
Møteprotokoll 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 

 

 

 

 

 

 

  



087/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-087/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

088/13: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-088/13 VEDTAK-  10.12.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

089/13: ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE  
 

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. 

 

 

090/13: VIDEREFØRING AV FILMFEST SALTEN  
 

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. 

 

 

091/13: TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER, 

BUDSJETTERTE TILSKUDDSSATSER 2014  
 

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.  

 

 

092/13: ØSTERKLØFT AVLØPSRENSEANLEGG  
 

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. 

 

 

093/13: DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKOTT 

OMSORGSBOLIGER  
 

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 

 

 

094/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN  
 

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. 

 

 

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

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


