
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

 KOMMUNESTYRET  

 

 

Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 024/14 - 037/14 

Møte nr: 2/2014 Til kl. 18:15 Møtested: Fauske hotell 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Alt For Innbyggerne:  

Arbeiderpartiet:  

Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Anne Grethe 

Lund, Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Gøran S. Indregård, Lisbeth Kvæl, 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, Hege E. Larsen Skoglund, Marianne Tverå, Harald Jøstensen. 

Kristelig Folkeparti: 

Ingelin Noresjø. 

Rødt: 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ole Tobias Orvin. 

Venstre: 

Arne Bjørn Vaag. 

 

Varamedlemmer: 

Anne Godding, Asbjørn Hjemås, Kjell Sverre Jakobsen, Erling Skagen, Tore Stemland, Hans-Erik 

Vasskog. 

 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjef stab, kommunalsjef helse og pleie, kommunalsjef oppvekst og kultur, 

kommunikasjonsrådgiver, personalsjef, formannskapssekretær, presse, radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 3. april 2014 

 

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  04.04.14  

 

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. 
 

 

Tema: Eieropplæring v/advokat Vibeke Resch-Knudsen 

 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til sakslista: 

 Tillegg i sak 29/14 lagt ut på Fronter 

 Sak 25/14 settes som nestsiste sak 

 Jørn Stene (FL): Etterlyser sak ang. innkjøpsreglementet. Rådmannen skulle komme 

tilbake til kommunestyret. 

 Anne Godding (R): Uttalelse ang. nedleggelse av traumeavdelingen i Bodø. Tas på 

slutten av møtet. 

 Kjell Sverre Jakobsen (AFI): Spørsmål i referatsak. Dette tas under saken. 

 

Sakslista med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Inhabilitet: 

Sak 26/14: Tom Vidar Karlsen 

Sak 34/14: Rådmannen 

 

 

Gøran Indregård (AP) og Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 29/14. 

Kjell Eilertsen (FL) innvilget permisjon fra og med sak 33/14. 

 

 

Spørsmål: 

 Jørn Stene (FL): 

Viser til K-sak 5/13 – Innkjøpsveileder – Fauske kommune. I vedtaket står det at 

rådmannen skal komme tilbake med sak før sommeren 2013. 

 

Svar på spørsmål: 

Jørn Stene: Ordfører svarte. Saken vil komme opp på førstkommende formannskapsmøte. 

Beklager at den ikke har kommet tidligere. 

 

 

Uttalelse: 

Anne Godding fremmet følgende forslag til uttalelse fra Fauske kommunestyre i forbindelse 

med foreslått nedlegging av traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset: 

Den velfungerende og viktige avdelingen ved Nordlandssykehuset som har behandlet 

traumatiserte mennesker i nord i mange år, er foreslått lagt ned av styret ved 

Nordlandssykehuset. 



 

Saken har møtt mye motstand fra fagpersoner, fagfeltet og befolkningen generelt. Å få god 

hjelp når man har vært utsatt for sterke traumer er meget vesentlig og det tar tid å bygge opp 

en godt kvalifisert avdeling. 

 

Fauske kommunestyre ser med bekymring på forslaget om å legge ned avdelingen og 

anmoder styret i Helse Nord å stoppe forslaget når det skal opp på styremøtet 29. april 2014. 

 

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Ordfører minnet kommunestyret på dato for Saltentinget: 23. - 24. oktober 2014. 

 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

024/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

025/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

026/14 EIAVEIEN - MORGENSDAGENS DEMENSBOLIGER 

027/14 MULIGHETSSTUDIE *SALTEN - NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD* 

028/14 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER 

029/14 ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENT 

030/14 SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02/14  - 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUK AV KONSULENTER, 

ADVOKATER OG PROSJEKTSTILLINGER 

031/14 SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 03/14  - 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGING AV ELEVER 

MED SÆRSKILT BEHOV 

032/14 FAUSKE SPRINT - SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE 

033/14 ØKNING AV KASSAKREDITT 

034/14 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR 

SENTRALSKOLEOMRÅDET 

035/14 FRITID MED BISTAND - EVALUERING AV PROSJEKT 

036/14 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARIT E. SØRENSEN 

037/14 GRUNNGITTE SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 3. APRIL 

2014 

 

 

 

 

 

 

  



024/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-024/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

025/14: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-025/14 -  03.04.2014 
 

Dokumentene ble referert. 

 

 

026/14: EIAVEIEN - MORGENSDAGENS DEMENSBOLIGER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret godkjenner det framlagte romprogram. 

2. Foreløpig kostnadsramme anslås til ca. Nok 150 mill. 

3. Det videre arbeidet skal utarbeide finansieringsplan for beskrevne kostnader. 

4. Forslag til framdriftsplan godkjennes. 

5. Driftsplan for nytt område og gjenbruk at lokaler må belyses. 

6. Kommunestyret vil ta endelig stilling til prosjektet når kostnads- og finansieringsplan 

er klar og prosjektet kan helhets vurderes. 

 

 

AMU-005/14 VEDTAK-  10.03.2014 
 

AMU tar saken til etterretning 

 

 

DRIF-013/14 VEDTAK-  12.03.2014 
 

Kommunalsjef helse og omsorg orienterte. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret godkjenner det framlagte romprogram. 

2. Foreløpig kostnadsramme anslås til ca. Nok 150 mill. 

3. Det videre arbeidet skal utarbeide finansieringsplan for beskrevne kostnader. 

4. Forslag til framdriftsplan godkjennes. 



5. Driftsplan for nytt område og gjenbruk at lokaler må belyses. 

6. Kommunestyret vil ta endelig stilling til prosjektet når kostnads- og finansieringsplan 

er klar og prosjektet kan helhets vurderes. 

 

 

ELD-008/14 VEDTAK-  20.03.2014 
 

Følgende fellesforslag ble fremmet i tillegg: 

Eldrerådet ber kommunestyret om å fremskynde byggestart av institusjonsplasser i 

Eiaveien til siste halvdel av 2014. 

 

Driftsutvalgets innstilling og det felles tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner det framlagte romprogram. 

2. Foreløpig kostnadsramme anslås til ca. Nok 150 mill. 

3. Det videre arbeidet skal utarbeide finansieringsplan for beskrevne kostnader. 

4. Forslag til framdriftsplan godkjennes. 

5. Driftsplan for nytt område og gjenbruk at lokaler må belyses. 

6. Kommunestyret vil ta endelig stilling til prosjektet når kostnads- og finansieringsplan 

er klar og prosjektet kan helhets vurderes. 

 

Eldrerådet ber kommunestyret om å fremskynde byggestart av institusjonsplasser i 

Eiaveien til siste halvdel av 2014. 

 

 

FOR-024/14 VEDTAK-  24.03.2014 
 

Eldrerådets vedtak ble referert. 

 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret godkjenner det framlagte romprogram. 

2. Foreløpig kostnadsramme anslås til ca. Nok 150 mill. 

3. Det videre arbeidet skal utarbeide finansieringsplan for beskrevne kostnader. 

4. Forslag til framdriftsplan godkjennes. 

5. Driftsplan for nytt område og gjenbruk at lokaler må belyses. 

6. Kommunestyret vil ta endelig stilling til prosjektet når kostnads- og finansieringsplan 

er klar og prosjektet kan helhets vurderes. 

 

 

KOM-026/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. Han har i sitt 

arbeidsforhold lagt til rette for saken. 

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 andre 

ledd. 

 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo nytt punkt 7: 



Kommunestyret ber rådmannen tilrettelegge anbudsgrunnlaget slik at tilbydere kan gi 

tilbud på delentrepriser (enkeltvise boenheter) 

 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet på vegne av AP og H forslag til nytt punkt 7: 

Prosjektet skal gjennomføres som hovedentreprise med administrativt sideentrepriser. 

 

AFI’s forslag ble trukket. 

 

AP/H’s forslag pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner det framlagte romprogram. 

2. Foreløpig kostnadsramme anslås til ca. Nok 150 mill. 

3. Det videre arbeidet skal utarbeide finansieringsplan for beskrevne kostnader. 

4. Forslag til framdriftsplan godkjennes. 

5. Driftsplan for nytt område og gjenbruk at lokaler må belyses. 

6. Kommunestyret vil ta endelig stilling til prosjektet når kostnads- og 

finansieringsplan er klar og prosjektet kan helhets vurderes. 

7. Prosjektet skal gjennomføres som hovedentreprise med administrativt 

sideentrepriser. 

 

 

027/14: MULIGHETSSTUDIE *SALTEN - NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD*  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommune slutter seg til vedtaket i Regionrådets sak 30/13 

2. Fauske kommune slutter seg til og vil delta i prosjektet, og 

3. Fauske kommune vil involvere innbyggerne gjennom……………………….. 

 

 

FOR-025/14 VEDTAK-  24.03.2014 
 

Hege Harsvik (FL) foreslo: 

Endret punkt 1: Fauske kommune slutter seg til vedtaket i Regionrådets sak 30/13 med 

unntak av punkt 3 i vedtaket. Fauske kommune anmoder om at Regionrådet blir 

styringsgruppe og ikke bare et utvidet AU. 

 

Fauske kommune vil involvere innbyggerne gjennom folkemøter og til slutt 

folkeavstemning. 

 

 

FL’s forslag pkt. 1 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling pkt. 1. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2  og 3 med FL’s forslag pkt. 3 ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



1. Fauske kommune slutter seg til vedtaket i Regionrådets sak 30/13 med unntak av 

punkt 3 i vedtaket. Fauske kommune anmoder om at Regionrådet blir 

styringsgruppe og ikke bare et utvidet AU. 

2. Fauske kommune slutter seg til og vil delta i prosjektet, og 

3. Fauske kommune vil involvere innbyggerne gjennom folkemøter og til slutt 

folkeavstemning. 

 

 

KOM-027/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Arne B. Vaag (V) foreslo nytt punkt 4: 

Fauske kommune mener navnet på prosjektet må være «Mulighetsstudier for Salten». 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo nytt punkt 3: 

Fauske kommune vil involvere innbyggerne gjennom folkemøter og rådgivende 

folkeavstemning. 

 

V’s forslag pkt. 4 ble vedtatt med 30 mot 1 stemme. 

Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer avgitt for KRF’s 

forslag pkt. 3. 

Formannskapets innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune slutter seg til vedtaket i Regionrådets sak 30/13 med unntak 

av punkt 3 i vedtaket. Fauske kommune anmoder om at Regionrådet blir 

styringsgruppe og ikke bare et utvidet AU. 

2. Fauske kommune slutter seg til og vil delta i prosjektet, og 

3. Fauske kommune vil involvere innbyggerne gjennom folkemøter og til slutt 

folkeavstemning. 

4. Fauske kommune mener navnet på prosjektet må være «Mulighetsstudier for 

Salten». 

 

 

028/14: HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Forslag til høringssvar:  

 

Høring – Reservasjonsrett for fastleger, ref. 14/242  

 

Fauske kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev brev av 21. 

januar 2014. 

 

Fauske kommune mener at det ikke bør innføres en rett for kommuner til å kunne inngå 

avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise 

kvinner til abort.  

 

Fauske kommune mener at offentlige tjenester skal være fundert på verdiene trygghet,  

respekt og likeverd, og har som mål at våre innbyggere også skal oppleve det slik. En 



reservasjonsrett vil undergrave dette verdigrunnlaget, og bidra til å svekke kvinners 

opplevelse av dette.  En reservasjonsrett for leger vil i tillegg påføre kvinner en ekstra 

belastning i en allerede sårbar og vanskelig situasjon.  

 

Fauske kommune er likeså at den oppfatning av de foreslåtte endringene medfører et 

dårligere offentlig helsetilbud. Dette vil særlig gjelde for de mindre distriktskommuner 

som allerede har vanskeligheter med å sikre en forsvarlig legedekning  

 

For det tilfelle forslaget skulle bli vedtatt, vil Fauske kommune ikke innføre 

reservasjonsrett. Fauske kommune vil ikke inngå avtale om reservasjon med fastleger 

som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.  

 

 

FOR-026/14 VEDTAK-  24.03.2014 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Fauske kommune vil påpeke følgende: 

 

1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av helsetjenesten. 

Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner om 

liv og død må likevel anerkjennes og så langt som mulig, tas hensyn til. 

2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et 

mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke anser 

som problematisk. 

3. Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i 

abortinngrep. En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet om å 

henvise til abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler liv og død. 

4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til 

kommunene. 

5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre leger i 

rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene. 

6. Avveininger om det siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at et 

eventuelt avslag på mulighet for reservasjon må begrunnes, for eksempel i at det er få 

leger i kommunen, at flere allerede har reservert seg etc. 

7. Alternativt kan en annen løsning gjennomføres, som samsvarer med en av flere 

muligheter legeforeningen viser til: Fastleger som ønsker å reservere seg unnlater å 

henvise, men informerer pasientene om deres rett til å henvende seg direkte til 

sykehuset (merknad til abortforskriftens § 1). Dette vil gjøre formell reservasjonsrett 

overflødig. En slik praksis krever ingen lov- eller regelendring, siden abortsøkende 

allerede har rett til å henvende seg direkte til spesialisthelsetjenesten. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo tillegg 2. avsnitt: 

Fauske kommune mener at det ikke bør innføres en nasjonal reservasjonsmulighet for 

fastleger når det gjelder henvisning til abort. 

 

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

FL’s tilleggsforslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

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

 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Høring – Reservasjonsrett for fastleger, ref. 14/242  

 

Fauske kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev brev av 21. 

januar 2014. 

 

Fauske kommune mener at det ikke bør innføres en nasjonal reservasjonsmulighet for 

fastleger når det gjelder henvisning til abort. 

 

Fauske kommune mener at det ikke bør innføres en rett for kommuner til å kunne inngå 

avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise 

kvinner til abort.  

 

Fauske kommune mener at offentlige tjenester skal være fundert på verdiene trygghet,  

respekt og likeverd, og har som mål at våre innbyggere også skal oppleve det slik. En 

reservasjonsrett vil undergrave dette verdigrunnlaget, og bidra til å svekke kvinners 

opplevelse av dette.  En reservasjonsrett for leger vil i tillegg påføre kvinner en ekstra 

belastning i en allerede sårbar og vanskelig situasjon.  

 

Fauske kommune er likeså at den oppfatning av de foreslåtte endringene medfører et 

dårligere offentlig helsetilbud. Dette vil særlig gjelde for de mindre distriktskommuner 

som allerede har vanskeligheter med å sikre en forsvarlig legedekning  

 

For det tilfelle forslaget skulle bli vedtatt, vil Fauske kommune ikke innføre 

reservasjonsrett. Fauske kommune vil ikke inngå avtale om reservasjon med fastleger 

som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.  

 

 

KOM-028/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Fauske kommune vil påpeke følgende: 

 

1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av helsetjenesten. 

Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner 

om liv og død må likevel anerkjennes og så langt som mulig, tas hensyn til. 

2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et 

mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke 

anser som problematisk. 

3. Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i 

abortinngrep. En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet om 

å henvise til abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler liv og død. 

4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til 

kommunene. 

5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre leger 

i rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene. 

6. Avveininger om det siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at 

et eventuelt avslag på mulighet for reservasjon må begrunnes, for eksempel i at det 

er få leger i kommunen, at flere allerede har reservert seg etc. 



7. Alternativt kan en annen løsning gjennomføres, som samsvarer med en av flere 

muligheter legeforeningen viser til: Fastleger som ønsker å reservere seg unnlater å 

henvise, men informerer pasientene om deres rett til å henvende seg direkte til 

sykehuset (merknad til abortforskriftens § 1). Dette vil gjøre formell 

reservasjonsrett overflødig. En slik praksis krever ingen lov- eller regelendring, 

siden abortsøkende allerede har rett til å henvende seg direkte til 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 mot 1 stemme avgitt for KRF’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Høring – Reservasjonsrett for fastleger, ref. 14/242  

 

Fauske kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev brev av 21. 

januar 2014. 

 

Fauske kommune mener at det ikke bør innføres en nasjonal reservasjonsmulighet for 

fastleger når det gjelder henvisning til abort. 

 

Fauske kommune mener at det ikke bør innføres en rett for kommuner til å kunne 

inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å 

henvise kvinner til abort.  

 

Fauske kommune mener at offentlige tjenester skal være fundert på verdiene trygghet,  

respekt og likeverd, og har som mål at våre innbyggere også skal oppleve det slik. En 

reservasjonsrett vil undergrave dette verdigrunnlaget, og bidra til å svekke kvinners 

opplevelse av dette.  En reservasjonsrett for leger vil i tillegg påføre kvinner en ekstra 

belastning i en allerede sårbar og vanskelig situasjon.  

 

Fauske kommune er likeså at den oppfatning av de foreslåtte endringene medfører et 

dårligere offentlig helsetilbud. Dette vil særlig gjelde for de mindre distriktskommuner 

som allerede har vanskeligheter med å sikre en forsvarlig legedekning  

 

For det tilfelle forslaget skulle bli vedtatt, vil Fauske kommune ikke innføre 

reservasjonsrett. Fauske kommune vil ikke inngå avtale om reservasjon med fastleger 

som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.  

 

 

029/14: ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i 

saksutredningen. 

 

 

FOR-027/14 VEDTAK-  24.03.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i 

saksutredningen. 

 

 

KOM-029/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Følgende tillegg ble lagt fram ang. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag: 

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for 

bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 og saker for øvrig av prinsipiell 

betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.1977 nr. 82) med 

forskrifter. 

 

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag (10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til nasjonal forskrift for bruk 

av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 og § 5a. 

 

 

Formannskapets innstilling med endringer i tillegg ble vedtatt med 28 mot 1 stemme. 

 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 

vurderinger i saksutredningen med tillegg av følgende ang. lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag: 

 

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for 

bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 og saker for øvrig av prinsipiell 

betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.1977 nr. 82) med 

forskrifter. 

 

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag (10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til nasjonal forskrift for bruk 

av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 og § 5a. 

 

 

030/14: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02/14  - 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUK AV KONSULENTER, 

ADVOKATER OG PROSJEKTSTILLINGER  
 

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger er 

forelagt kommunestyret og tas til etterretning.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger: 

 Kommunen bør vurdere å ta i bruk skriftlig behovsvurdering/begrunnelse for 

anskaffelse.  

 Dersom kommunen ønsker å fortsette og kjøpe juridiske tjenester eksternt, må 

tjenestene konkurranseutsettes. Også andre konsulentkjøp som skjer løpende og er 

over en viss størrelse, må vurderes konkurranseutsatt.  



 Kommunen bør vurdere bruken av vikarer fra vikarbyrå og sørge for et best mulig 

tilbud til klientene, samtidig som regelverket for offentlige anskaffelser overholdes.  

 Kommunen bør forbedre sine rutiner i forhold til kravet om anbudsprotokoll for alle 

kjøp over terskelverdi og protokoll for alle anskaffelser over 100 000 kr.  

 Rutinene for inngåelse av kontrakter og innhold i kontraktene bør gjennomgås og 

forbedres.  

 

3. Kommunestyret konstaterer at det er avdekket mangelfulle kontrollrutiner og prosedyrer i 

forbindelse med kjøp av konsulenttjenester og advokattjenester. 

 

4. Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter tiltak for å få lukket de avvik som er 

avdekket. 

 

5. Kommunestyret ber om at det utarbeides en oppfølgningsrapport innen 18 måneder. 

 

 

KOM-030/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger er 

forelagt kommunestyret og tas til etterretning.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger: 

 Kommunen bør vurdere å ta i bruk skriftlig behovsvurdering/begrunnelse for 

anskaffelse.  

 Dersom kommunen ønsker å fortsette og kjøpe juridiske tjenester eksternt, må 

tjenestene konkurranseutsettes. Også andre konsulentkjøp som skjer løpende og er 

over en viss størrelse, må vurderes konkurranseutsatt.  

 Kommunen bør vurdere bruken av vikarer fra vikarbyrå og sørge for et best mulig 

tilbud til klientene, samtidig som regelverket for offentlige anskaffelser 

overholdes.  

 Kommunen bør forbedre sine rutiner i forhold til kravet om anbudsprotokoll for 

alle kjøp over terskelverdi og protokoll for alle anskaffelser over 100 000 kr.  

 Rutinene for inngåelse av kontrakter og innhold i kontraktene bør gjennomgås og 

forbedres.  

 

3. Kommunestyret konstaterer at det er avdekket mangelfulle kontrollrutiner og 

prosedyrer i forbindelse med kjøp av konsulenttjenester og advokattjenester. 

 

4. Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter tiltak for å få lukket de avvik som 

er avdekket. 

 

5. Kommunestyret ber om at det utarbeides en oppfølgningsrapport innen 18 måneder. 

 

 



031/14: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 03/14  - 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGING AV ELEVER MED 

SÆRSKILT BEHOV  
 

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølgning av elever med særskilt behov er forelagt 

kommunestyret og tas til etterretning.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

 

3. Kommunestyret konstaterer at det er avdekket flere avvik fra forvaltningsloven og 

opplæringsloven i forbindelse med forvaltningsrevisjonen oppfølgning av elever med 

særskilte behov. 

 

4. Kommunestyret viser til rådmannens kommentar og forutsetter at rådmannen straks 

iverksetter tiltak for å lukke de avvik som er avdekket. 

 

5. Kommunestyret ber om at det utarbeides en oppfølgningsrapport innen 18 måneder. 

 

 

KOM-031/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo nytt punkt 6: 

Kommunen sørger for at det utarbeides et forsvarlig system for kvalitetssikring i tråd 

med Opplæringsloven § 13-10. 

 

KRF’s forslag punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Hele forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølgning av elever med særskilt behov er forelagt 

kommunestyret og tas til etterretning.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

 

3. Kommunestyret konstaterer at det er avdekket flere avvik fra forvaltningsloven og 

opplæringsloven i forbindelse med forvaltningsrevisjonen oppfølgning av elever med 

særskilte behov. 

 

4. Kommunestyret viser til rådmannens kommentar og forutsetter at rådmannen straks 

iverksetter tiltak for å lukke de avvik som er avdekket. 

 

5. Kommunestyret ber om at det utarbeides en oppfølgningsrapport innen 18 måneder. 

 

6. Kommunen sørger for at det utarbeides et forsvarlig system for kvalitetssikring i tråd 

med Opplæringsloven § 13-10. 

 

 



032/14: FAUSKE SPRINT - SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske Sprint innvilges betalingsutsettelse og rentefritak på sine forpliktelser frem til 

31.12.2016. 

2. Fauske Sprint betalere sine forpliktelser ovenfor Fauske kommune over tre år.  Første 

avdrag vil være 01.12.2017. 

3. Den totale forpliktelsen på kr 650000 er rentefritt frem til 2020. 

 

 

FOR-028/14 VEDTAK-  24.03.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske Sprint innvilges betalingsutsettelse og rentefritak på sine forpliktelser frem til 

31.12.2016. 

2. Fauske Sprint betalere sine forpliktelser ovenfor Fauske kommune over tre år.  Første 

avdrag vil være 01.12.2017. 

3. Den totale forpliktelsen på kr 650000 er rentefritt frem til 2020. 

 

 

KOM-032/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo: 

1. Fauske Sprint innvilges betalingsutsettelse på sine forpliktelser frem til 

31.12.2016. 

2. Fauske Sprint betalere sine forpliktelser ovenfor Fauske kommune over tre år.  

Første avdrag vil være 01.12.2017. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 28 mot 1 stemme avgitt for AFI’s forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske Sprint innvilges betalingsutsettelse og rentefritak på sine forpliktelser frem 

til 31.12.2016. 

2. Fauske Sprint betalere sine forpliktelser ovenfor Fauske kommune over tre år.  

Første avdrag vil være 01.12.2017. 

3. Den totale forpliktelsen på kr 650000 er rentefritt frem til 2020. 

 

 

033/14: ØKNING AV KASSAKREDITT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å kunne øke kassakreditten til 100 millioner kroner. 

 

 

FOR-029/14 VEDTAK-  24.03.2014 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Rådmannen gis fullmakt til å kunne øke kassakreditten til 100 millioner kroner. 

 

 

KOM-033/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Anne Godding (R) foreslo: 

Kommunestyret ser med bekymring på den stadige økningen av låneopptak i Fauske 

kommune både til investeringer og drift. 

 

Nå i denne saken gjelder det forslag om å øke kassakreditten med 40 mill. kr. til 100 

mill. 

 

Dette er en tvilsom vei å gå og vil nødvendigvis på sikt føre til stadig dårligere 

økonomi. Det kan også stilles spørsmål ved lovligheten av å ta opp lån for å dekke opp 

driftsutgifter. 

 

Kommunestyret går derfor imot økning av kassakreditten. 

 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 3 stemmer avgitt for R’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

1. Rådmannen gis fullmakt til å kunne øke kassakreditten til 100 millioner kroner. 

 

 

034/14: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR 

SENTRALSKOLEOMRÅDET  
 

 

PLUT-026/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Sentralskoleområdet. 

 

Med følgende endringer i planbestemmelsen: 

 

§4, følgende legges til punkt 4.1, nytt avsnitt d: 

 

d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 

1) Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med 

belysning i samråd med Statens Vegvesen. 

2) Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i 

henhold til plankart. 

3) Avkjørsel 1 og 2 opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles 

før første bebyggelse kan tas i bruk. 



 

§4, følgende legges til punkt 4.4, avsnitt a: 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder skal støynivå ikke overstige Lp,A,24h 30 

dB. 

I soverom fra utendørs lydkilder skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke 

overstige Lp,AFmax  45 dB.  

 

§ 4, nytt punkt 4.5: 

a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 

95 og gnr. 103, bnr. 1570. 

 

§ 4, nytt punkt 4.6: 

a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er 

ikke tillatt. 

 
§4, nytt punkt 4.7 Radon 

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges 

for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon 

i inneluften.Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 

byggesøknad. 

 

Nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Sentralskoleområdet. 

 

Med følgende endringer i planbestemmelsen: 

 

§4, følgende legges til punkt 4.1, nytt avsnitt d: 

 

d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 

1) Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med 

belysning i samråd med Statens Vegvesen. 

2) Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i 

henhold til plankart. 

3) Avkjørsel 1 og 2 opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles 

før første bebyggelse kan tas i bruk. 

 

§4, følgende legges til punkt 4.4, avsnitt a: 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder skal støynivå ikke overstige Lp,A,24h 30 

dB. 

I soverom fra utendørs lydkilder skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke 

overstige Lp,AFmax  45 dB.  

 

§ 4, nytt punkt 4.5: 



a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 95 

og gnr. 103, bnr. 1570. 

 

§ 4, nytt punkt 4.6: 

a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er ikke 

tillatt. 

 
§4, nytt punkt 4.7 Radon 

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 

egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 

inneluften.Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 

byggesøknad. 

 

Nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

KOM-034/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Sentralskoleområdet. 

 

Med følgende endringer i planbestemmelsen: 

 

§4, følgende legges til punkt 4.1, nytt avsnitt d: 

 

d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 

1) Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med 

belysning i samråd med Statens Vegvesen. 

2) Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i 

henhold til plankart. 

3) Avkjørsel 1 og 2 opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles 

før første bebyggelse kan tas i bruk. 

 

§4, følgende legges til punkt 4.4, avsnitt a: 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder skal støynivå ikke overstige Lp,A,24h 30 

dB. 

I soverom fra utendørs lydkilder skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke 

overstige Lp,AFmax  45 dB.  

 

§ 4, nytt punkt 4.5: 

a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 95 

og gnr. 103, bnr. 1570. 

 

§ 4, nytt punkt 4.6: 

a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er ikke 

tillatt. 

 
§4, nytt punkt 4.7 Radon 



a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 

egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 

inneluften.Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 

byggesøknad. 

 

Nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

035/14: FRITID MED BISTAND - EVALUERING AV PROSJEKT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Driftsutvalget tar rapporten til etterretning. 

2) Det innarbeides en stilling som koblingsmedarbeider/støttekontaktkoordinator i 

budsjett fra 2015. 

3) Ny stilling søkes finansiert gjennom omprioriteringer internt i samhandlingsområdet 

Oppvekst. 

 

 

DRIF-010/14 VEDTAK-  12.03.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Punkt 1 som innstilling. 

 

Nytt punkt 2 som erstatter innstilling punkt 2 og 3: 

Funksjon/oppgaver som koblingsmedarbeider/støttekontaktkoordinator tillegges en av 

stillingene innenfor samhandlingsområdet Oppvekst. 

 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Driftsutvalget tar rapporten til etterretning. 

2) Funksjon/oppgaver som koblingsmedarbeider/støttekontaktkoordinator tillegges en av 

stillingene innenfor samhandlingsområdet Oppvekst. 

 

 

KOM-035/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Driftsutvalget tar rapporten til etterretning. 

2) Funksjon/oppgaver som koblingsmedarbeider/støttekontaktkoordinator tillegges en 

av stillingene innenfor samhandlingsområdet Oppvekst. 

 

 

036/14: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARIT E. SØRENSEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



1. Marit Elisabeth Sørensen innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune 

f.o.m. 3. april 2014. 

 

2. Varamedlemmer i kommunestyret for SV rykker opp en plass. 

 

3. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med følgende 

varamedlem: 

 Stian Andre Olsen, Svaleveien 1, 8207 Fauske 

 

4. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som medlem i driftsutvalget: 

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

 

5. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem i samarbeidsutvalget 

for Erikstad skole: 

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

 

6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem i samarbeidsutvalget 

for Erikstad barnehage: 

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

 

7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i 

samarbeidsutvalget for Vestmyra barnehage: 

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

 

8. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem i komite for 

kulturprisen: 

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

 

9. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i styre for Eivind 

Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune: 

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

 

 

FOR-033/14 VEDTAK-  24.03.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo fra pkt. 4 til pkt. 9: 

 Ole Tobias Orvin 

 

Rådmannens forslag til innstilling med FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Marit Elisabeth Sørensen innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune 

f.o.m. 3. april 2014. 

 

2. Varamedlemmer i kommunestyret for SV rykker opp en plass. 

 

3. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med følgende 

varamedlem: 

 Stian Andre Olsen, Svaleveien 1, 8207 Fauske 

 



4. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som medlem i driftsutvalget: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

5. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem i samarbeidsutvalget 

for Erikstad skole: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem i samarbeidsutvalget 

for Erikstad barnehage: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i 

samarbeidsutvalget for Vestmyra barnehage: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

8. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem i komite for 

kulturprisen: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

9. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i styre for Eivind 

Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

 

KOM-036/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Marit Elisabeth Sørensen innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune 

f.o.m. 3. april 2014. 

 

2. Varamedlemmer i kommunestyret for SV rykker opp en plass. 

 

3. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med følgende 

varamedlem: 

 Stian Andre Olsen, Svaleveien 1, 8207 Fauske 

 

4. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som medlem i driftsutvalget: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

5. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem i 

samarbeidsutvalget for Erikstad skole: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem i 

samarbeidsutvalget for Erikstad barnehage: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 



7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i 

samarbeidsutvalget for Vestmyra barnehage: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

8. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem i komite for 

kulturprisen: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

9. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt varamedlem i styre for 

Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune: 

 Ole Tobias Orvin, Leivset, 8211 Fauske 

 

 

037/14: GRUNNGITTE SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 3. APRIL 

2014  
 

 

KOM-037/14 -  03.04.2014 
 

Ordfører svarte på grunngitte spørsmål fra Anne Godding (R) og Ole Tobias Orvin 

(SV). 

 

Grunngitte spørsmål fra representanten Anne Godding, Rødt vedrørende 

legedekningen i Sulitjelma: 

Sagatun inkl. legekontorene ble etter tilrådning fra kommunelege I stengt.  

Som alle vet er foreløpig ingen del eller deler av bygget «friskmeldt». 

 

I forbindelse med stengingen ble gjeldende avtale med de kommunalt ansatte legene 

som betjente kontoret i Sulitjelma sagt opp. Intensjonen er at det skal etableres nye og 

oppdaterte avtaler med legene når lokalene igjen tas i bruk. Det er jo en ekstra kostnad 

ved å drive legekontoret i Sulitjelma så når bygget ble stengt, var det jo riktig å 

minimere kostnadene når tjenesten ikke kunne opprettholdes i den formen den var når 

Sagatun var i drift. 

 

Det er ikke gjennomført noen tiltak ved kontorene i påvente av renoveringen av 

bygget. Invetar og utstyr er ivaretatt. 

 

Alle som bor i Sulitjelma har i dag det samme tilbudet om fastlege i Fauske kommune 

som tidligere. 

 

Legene ved Sulitjelmakontoret utførte også tilsynsfunksjonene for beboerne ved 

Sagatun. 

 

Ordfører viser for øvrig til Kommunestyrets vedtak i sak 83/13 vedr 

istandsetting/renovering av Sagatun. 

 

 

Svar på grunngitt spørsmål fra representanten Ole Orvin SV om 

terapibassenget: 
Det at personer med spesielle behov skal kunne bruke terapibassenget er jeg som 

ordfører opptatt av at vi som kommune skal legge til rette for, det har vi gjennom år 

også lagt til rette for, men dessverre så har det i høst oppstått utfordringer i forhold til 



fordeling av timer og tidspunkt for disse. Denne utfordringen har vært søkt løst til det 

beste for alle parter, men for en gruppe har den løsningen som har latt seg gjøre å få 

til, ikke blitt opitmal. 

 

Tidligere hadde man tildelt tid hver ----- mellom kl. --.—og --.-- 

 

I dag gis det tilbud i terapibassenget av en kommunal Fysioterapeut, men det gis ikke 

av private da tildelte timer ikke passet inn i deres planer.  

 

Gjeldende tildelt tid er nå hver ----- mellom kl. --.—og --.-- 

 

Det er ønskelig med tilbud ut over det som i dag gis av kommunal Fysioterapeut og 

dette vil søkes løst og lagt til rette for gjennom ny tildelingsrunde høsten 2014. 

For å få optimal bruk av terapibassenget, jobber nå med å utarbeide forslag til regler 

for bruk og utleie av terapibassenget i Fauskebadet. 

 

Disse skal iverksettes så snart det lar seg gjøre og senest høsten 2014 og brukes ved 

søknadsrunden 1. mai. 

 

Endringen vil gi et økt tilbud til ulike diagnosegrupper, og sambruken av 

svømmehallen vil bli bedre. 

 

 

Grunngitt spørsmål fra representanten Ole Orvin SV, ang Fauske Parkering AS. 

Fauske Parkering as administrerer avgiftsparkeringen i Fauske sentrum vedtatt av 

kommunestyret. 

 

Avgiftsparkeringen ble blant annet vedtatt for å bedre tilgjengeligheten og bidra til 

sentrumsutvikling. Og man kan vel trygt si at den har bidratt til begge deler. 

 

Parkeringsselskapet har de siste årene vært inne i en positiv utvikling økonomisk sett. 

Inntektene har siden oppstart økt slik at det er grunn til å tro at dekningsgraden også 

har økt. 

 

Inntektene fra parkeringsavgiftene har de 3 siste årene vært stabile på ca 4,3 mill kr 

årlig. 

Driftsutgiftene er også stabilisert i hht budsjett og selskapet driver nå med overskudd. 

 

Parkeringsselskapet har pr 2014 en gjeld på ca 17,5 mill kr. 

 

Finanskostnader på ca. 850.000,- + utgifter til brøyting, strøing mv. som beløper seg 

årlig til ca. 500.000,-. Parkeringsselskapet forestår nødvendig vedlikehold/ivaretakelse 

av parkeringsarealene, herunder også brøyting/strøing vinterstid. I tillegg har man 

utgifter til beplantning og øvrig forskjønnelse. Regnskapet de to siste årene har vist et 

overskudd på henholdsvis 400.000,- pr. år. Nå må automatene oppgraderes for at det 

skal kunne brukes kort m chip, noe bankene forlanger. Dette vil være en 

kostnad/investering som beløper seg til 800.000,-. Parkeringsselskapet har også sagt 

seg villig til å aktivt bidra til å få på plass gatevarmen i sentrum. 

 

Det er opplagt mange utfordringer mht sentrumsutviklingen i Fauske, og dette er et 

tema som vi tar på alvor. Og Fauske kommune skal legge til rette for og bidra til 

nærings- og sentrumsutvikling. Dette vil bli tema i neste formannskapsmøte. 



 

Men jeg tror ikke at avgiftsparkeringen ene og alene er den som bidrar til at det er 

mindre aktivitet i sentrum, funksjonelle og godt tilgjengelige parkeringsarealer er en 

av mange viktige forutsetninger som må være tilstede for å få til en positiv utvikling.  

 

Etter ordførerens oppfatning har parkeringsavgiften bidratt til veldig mye positivt 

omdømme fordi det har bidratt til at vi har kunnet realisere det flotte sentrum som vi 

har i dag,  og ser liten grunn til å ta opp saken på nytt, men vil heller legge til rette for 

en bred diskusjon om nærings- og sentrumsutvikling. Mye handler om 

samfunnsutviklingen og hva gjør vi hver for oss for å hindre mindre aktivitet??? 

 

Å ta vekk paringsavgiften vil bety økte kostnader både for kommunen og næringslivet 

i sentrum. Og en eller annen form for regulering må vi ha. Vil heller se mulighetene 

for å kunne bruke mulighetene dette gir med å videreutvikle sentrum, både 

strandpromenade og forskjønning ellers. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


