013.    

Siden forskriften åpner for å beregne kapitaltilskuddet selv, så er dette noe som vil vurderes for 

2014.   

 



Fastsetting av driftstilskudd for 2014  

Forskriften § 4 klargjør hvordan kommunen skal beregne utregning av tilskudd til 

driftskostnader. Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader til godkjente ikke-kommunale 

barnehager. Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte kostnader pr 

heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale barnehager med budsjetterte 

driftskostnader som er minimum 25 % høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i 

tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Kommunen 

skal gi et påslag for administrasjonskostnader på 4 % av gjennomsnittlige budsjetterte 

driftskostnader.  

Vedlegg 2 viser utregning av tilskuddssatsene for 2014.  

Utregning viser at barnehagen i Sulitjelma drifter mer enn 25 % høyere enn gjennomsnittlige 

driftskostnader for tilsvarende barnehager, og er dermed holdt utenfor beregningen av 

tilskuddssatsene for drift for 2014.   

 

Som vedlegg 1 viser er det en økning i tilskuddssatsen fra 2013 til 2014, økningen skyldes i 

hovedsak økning i lønnsutgiftene i barnehagen, inkludert økte pensjonsutgifter.   

 

Følgende satser blir lagt til grunn i tilskuddsberegningen for 2014:  

 

Beregnede tilskuddssatser 2014 rådmannens 
budsjettforslag uten tiltak, inkludert drift, kapital* 
og administrasjons tilskudd  

Nasjonale tilskuddssatser for 
2013, inkludert drift og kapital* 
tilskudd.  

 Pr oppholdstime Pr heltidsplass  Pr oppholdstime  Pr heltidsplass 

Barn 0-2 år  Kr 86,23 Kr 187 793 Kr 93,25 Kr 201 200,- 

Barn 3-6 år  Kr 43,43 Kr 95 349 Kr 47,85 Kr 103 200,- 
*Kapitaltilskuddet utgjør kr 9100,- pr heltidsplass   
 

Alle satsene er 100 % satser.  

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Ved utregning av tilskudd til drift har vi fulgt de retningslinjer som ligger i forskriften og all 

dokumentasjon følger saken som vedlegg.  

Med bakgrunn i at nasjonal sats for kapitaltilskudd har økt fra kr 7500 til kr 9100 pr barn, så bør 

Fauske kommune vurdere å beregne egne satser for kapitaltilskudd. De kommunale barnehagene 

er i hovedsak gamle og slitt, og en egen beregning av kapitaltilskuddet vil etter all sannsynlighet 

ligge under nasjonal sats. Beregning av kapitaltilskudd stiller krav til dokumentasjon, denne er 

ikke klar i forkant av sakspapirene. Det bes derfor om at det tas høyde i vedtaket for at 

kommunal beregning av kapitaltilskuddet kan legges til grunn, så fremt det viser seg at det vil 

ligger under nasjonale satser.  

Endring i økonomien i kommunale barnehager henger direkte sammen med endring i 

tilskuddssatser i private barnehager.   

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Saken tas til orientering.  

2) Driftstilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de fremkommer i 

saken.  



3) Ved utmåling av kapitaltilskuddet brukes egne satser, så fremt disse viser seg å ligge 

under nasjonal sats.  

4) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

5) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative 

vedtak 

6) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for 

Fauske kommune er revisorgodkjent.  

 

 

FOR-104/13 VEDTAK-  25.11.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Saken tas til orientering. 

2) Driftstilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de fremkommer i 

saken.  

3) Ved utmåling av kapitaltilskuddet brukes egne satser, så fremt disse viser seg å ligge 

under nasjonal sats.  

4) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

5) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative 

vedtak 

6) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for 

Fauske kommune er revisorgodkjent.  

 

 

KOM-091/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Saken tas til orientering.  

2) Driftstilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de fremkommer i 

saken.  

3) Ved utmåling av kapitaltilskuddet brukes egne satser, så fremt disse viser seg å ligge 

under nasjonal sats.  

4) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

5) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative 

vedtak 

6) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for 

Fauske kommune er revisorgodkjent.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barnehage til videre forføyning    

Økonomisjef    
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ØSTERKLØFT AVLØPSRENSEANLEGG 

   

 
Vedlegg: Forprosjekt datert 3. okt. 2011 av Norconsult AS 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Østerkløft avløpsrenseanlegg ble etablert i ca. 1980 i forbindelse med etableringen av 

Valnesfjord Helsesportssenter. Anlegget er i dag nedslitt og krever betydelige ressurser for 

drift og oppfølging.  

 

Enhetsleder VVA ønsker derfor å bygge nytt anlegg i samme område, se Norconsults rapport 

(vedlagt). 

 

 

Drift av dagens anlegg 

 

Valnesfjord-vassdraget er et vernet vassdrag. Driften av Valnesfjord Helsesportssenter er 

avhengig av et til enhver tid velfungerende avløpsrenseanlegg.  

 

Enhet VVA gjorde i august 2010 en HMS-risikovurdering av dagens anlegg. Følgende 

faktorer framkom: 

 

 Natronlut og aluminiums-sulfat håndteres manuelt på anlegget. Dette er risikofylt og 

lite tilrettelagt. Uttynning av lut skjer manuelt. Påfylling av aluminiums-sulfat skjer 

manuelt med mye støy fra prosessen. 

 Åpen løsning av bassenger og prosesser i bygget fremkaller gasser og aerosoler. Ved 

spyling av basseng og utstyr dannes det aerosoler som er sterkt forurensende og krever 

omfattende beskyttelsestiltak (åndedrettsvern mm). 

 På grunn av at anlegget er nedslitt er det en stressfaktor at vi til tider er på grensen til å 

oppfylle rensekravene (som i verste fall vil kunne medføre en stengning av VHSS). 

 Dagens renseanlegg krever hyppig tilsyn/ drift (4-5 timer daglig). Behovet for tilsyn 

går ut over drift av kommunens andre VA-anlegg. 

 Bygget er lite hensiktsmessig men en dårlig tak-konstruksjon. I løpet av hver vinter er 

det behov for å måke taket for snø ca. 3-5 ganger. 

 



 

 

Forprosjekt 

 

Konsulentfirmaet Norconsult AS har på oppdrag for Fauske kommune utarbeidet et 

forprosjekt med kostnadsoverslag for et nytt Østerkløft RA med følgende hovedinnhold: 

 

1. Bakgrunn 

2. Eksisterende anlegg 

3. Dimensjonerende vannmengder 

4. Renseanlegg 

5. Slamavvanning 

6. Kostnadsoverslag 

  

I kostnadsoverslaget er det ikke medtatt driftskontrollanlegg. Overslaget må derfor økes med 

kr. 200000,-. 

 

Framdriftsmessig er det ønskelig å få utarbeidet detaljprosjekteringen vinteren 2011/12 slik at 

bygging av nytt anlegg kan bli gjennomført i løpet av 2012. 

 

Økonomi 

 

Bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft forventes å redusere de totale driftskostnadene 

samt frigjøre ressurser til blant annet driften av vannbehandlingsanleggene på Klungset, 

Stengvann og Valnesfjord (som settes i prøvedrift i januar 2012). 

 

Nytt renseanlegg i Østerkløft vil medføre en økning av avløpsavgiften på ca. kr. 50,- pr. 

abonnent. Fauske kommune har de senere år bygget opp et forholdsvis stort avløpsfond som i 

praksis betyr at det ikke vil være grunnlag for en økning av avløpsavgiften på kort sikt 

likevel. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i 

Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 

 

 

PLUT-016/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i 

Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 

 



 

FOR-019/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i 

Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 

 

 

KOM-044/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i 

Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Fauske kommune hadde i 2012 prosessutstyr ut på anbud og har valgt Goodtech Environment 

Sørumsand AS som leverandør. Videre var bygningsarbeidene ute på anbud våren 2013 uten 

at noen tilbud kom inn. Vi valgte da å ta kontakt med 3 aktuelle firmaer og har nå fått inn 

tilbud på utførelse av de bygningsmessige arbeidene. Fauskebygg AS leverte det beste 

tilbudet.  

 

Følgende kostnadsoverslag kan da settes opp: 

 

Trafo og framføring strøm:    kr.    250.000,- 

Byggestrøm:      kr.      15.000,- 

Bygg inkl. utenomhusarbeider:   kr. 5.514.000,- 

Prosessanlegg:      kr. 2.964.760,- 

Ventilasjon og bunnledninger:   kr.    290.000,- 

Nødstrømsanlegg:     kr.    335.000,- 

Riving eksist. Bygg:     kr.    400.000,- 

Prisregulering prosess:    kr.    228.393,- 

Driftskontrollanlegg:     kr.    200.000,- 

Usikkerhet:      kr.    778.572,- 

Administrasjon, prosjektering etc:   kr.    405.000,- 

Byggeledelse:      kr.    335.000,- 

 

Sum:       kr. 11.715.725,- 

 

 

Dette utgjør en økning på kr. 256.000,- i forhold til anslaget i forprosjektet.  

 



Økningen skyldes lønn- og prisstigning siden vedtaket i 2011 samt større kostnader til riving 

av eksisterende bygg.  

 

Tiltaket må lånefinansieres og rådmannen tilrår at det tas opp et lån tilsvarende 

prosjektkostnaden. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

1. Fauske formannskap vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft til en 

total kostnad på kr. 11,72 mill. 

 

2. Fauske kommune tar opp et lån på kr. 11,72 mill. for å finansiere prosjektet. 

 

 

FOR-106/13 VEDTAK-  25.11.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske formannskap vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft til en 

total kostnad på kr. 11,72 mill. 

 

2. Fauske kommune tar opp et lån på kr. 11,72 mill. for å finansiere prosjektet. 

 

 

KOM-092/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Rådmannen fremmet tilleggsforslag til pkt. 2: 

Låneopptaket gjelder for 2014. 

 

Formannskapets innstilling med rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske formannskap vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft til en 

total kostnad på kr. 11,72 mill. 

 

2. Fauske kommune tar opp et lån på kr. 11,72 mill. for å finansiere prosjektet. 

Låneopptaket gjelder for 2014. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    

Økonomisjef    
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DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER 

   

 
Vedlegg: Søknader datert 30. september 2013 fra Helsetunet, Strømsnes, Erikstadtunet og Buveien borettslag 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet i forbindelse med 

bygging av omsorgsboliger (Helsetunet, Strømsnes, Radioskogen og Erikstadtunet) skal kunne 

benyttes som driftstilskudd til borettslagene for å redusere husleien. 

 

Fra 2011 ble også Buveien borettslag omfattet av denne ordningen. Det mottas ikke 

kompensasjonstilskudd for disse boligene og de er finansiert på en annen måte.  

 

For 2012 mottok Fauske kommune følgende kompensasjonstilskott: 
 

Borettslag Avdrag Renter Sum 

Helsetunet brl 621500 248294 869794 

Strømsnes brl 226000 90289 316289 

Radioskogen brl 244834 97812 342646 

Erikstadtunet brl 131833 73150 204983 

Buveien brl 0 0 0 

Totalt omsorgsboliger  1224167 509545 1733712 

 

Rentenivået har vært noenlunde stabilt fra 2012 til 2013. Rådmannen legger til grunn et fortsatt 

stabilt og lavt rentenivå i 2014. Dette tilsier stabilitet også i kompensasjonstilskottet. 

 

Husleiene i de enkelte borettslagene er slik: 

 

Husleie i omsorgsboliger 2011 2012 2013 2014 

Helsetunet brl 5000 5000 5500 5700 

Strømsnes brl 4600 4600 4600 4800 

Radioskogen brl 5750 5750 5750 5750 

Erikstadtunet brl 5500 5500 5500 5750 

Buveien brl 7076 7076 7076 7276 

 



 

 

For 2014 er det søkt om følgende driftstilskudd: 

 

Borettslag Tildelt 2012 Tildelt 2013 Søknad 2014 Endring 2013/2014 

Helsetunet brl 732675 677330 553944 -123386 

Strømsnes brl 53486 63581 42064 -21517 

Radioskogen brl 0 0 0 0 

Erikstadtunet brl 179477 212226 233290 21064 

Buveien brl 80679 93180 74115 -19065 

Totalt omsorgsboliger 1046317 1046317 903413 -142904 

 

 

Rådmannen har ingen spesielle merknader til at tilskott innvilges som omsøkt. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2014: 

 

Borettslag Tilskott  2014 

Helsetunet brl 553944 

Strømsnes brl 42064 

Radioskogen brl 0 

Erikstadtunet brl 233290 

Buveien brl 74115 

Totalt 
omsorgsboliger 903413 

 

 

DRIF-104/13 VEDTAK-  20.11.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2014: 

 

Borettslag Tilskott  2014 

Helsetunet brl 553944 

Strømsnes brl 42064 

Radioskogen brl 0 

Erikstadtunet brl 233290 

Buveien brl 74115 

Totalt 
omsorgsboliger 903413 

 

 



FOR-110/13 VEDTAK-  25.11.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2014: 

 

Borettslag Tilskott  2014 

Helsetunet brl 553944 

Strømsnes brl 42064 

Radioskogen brl 0 

Erikstadtunet brl 233290 

Buveien brl 74115 

Totalt 
omsorgsboliger 903413 

 

 

KOM-093/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2014: 

 

Borettslag Tilskott  2014 

Helsetunet brl 553944 

Strømsnes brl 42064 

Radioskogen brl 0 

Erikstadtunet brl 233290 

Buveien brl 74115 

Totalt 
omsorgsboliger 903413 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    

Økonomisjef    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

   

 
Vedlegg: Områderegulering for Kosmoåsen (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelser. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

Henry P. Tune og Bjørg M. Kosmo fremmer privat forslag til områderegulering av 

Kosmoåsen ved Kosmo i Valnesfjord. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten 

Kartdata AS (SKD). 

 

Planområdet omfatter areal tilhørende to landbrukseiendommer, gnr. 62 bnr 1/5/40 og gnr. 62 

bnr. 8/43. Totalt areal for de to planområdene/landbrukseiendommene er henholdsvis 929,5 

da og 460 da. Området ligger ca. 7 km nordøst for Strømsnes. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 14 boliger med tilhørende 

lekeareal, atkomst, avløpsanlegg, landbruksareal og friområder, samt vise eksisterende 

veisystem.  

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: boligbebyggelse, avløpsanlegg og lekeplass. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: kjøreveg, felles atkomst, annen veggrunn-

tekniske anlegg. 

3. Grønnstruktur: friområde 

4. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: landbruksformål. 

 

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.11. 

Her er området avsatt til Lnf-B2, spredt boligbygging med inntil 14 boliger i planperioden og 

en liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tillatt. 

 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 



 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

folkehelserådgiver, landbruksansvarlig, representantene for miljø/friluft og VVA.  

 

Internt notat med kommentarer fra landbruksansvarlig er vedlagt. Dette notatet er også sendt 

til fylkesmannen. 

 

Kommentar fra barnas representant er som følger: «Har sett gjennom saken og har 

ingen  innvendinger  mht barn og unges behov.  Jeg forutsetter at trafikksikkerhet ivaretas 

med tanke på skolevei etc.» 

 

Rådmannen anser at trafikksikkerheten angående skoleveg hovedsakelig ivaretas ved 

busstransport. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

INNSTILLING : 
 

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

for Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-016/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

for Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Kosmoåsen. 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

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

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.13 - 21.04.13. Det 

er innkommet seks uttalelser til planforslaget og en uttalelse angående vegnavn. Det er 

ingen innsigelser til planen fra offentlige myndigheter. 

 

 



SAKSBEHANDLERS VURDERING: 

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet eller med utdrag angitt ved "nnnnn". 

Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 

 

Nordland fylkeskommune, 12.04.2013 

 

Uttalelse - offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for Kosmoåsen, Fauske 

kommune 

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

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

uttalelse: 

Planfaglig uttalelse 

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

fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

Planfaglig uttalelse: rådgiver Marianne Siiri, telefon 75 65 05 92. 

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at 

tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 

planbestemmelsene. 

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

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Sametinget, 13.03.13 

Forslag til områderegulering for Kosmoåsen i Fauske kommune 

Vi viser til Deres brev av 27.02.2013. 

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 
planforslaget på det nåværende tidspunktet. 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

•     Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og 

anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland 



fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Kulturrninnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 

skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete i 
følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan 
for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt 
ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Aktsomhets- og meldeplikt er ivaretatt i 

planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt c. 

 

 

 

Fylkesmannen, 05.04.13 

Fylkesmannens høringssvar - Reguleringsplan - Kosmoåsen -Fauske 

Fylkesmannen viser til høring av privat reguleringsplan for bygging av 14 boliger på Kosmoåsen 
i Fauske kommune. Reguleringsplanen legges det opp til bygging i et område med tillatt spredt 
bygging av inntil 14 boenheter: LNF-B2. 

Til reguleringsplanens kart, planbestemmelser og planbeskrivelse har Fylkesmannen 
følgende merknader som vi ber kommunen vurdere og eventuelt ta til følge før endelig 
vedtak: 

• LEK1-2: Disse av avsatt i planutkastet, men i planbestemmelsene står det at det kan 
opparbeides lekeplass. Slik bestemmelsene er utformet, vil det altså ikke være krav om 
opparbeidelse av lekeplasser her. Dersom kommunen mener at det bør være opparbeidet 
lekeplass med lekeapparater e.l, må dette inn i planbestemmelsene som et krav, også i 
forhold til rekkefølgebestemmelser. 

• FRI4 og FRI6: Disse er lagt på det som i gårdskart fra Institutt for skog- og 
landbruksforvaltning er klassifisert som fulldyrka arealer. Videre mot nord er det myr og 
skogsterreng som er klassifisert som dyrkbare arealer. Fylkesmannen ber derfor kommunen 
vurdere hvorvidt også disse områdene bør få formål L (LNFR-landbruk), for å synliggjøre 
og sikre potensiell framtidig jordbruksdrift. 

• Naturmangfoldloven: Vi minner om at detaljreguleringsplan må vurderes i henhold til 
formålet i naturmangfoldloven (nml) om at naturen med dens biologiske, landskapsmessige 
og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og 
vern. Det er et krav etter nml § 7 at miljørettsprinsippene i nml §§ 8 til 12 skal gjøres rede 
for (skriftlig) og legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet gjennom endelig 
vedtak av plansaken. 

• Forhold til overordnet plan: I kommuneplanens arealdel er hele området klassifisert som 
LNF-område der det tillates spredt boligbygging med inntil 14 boenheter. I 
oppstartmeldinga kommenterte Fylkesmannen at en bygging av 14 boenheter konsentrert 
gjennom reguleringsplan likevel bør inngå i kvoten som er avsatt for hele området. 
Bakgrunnen for dette er at en ytterligere boligbygging vil kunne sette nye krav til 



infrastrukturløsninger (skole, barnehage, gang/sykkelvei etc), og slike vurderinger bør tas 
på et overordnet nivå gjennom kommuneplanprosessen. For å skape forutsigbarhet for 
administrasjon og andre utbyggere, ber Fylkesmannen at kommunen i vedtaket 
stadfester/eventuelt avkrefter at denne planen skal betraktes som oppfylling av 
utbyggingskvoten for LNF-B2. 

 
Vurdering/Anbefaling: Angående LEK1-2. Med bakgrunn i regulerte tomtestørrelser og store 

friarealer forøvrig settes det ikke krav om rekkefølgebestemmelser angående lekeplasser. 

Rådmannen vurderer at områdene LEK1/LEK2 skal opparbeides til lekeplass etter behov. 

 

Angående FRI4 og FRI6. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 10 m vest for 

B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4 som avgrenses av 

eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til B11 blir endret til 

landbruksformål (L3). Området FRI6 opprettholdes som friområde med hensyn til biologisk 

mangfold. 

 

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§8-12 skal legges til grunn som retningslinjer 

ved utøving av offentlig myndighet, deriblant ved forvaltning av fast eiendom.  

 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er forslaget til reguleringsplan vurdert etter lovens §§8-

12.  

Etter innspill og anbefaling fra Fylkesmannen i Nordland er det gjort en nærmere vurdering 

av planområdet av leder for Norsk Ornitologisk Forening, Bodø lokallag, Thor Edgar Ek. Det 

er derfor vurdert at kunnskapsgrunnlaget for området er tilfredsstillende for å gjøre vedtak i 

saken.  

Rådmannen anser at reguleringsplanen og de tiltakene som følger av denne vil medføre 

minimal, om noen, risiko for skade på naturmangfoldet. Dette med bakgrunn i 

reguleringsplanens omfang, antall tomter og utbyggingspotensiale, samt beliggenheten. 

 

I forslag til områderegulering for Kosmoåsen betraktes planområdet som oppfylling av 

utbyggingskvoten for LNF-B2 på 14 boliger. Vurdering av ytterligere nye boliger i LNF-B2 

skal vurderes i ny rullering av kommuneplanens arealdel. Det påregnes oppstart av ny 

rullering av arealdelen i løpet av 2013. 

 

 

Fauske Eldreråd 17.04.13 

"Fauske Eldreråd har ingen merknader til forslag til områderegulering for Kosmoåsen." 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

Fauske Kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 15.04.13 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

Vedlegg:      Forslag til områderegulering for Kosmoåsen 

Sammendrag: 



Planutvalget vedtok i møte 26.02.2013 sak 16/13, å legge ut forslag til områderegulering for 
Kosmoåsen ut for offentlig ettersyn i 6 uker. Vedlagt ligger forslaget med tilhørende 
bestemmelser. 

Mulige merknader eller innsigelser til planforslaget leveres innen 22.april 2013. 

INNSTILLING : 

Fauske kommunale råd for likestilling for funksjonshemmede har ingen merknader til 

forslag til områderegulering for Kosmoåsen. 

 

FUN-012/13 VEDTAK- 15.04.2013 

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede legger merke til at universell 
utforming legges til grunn i planarbeidet. Det er positivt med utfyllende tekst eksempelvis punkt 3.6. 
Rådet oppfatter at det er enklere å se til at universell utforming vil bli ivaretatt i området. 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 15.04.13 

Forslag områdereg Kosmoåsen-uttalelse miljørettet helsevern 

Det vises til offentlig ettersyn, områderegulering Kosmoåsen. 

Helse- og miljøtilsyn Salten(HMTS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag: 

- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid 

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern. 

- Forskrift 4.12.2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann 
(drikkevannsforskriften) 

Fauske kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov 

24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette. 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, trafikksikkerhet 
(ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål "å fremme folkehelse og bidra til 
gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant annet fysiske, kjemiske, 
biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på helsen". 

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og 
avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe. 

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. Hvis 
virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange mennesker, eller 
hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige forhold i 
virksomheten vurderes. 

Vår vurdering/uttalelse 



- Vannforsyning til eiendommene bør tilknyttes godkjent vannverk. Alternativt tilknyttet mindre 

vannforsyningsanlegg som ikke trenger godkjenning, men som dokumentert har vann av 

drikkevannskvalitet og tilstrekkelig beskyttet kilde og nedbørsfelt. 
- Avløpsvann må ikke utgjøre en forurensningsfare for eventuell annen drikkevannsforsyning i 
nedslagsfeltet nedenfor renseanlegget. 

 

Vurdering/Anbefaling: Vannforsyning tilknyttes offentlig vannverk. I planen er det avsatt 

område RA1 til avløpsanlegg/renseanlegg for avløp. Det vises til reguleringsbestemmelsenes § 

2.2. Rådmannen anser at krav til vann og avløp er tilfredstillende ivaretatt. 

 

 

VURDERING ANGÅENDE NYE VEGNAVN VIPEVEIEN OG BEKKASINVEIEN I FORSLAG TIL 

OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

 

Merknad fra stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, 02.05.13 

 

Hei! 

Skrivemåten av begge disse navneformene høres grei ut. 

  

Vennlig hilsen  

Astrid Sann Evensen, rådgiver 

  

  

 

Astrid Sann Evensen 

Rådgiver 

Språkrådet 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Universitetet i Tromsø 

9037 Tromsø 

Tlf. 77 64 42 78 

 

 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Forslag til vegnavn opprettholdes. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 



Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-034/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

KOM-051/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Avgjørelsen på vedtaket i Kommunestyret 20.06.2013, sak 051/13, ble påklaget til 

fylkesmannen av Anita Aasen, eier av gnr. 62, bnr. 51, innen klagefristen. 

 

Innspill/klage er gjengitt i sin helhet etterfulgt av kommunens vurdering/anbefaling. 

 

Innspill/klage på kommunens vedtak 20.06.2013 KOM 051/13 



Etter flere runder med meg selv, er jeg kommet til at jeg ikke kan la dette passere uten 

merknader. Det er mitt håp at disse merknadene, kan få Fauske kommune til å ivareta 

også mine interesser når det gjelder reguleringsplanen for Kosmoåsen. 

At området skulle reguleres for boligformål, eller rettere sagt - at der skulle skilles ut 

noen få store tomter på området 62/5, har ikke vært noen hemmelighet. Men i den 

muntlige dialogen mellom meg og grunneier 62/5 har det kun fremkommet 

opplysninger om 3-4 hus, bak åshøyden, helt usjenert i forhold til min eiendom. Når 

jeg nå ser reguleringsplanen i sin helhet, ser jeg at dette ikke stemmer. 

Jeg er absolutt ikke motstander av reguleringsplanen og dens utvikling for 

nærområdet, men det blir feil å bifalle en regulering som jeg anser kan forringe min 

egen eiendom. 

4.0 Planprosess og medvirkning 

4.1 Deltakere i planprosessen 

Fauske kommune: Jan-Erik 

Johansen. 

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid Det ble meldt oppstart med annonse i 

Saltenposten 08.12.2011 og melding om planlegging 06.12.2011 sendt til offentlige 

myndigheter, naboer og andre berørte parter. 

Kommentar: 

1. Der er ikke mottatt melding om oppstart i planarbeidet, eller annen form for 
nabovarsel. 

2. Jeg abonnerer ikke på Saltenposten. 

3. Jeg anser meg selv som en direkte berørt part, selv om der er laget en parsell 

på 4 meter mellom meg 62/51 (dog med feile grenser) og reguleringsområdet 

på 62/5. 

4. På grunn av manglende melding har jeg heller ikke kunnet påpeke korrekte 

tomtegrenser mot 62/5 - da disse ikke fremkommer korrekt i kartverket. 

5. Av samme grunn har jeg ikke kunne påpeke at maksimal høyde på ny 
bebyggelse anses å forringe lys- og solforhold og dermed også verdien på min 
eiendom betraktelig. 

6. På min eiendom mot grensen til tomt B7 befinner det seg et område hvor det vokser gulveis 

(Anemone ranunculoides), jeg er usikker om denne arten er fredet eller ei, eller om arts 

utbredelse i området er god nok til at det ikke har noen betydning. 

7. Jeg ble første gangs oppmerksom på omfanget av reguleringsplanen på et fellesmøte 

avholdt på kulturhuset Utsikten 14.06.2013. Dette møtet som alle beboere i Kosmo krets var 

innkalt til, hadde til hensikt å informere om muligheter for eksisterende bebyggelse å koble seg 

på kloakkanlegget, og lodde stemningen rundt dette tema. 

8. Fauske kommune er medio juni 13 gjort oppmerksom på at grensene ikke er korrekte. 

Nødvendig dokumentasjon er tilsendt saksbehandler i Fauske Kommune, og arbeidet med 

oppdatering av kartverket vil utføres så snart saksbehandler har tid til dette. 

9. Oppmåling av tilleggstomt som jeg har disponert siden 2011 er heller ikke gjennomført 

(nødvendige papirer er levert Fauske Kommune juni 13), slik at disse grensene fremkommer. 

Når denne utskillingen av tilleggstomt er utført, vil nye grenser gå litt inn i tomt B7. 



§ 2 BEBYGELSE OG ANLEGG 

2.1 Boligbebyggelse, B1-B14. 

a) Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde er 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng. Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på innti 70 m2 og skal tilpasses bolighuset 

mht. materialvalg, form og farge. Maksimalmønehøyde på garasje er 5,5 m målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasje med langside mot atkomstvei kan plasseres 1 m fra 

formålsgrense vei jf. itustrasjon i planbeskrivelse av 16.05.2012 under pkt. 3.1. 

Kommentar: 

Det er ønskelig at det tas hensyn til hushøyde med tanke på eksisterende bebyggelse, slik ny 

bebyggelse ikke foringer boligverdien til eksisterende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse 

ligger betraktelig lavere i terrenget enn tomtene i reguleringsplanen. En bolig + garasje med 

maksimal mønehøyde på planlagt tomt B7 vil innvirke betraktelig på sol og lysforhold til 

62/51. 

Med hilsen 

 

Anita Aasen 
 

 

Vurdering/anbefaling 

 

Det har etter samtaler med grunneier og påklager blitt gjort mindre endringer i sørlige del av 

planområdet. Grenselinjen mellom B7 g FRI3 har blitt trukket ca. 20 m lengre mot vest, 

samtidig som størrelsen på tomtene B1 - B7 er opprettholdt som tidligere. Det anses at denne 

endringen vil gi tilfredsstillende utsikt og lysforhold til gnr. 62, bnr. 51. 

 

Planbeskrivelse og planbestemmelser fremlegges med mindre justeringer. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det reviderte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen, datert 25.10.2013. 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-084/13 VEDTAK-  19.11.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det reviderte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen, datert 25.10.2013. 

 



Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

KOM-094/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det reviderte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen, datert 25.10.2013. 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - WANJA KNOPH 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Wanja Knoph 

Oversikt over verv 

 

Sammendrag: 
 

Wanja Knoph har søkt om fritak fra politiske verv grunnet flytting ut av kommunen. 

 

Etter kommunelovens § 15 første ledd trer den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i 

valgperioden, endelig ut av dette. Hvis vedkommende flytter tilbake innen 2 år, har han rett og 

plikt til å tre inn i vervene igjen. 

 

I driftsutvalget og i klagenemnd for eiendomsskatt skal det velges nytt varamedlem. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Wanja Knoph innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 10. 

desember 2013. 

 

2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i driftsutvalget: 

 ................................... 

 

3. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i klagenemnd for 

eiendomsskatt: 

 ................................... 

 

 

 

FOR-109/13 VEDTAK-  25.11.2013 
 

Ordfører foreslo: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i kommunestyret: 

 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

KOM-095/13 VEDTAK-  10.12.2013 



 

Ole Tobias Orvin (SV) foreslo: 

- Maria Dønnestad 

 

Innstillingen med SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Wanja Knoph innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 10. 

desember 2013. 

 

2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i driftsutvalget: 

 Maria Dønnestad, Sisikvn. 19D, 8207 Fauske 

 

3. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i klagenemnd for 

eiendomsskatt: 

 Maria Dønnestad, Sisikvn. 19D, 8207 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Driftsutvalget    

Maria R.  Dønnestad Sisikvn. 19D 8207 FAUSKE 

Regnskapssjef    

Wanja Knoph Tokerudberget 3 0986 OSLO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


