
Møtebok 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1584      

 Arkiv sakID.:   14/390  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    024/14 KOMMUNESTYRE Dato:  03.04.2014 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 1/2014 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-024/14 VEDTAK-  03.04.2014 
 

Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1583      

 Arkiv sakID.:   14/389  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    025/14 KOMMUNESTYRE Dato:  03.04.2014 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 14/1503 I 13/2087 11.02.2014 Fylkesmannen i Nordland LOVLIGHETSKONTROLL - HELSE- 

OG OMSORGSTJENESTEN I 

SULITJELMA - STADFESTING AV 

KOMMUNENS VEDTAK 

 14/1514 I 04/2339 14.02.2014 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL FAUSKE 

KONTROLLUTVALG 14.FEBRUAR 

2014 

 14/1627 I 14/402 15.02.2014 Skatteetaten KONTROLLRAPPORT 2013 

VEDRØRENDE 

SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 

FOR FAUSKE KOMMUNE 

 14/1734 I 13/885 24.02.2014 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

FASTSETTELSE AV EN NY 110-

REGION FOR KOMMUNENE I 

POLITIDISTRIKTENE 

HELGELAND, SALTEN OG 

MIDTRE HÅLOGALAND 

 14/1781 I 03/4648 21.02.2014 Salten Regionråd UTSKRIFT FRA MØTEPROTOKOLL 

SALTEN REGIONRÅD 21.02.14: 

PARTNERSKAPSAVTALE MED 

NORD-NORGES EUROPAKONTOR 

I BRUSSEL 

 14/1782 I 03/4648 21.02.2014 Salten Regionråd UTSKRIFT FRA MØTEPROTOKOLL 

SALTEN REGIONRÅD 21.02.14: 

KONTINGENT SALTEN 

KULTURSAMARBEID 

 14/1928 I 03/4648 03.03.2014 Salten Regionråd ORIENTERING OM VEDTAK I SR-

SAK 03/14 - INTERKOMMUNALE 

EIERSTRATEGIER I SALTEN 

 14/2513 I 13/2543 18.03.2014 Nærings- og 

fiskeridepartementet 

FORURENSNINGSSITUASJONEN I 

SULITJELMA GRUVEFELT - 

ANMODNING OM UTSETTELSE 

AV FRIST FOR VURDERING AV 

NYE TILTAK 

 14/2654 I 14/247 20.03.2014 Stortinget GRUNNLOVSFESTING AV 

LOKALDEMOKRATI OG LOKALT 

SELVSTYRE 

 

 

 

 



KOM-025/14 -  03.04.2014 
 

Dokumentene ble referert. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1930      

      Arkiv sakID.:   14/467  Saksbehandler:  Ole Reidar Sollund  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    005/14 ARBEIDSMILJØUTVALG Dato:  10.03.2014 

 013/14 DRIFTSUTVALG  12.03.2014 

 008/14 ELDRERÅDET  20.03.2014 

 024/14 FORMANNSKAP  24.03.2014 

 026/14 KOMMUNESTYRE  03.04.2014 

 

 

 

 

EIAVEIEN - MORGENSDAGENS DEMENSBOLIGER 

   

 
Vedlegg: 1. Romprogram 

2. Kalkyle 

3. Funksjonsbeskrivelse 

 

Innledning: 

 

Helse & Omsorgsplanen, vedtatt 25. Mars 2010, Sak.22 
 

Sitat: 

”Mennesker med demenssykdom skal ha tilrettelagte bo - og aktivitetstilbud, slik at de kan 

oppleve en mest mulig meningsfull tilværelse og mulighet til fellesskap med andre.” 

 

Fauske kommune skal kunne gi tilbud til demente i egne boliger. I dag har Fauske kommune fire 

mindre institusjonsenheter for demente. De er spredd fra hverandre slik at alle avdelinger sitter 

på hvert sitt ”nes” med små muligheter for samhandling. Ansatte syns dette er uheldig, 

uhensiktsmessig og lite fleksibelt. 

Ved å samlokalisere tilbudet til demente, samle ressurser og kompetanse 

får vi bedre mulighet til å: 

 Holde fagnivået høyere 

 Jobbe mer på tvers og utnytte ressursene bedre 

 Arrangere sosiale sammenkomster for beboerne. 

 

Mandat 

Utarbeide en plan for tilrettelagt botilbud til personer med demens i Fauske kommune. 

Arbeidsgruppa skal se på antall beboere i den enkelte seksjon, brukerrommene med romprogram, 

fellesareal og tanker rundt den interne logistikk. Arbeidsgruppa skal beskrive adkomst til 

institusjonen, parkeringsområder, og tilrettelagt uteområde. Dimensjonering skal stemme med 

prognosene for utviklingen for personer med Demens i Fauske Kommune. 

Heldøgns boliger for personer med demens skal hjemles i Helse og Omsorgstjenesteloven. 
 

Prognose: 

Personer med demens i Fauske kommune, nyeste tall fra SSB: 



2010 2015 2020 2025 2030 

156 161 165 192 234 

 

 

Organisering: 

 

Fauske kommune /Ole Reidar Sollund (Kommunalsjef Helse & Omsorg) har hatt ansvar for at 

byggeprogram har blitt utarbeidet 

 

Arbeidsgruppen «Morgendagens demensboliger» har bestått av: 

 Erna Josefsen, Sykepleier og leder demensteam 

 Bernt Kristiansen, tidligere leder Fauske Eldreråd 

 Ellen Vollan, Sykepleier 

 Bodil Skaar Olsen, Spes. Ergoterapeut Kløveråsen 

 Aud Karin Haubakk, Spes. Sykepleier Kløveråsen 

 Elisabeth Grün, Avdelingssykepleier Helsetunet 1 

 

 

Referansegruppen ”Eiaveien” har bestått av:  

 Ole Reidar Sollund  

 Trond Ole Slettvoll  

 Stein Ole Rørvik  

 Anne Lise Hansen Medås  

 Ellen Vollan  

 Erna Josefsen  

 Mona Hansen  

 Tom Vidar Karlsen  

 Elisabeth Grùn  

 Karin Rugås  

 Rolf Willy Berg  

 Linn Heimdal  

 Tove Olsen  

 Stig Bjørnbakk  

 

Arbeidsgruppens anbefaling til prosjektet: 

 

Det er vedtatt 36 boenheter for personer med demens i Fauske kommune. Det anbefales 

derfor at det tas hensyn til et neste byggetrinn ved tomtevalg og plassering av 

bygningene. Arbeidsgruppen anbefaler at det bygges 5 enheter med 8 beboere i hver, en 

økning med 4 plasser fra det vedtatte, men da er det tatt med 4 faste avlastningsplasser. 

I to av enhetene anbefales det forsterket enhet til 1 pasient i hver enhet. Denne 

forsterkede delen inkluderes i den øvrige enheten når behovet for ”skjerming” ikke er til 

stede. Fauske kommune har gjennom flere år hatt tilfeller hvor det har vært behov for et 

slikt tilbud hvor vedkommende ikke har kunnet bo sammen med andre pasienter. 

 

 

Økonomi 

 

Kostnader: 



 

Foreløpig kalkyle, som ligger vedlagt, viser et estimert kostnadsbilde tett under Nok141 mill. 

inkl. mva. Kostnadselementer som ikke er medtatt i denne kalkylen er Prosjektledelse og 

Byggherreombud som vurderes inn i et prosjekt av denne størrelse. Videre vil det påløpe 

kostnader inn mot arbeids-, prosjekt- og brukergrupper. 

Med bakgrunn i dette velger vi å sette totalkostnader til Nok 150 mill. inkl. mva.  

Forprosjekteringen, som det er bevilget Nok 2 mill., ser ut til å rekke fram til kontraktsinngåelse. 

Videre prosjektkostnader er hensyntatt i kalkylen. 

 

Finansieringsestimat: 

 

Etter møter med Husbanken og informasjon om prosjektet er følgende informasjon kommet 

fram: Investeringstilskudd for etablering av Institusjonsplasser har hatt en betydelig økning siden 

arbeidsgruppen startet sitt arbeid.  

Tilskuddet pr. institusjonsplass er for tiden på Nok 1.586.750 mill. Ved etablering av 36 faste 

plasser og 4 avlastningsplasser, vil dette bety et tilskudd på Nok 63.470.000 mill. 

 

Det ligger også i det vedlagte program etablering av Dagsenter som del av dette prosjektet. Slik 

etablering har en tilskuddsramme på totalt 55 % av etableringskostnadene. 

Ved en estimert kostand for denne delen på Nok 20 mill., vil tilskuddsbeløpet være på Nok 11 

mill. Hvis prosjektet blir vedtatt realisert, vil Dagsenteret bli skilt ut fra institusjonsdelen og 

framkomme som egen del av prosjektet, men fortsatt inngå i totalentreprisen. 

 

Prosjektet er kommer inn under reglene for mva. refusjon og dette vil for vår del tilsi full 

refusjon. Vanskelig å sette konkret estimat for refusjonens størrelse da tallene med momspliktig 

kjøp må gjennomgås.  

 

Slik tilskuddsmidler og refusjoner framkommer på nåværende tidspunkt, vil resterende 

finansieringsbehov ligge et sted mellom Nok 45-55 mill. Dette finansieres gjennom låneopptak. 

Hvis det skulle vise seg at ovenstående estimat og vedlagte kalkyle skulle vise seg for lavt, vil 

saken komme tilbake til politisk behandling. 

 

Framdriftsplan: 

 

 
 

Start Utført

Prekvalifisering 02.12.2013 15.08.2014

Utlysing på doffin 08.05.2014

Motta tilbud 20.06.2014

Evaluering og innstilling 20.06.2014 15.08.2014

Konkurransegrunnlag 10.02.2014 30.01.2015

Sende ut konkurransegrunnlaget 20.08.2014

Motta tilbud 15.11.2014

Evaluering og innstilling 15.11.2014 15.01.2015

Kontrakt med totalentreprenør 30.01.2015

Bygging, prosjektering 02.02.2015 20.06.2016

Prosjektering

Rammmesøknad 16.02.2015

Overlevering 20.06.2016



Saksbehandlers vurdering: 
 

Hverdagen med kartlegging for demens i Fauske kommune viser at prognosene som beskriver 

utviklingen er riktig. Prognosen forteller ikke noe om alder på nye brukere, men det viser seg at 

sykdommen rammer flere yngre personer. Det er derfor meget viktig at det blir satset på å legge 

forholdene til rette slik at, de som ønsker det, kan få bo lengst mulig i eget hjem. Dette skjer 

gjennom å ta i bruk å legge til rette for bruk av tilgjengelig velferdsteknologi i nært samarbeid 

med bruker og pårørende. 

Videre så må kompetansen styrkes innenfor forløpsgruppen demens. Dette gjøres gjennom å 

samle ressursene for å gi et best mulig tilbud når det er behov for heldøgns omsorg, avlastning 

eller gjennom dagsenter opphold. 

Høsten 2013 ble det utarbeidet en drifts og ressurs analyse for Pleie og Omsorg i Fauske 

Kommune, «Devold rapporten». 

 

I sitt hovedtrekk sier rapporten følgende, Sitat: 

 

Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. 

Ressurstilgangen er god, men det oppleves ikke slik for aktørene som driver tjenestene. 

Hovedårsakene til dette er i all hovedsak knyttet til effektivitets- og produktivitetstap i 

hjemmetjenesten samt utilstrekkelig kapasitet i boliger som kan gi mulighet for heldøgns 

tjenester når behovet for det oppstår. Dette er også hovedårsaken til at sykehjemmet over 

tid har fått pasienter som burde hatt tilbud på lavere nivåer i omsorgstrappa. Dermed er 

det effektivitetstap også i sykehjemmet.  Tilrådingene blir av disse grunnene knyttet til å 

rette opp skjevheter i kapasitet i omsorgstrappa, endre kriteriene for tildeling av tjenester 

samt å øke produktiviteten.  

 

Med funnene i denne analysen og de fokusområdene som er sitert fra Helse & Omsorgsplan, har 

vi valgt å fokusere på Hjemmebaserte tjenester og rendyrke rundt Institusjonsdriften for 

demensomsorgen i kommunen. Den siste delen er det som omfattes av dette saksframlegget med 

tilhørende program, funksjonsoversikt og kalkyle. Ved å samle denne driften for demens i 

Eiaveien, vil vi få et kompetansesenter som møter dagens behov innen heldøgns omsorg, 

avlastning og dagsenter. Det valgte området for etableringen, gir mulighet for utvidelse for å 

møte utviklingen som framkommer i prognosen.  

 

Det jobbes med ressursprogrammer for den nye samlokaliseringen hvor det ses på effekter for 

større turnuser, synergi gjennom nærhet mellom seksjonene. Velferdsteknologi skal tas inn i 

prosjektet for å sikre en optimal drift med fokus på trygghet og sikkerhet for den enkelte bruker. 

 

Arbeidet med å benytte ledige lokaler ved flytting av denne forløpsgruppen til Eiaveien har 

allerede startet og vi vil komme tilbake med egen sak når dette arbeidet er avsluttet. 

 

Med denne etableringen tar Fauske kommune et stort skritt i å møte utfordringen som er og som 

vil eskalere for denne gruppen. Kompetanse er et stikkord innenfor alle forløpsgrupper og ved en 

fokus og samling av ressurser innen demens, vil brukere og pårørende få den oppfølging og 

behandling som vil være av det beste som kan tilbys. 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 



Utskrift sendes:     

Kommunalsjef helse og omsorg til videre forføyning    
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MULIGHETSSTUDIE *SALTEN - NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD* 

   

 
Vedlegg: Kopi av vedtak i Regionrådet 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret i Fauske har tidligere behandlet sak ang mulighetsstudie «Salten- 

nordområdenes hovedstad».  

 

Saksopplysninger: 

 

Under Regionrådets møte i Sørfold 20. og 21. februar 2014 ble samtlige kommuners innspill i 

denne saken drøftet. Med bakgrunn i de enkelte kommunestyrers vedtak ble det utarbeidet et 

omforent vedtak i Regionrådet som nå er sendt til de ulike kommunene til behandling.  

 

Vedtaket i Regionrådet legger til rette for et mandat og en organisering av det videre 

utredningsarbeide mht fremtidig kommunal struktur i Salten som kommunene i Salten kan slutte 

seg til. 

 

Spesifikt blir samtlige kommuner bedt om å slutte seg til prosjektet og redegjøre for hvordan 

innbyggerne i den enkelte kommune kan involveres i prosessen. Dette siste er et krav fra 

Kommunaldepartementet for at de skal gi økonomisk støtte til utredningsarbeidet.  

 

I  «Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)» § 10 heter 

det følgende; 

 

§ 10.Innbyggjarhøyring 

Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. 

Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på 

annan måte 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Med bakgrunn i tidligere behandling i kommunestyret tilrår rådmannen at kommunestyret slutter 

seg til Regionrådets vedtak. Når det gjelder hvordan innbyggerne skal involveres viser 

rådmannen til de beskrevne alternativ i vedkommende lov. 

 



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». 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmannen til videre forføyning    
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HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER 

   

 
Vedlegg: Høringsbrev og høringsnotat 

 

Sammendrag: 
 

Bakgrunn: 

Helse og omsorgsdepartementet har i brev av 21. januar 2014 ref.14/242, sendt ut på høring 

forslag til endringer i helse og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven 

(hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved 

reservasjon) og forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient og 

brukerrettigheter i fastlegeordningen. Høringsfrist er satt til 30. april 2014 

 

 

Faktagrunnlag: 

 I dag har helsepersonell rett til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved selve 

abortinngrepet av samvittighetsgrunner 

 Dagens regelverk gir ikke fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise pasienter til 

abort, men mange steder skjer dette likevel. 

 Under regjeringssonderingene inngikk regjeringspartiene og KrF en avtale som åpner for 

at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise en kvinne til abort. 

 Forslaget vil innebære unntak for fastlegenes listeansvar, og fører til endringer i 

fastlegeforskriften i helse- og omsorgstjenesteloven. 

 Leger skal ikke selv kunne ta avgjørelsen om de vil reservere seg eller ikke, men den 

enkelte kommune kan bestemme om de vil inngå avtaler med kommunenes fastleger om 

at de kan reservere seg mot å henvise til abort. 

 Legens reservasjonsmulighet er avhengig av at det finnes et raskt og godt tilbud til stede 

for pasienten. Hvis det er sånn at pasienten må reise langt eller vente lenge for å få 

alternativ hjelp, vil det ikke være mulig å gi lege reservasjonsmulighet.  

 Pasienten skal få hjelp senest innen ett døgn, og pasienten skal slippe å reise langt. 

 

Abort 

 I 2012 ble det sendt inn 17 166 begjæringer om svangerskapsavbrudd og utført  

15216 svangerskapsavbrudd i Norge. Dette er 127 færre enn i 2011. 

 Gjeldende abortlov i Norge er fra 1978. 

 Hovedbestemmelsene er at inntil utgangen av svangerskapets 12. uke er det kvinnen selv 

som avgjør om svangerskapet skal avbrytes. 

 Etter 12. uke avgjøres søknaden av en nemnd av to leger. 



 Jo lenger ut i svangerskapet kvinnen kommer, jo sterkere skal grunnene for å avbryte det 

være. Kan fosteret være levedyktig, er det ikke tillatt å avbryte svangerskapet 

 Grunnene for svangerskapsavbrudd kategoriseres slik: Fare for kvinnens liv og helse, 

sosiale grunner, fosterskade, kriminelle forhold 

 

Reservasjonsrett i arbeidsforhold 

 Generelt er det slik at arbeidstaker plikter å utføre de arbeidsoppgaver som er avtalt. 

Hvilke oppgaver som hører inn under en arbeidstakers stilling, vil ofte framgå av 

arbeidsavtalen, stillingsbeskrivelsen eller liknende. Arbeidstaker er ikke forpliktet til å 

utføre noe som er ulovlig.  

 For enkelte yrkesgrupper, som brann- og politimenn, vil det foreligge en plikt til å utsette 

seg selv for fare.  

 En arbeidstaker kan ikke generelt nekte å utføre arbeidsoppgaver som strider mot 

vedkommendes generelle samfunnssyn, religiøse oppfatning osv. Det finnes imidlertid i 

lovverket visse spesifikke unntak knyttet til enkelte yrkesgrupper. 

 Historisk har spørsmål om reservasjonsrett dukket opp særlig i Forsvaret, i trossamfunn 

inkludert Den norske kirke og i helsevesenet. 

 

Sakvurdering 

Kvinner har lovbestemt rett til å ringe sykehuset direkte i stedet for å kontakte fastlegen. Det er 

dog de fleste legenes erfaring er at kvinnene har behov for å snakke om sin situasjon, selv om de 

har bestemt seg for abort, og at mange trenger å snakke om sin tvil. 

 

Det er velkjent at leger, som andre i veilederroller, kan ha stor innflytelse på hvordan mennesker 

opplever en veiledningssituasjon, og på hva de bestemmer seg for gjennom veilederens bevisste 

og ubevisste verbale og nonverbale måte å kommunisere på. Det er også velkjent at leger som 

har en sterk overbevisning, ofte påvirker beslutninger, nettopp ved sin ubevisste kommunikasjon. 

Dette kan slå begge veier. 

 

Uansett hvor nøytral en overbevist abortmotstander forsøker å være, er risikoen stor for at møtet 

vil oppleves vondt. Det kan være valg av ord, ansiktsuttrykk, øyekontakt, osv. som er en 

vesentlig del av kommunikasjonen. Konsultasjonen kan derfor være en like viktig del av 

abortprosessen, også etisk sett, som selve aborten. 

 

Etter at krav om henvisningsplikt kom opp i 2010, har flertallet i Rådet for legeetikk og et 

enstemmig landsstyre i Legeforeningen gått inn for at fastleger bør ha en reservasjonsmulighet, 

men bare på svært strenge vilkår: Legens ønske bør være kjent, men dersom kvinnen henvender 

seg, skal hun møtes med empati, respekt og uten moralisme. Legen skal på forhånd ha avtale 

med en navngitt kollega som kan bistå kvinnen, og hun skal ikke oppleve vesentlige praktisk 

ulemper. Videre kan kommunen avslå å ansette en fastlege dersom ikke alle disse kravene er 

oppfylt. 

 

Dette er nye og absolutte krav fra Rådet for legeetikk, og etisk råd mener en slik presisering vil 

sikre kvinnen bedre trygghet og omsorg enn den mer uformelle reservasjonsmuligheten som har 

fungert siden abortloven ble vedtatt. 

 

Endringen i fastlegeforskriften vil gi kommunene pålegg om å ha alternativt fastlegetilbud til 

kvinner som har fastleger som reserverer seg mot abort, og forutsetter at kommunen har en 

fastlegedekning som tilsier at innbyggerne har et reelt valg av fastlege.  

 



De færreste distriktskommuner har i dag nok tilgjengelige legeressurser til å dekke dagens krav 

om 5 dagers ventetid på legetime og valg ved ønske om bytte av fastlege. Dette gjelder også for 

Fauske kommune som i dag ikke oppfyller fastlegeforskriften tilgjengelighetskrav for fastleger. 

En eventuell reservasjonsrett derfor i tillegg medføre behov for ytterligere ressursbruk i den 

kommunale forvaltningen. 

 

Allmenlegeutvalget i Fauske kommune 

I allmenlegeforum for fastleger onsdag 29. januar 2014 ble det avklart at ingen leger i Fauske 

kommune reserverer seg mot abort.  

 

 

 

Allmennlegene i Fauske kommune er av den mening at ellers kvalifisert søker til stillinger ikke 

bør avvises med bakgrunn i reservasjon mot henvisning til abort. Det er en risiko for å skape et 

rekrutteringsproblem til fastlegetjenesten ved en slik praksis. I slike tilfeller vil legekollegaer 

overta disse pasientene. 

 

Fauske kommune har tidligere hatt en lege som har reservert seg mot abort, men dette skapte 

ingen problemer for pasienter eller for de andre fastlegene. 

 

 

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.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmann til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/6535      

      Arkiv sakID.:   13/1530  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    027/14 FORMANNSKAP Dato:  24.03.2014 

 029/14 KOMMUNESTYRE  03.04.2014 

 

 

 

ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENT 

   

 
Vedlegg: Lover som er endret 

 

Sammendrag: 
 

Rådmannen har sett på endringer som er mulig etter at kommunestyret vedtok 

delegeringsreglement i sak 4/13 den 13.02.2013. 

 

Kommunestyret delegerer enten til et politisk utvalg eller til rådmannen. Det som blir delegert til 

rådmannen kan rådmannen delegere videre. 

 

 

Her er endringer med rådmannens vurderinger: 

 

Forvaltningsloven § 28 andre avsnitt første setning 

For å få med delegeringen av formannskapet som klagenemnd for vedtak fattet av underutvalg 

eller rådmann, og driftsutvalget og plan- og utviklingsutvalget som underutvalg, har vi satt dette 

inn under delegeringsforbudet. Dette er nå rettet av kommuneforlaget og vi har satt inn 

delegeringene etter kommunestyrets vedtak. 

 

 

Friluftsloven § 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark 

Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet i friluftsloven til planutvalget i saker av 

prinsipiell betydning. Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

 

§ 3a er nå lagt inn i systemet med adgang til å delegere følgende avgjørelsesmyndighet: 

Kommunen kan, etter samtykke fra eier eller bruker av eiendommen, gi forskrift om å 

forby ferdsel som er tillatt etter første ledd. Forskriften må stadfestes av fylkesmannen. 

 

Rådmannens vurdering: 

Planutvalget og rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i samsvar med tidligere vedtak. 

 

 

Vannressursloven 

Vannressursloven er lagt inn i reglementet med følgende bestemmelser med hjemmel i § 64: 



§ 7. (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)  

§ 9. (kvalitetsmål for vassdrag)  

§ 16. (allmennhetens rådighet over vassdrag)  

§ 34. (kraftutbygging i vernede vassdrag)  

§ 53. (tilsyn) 

§ 54. (internkontroll)  

§ 55. (rett til opplysninger og synfaring)  

§ 56. (oppsetting av vannmerker)  

§ 57. (undersøkelser)  

§ 61. (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten)  

§ 62. (bruk av andres eiendom ved iverksetting).  

 

I tillegg er Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven lagt 

inn. 

 

§ 59 Pålegg om retting 

Nytt tredje avsnitt gir nye plikter kommunen som vassdragsmyndighet. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen foreslår at planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vassdragsloven i saker av 

prinsipiell betydning. Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

 

 

Veglova § 56 

Første og andre avsnitt gir en avgjørelsesmyndighet: 

Med samtykke frå kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. 

Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av 

avgiftsmidlane. 

Kommunen kan òg fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til køyretøyet ved 

unnlatt betaling av bompengar og fastsette storleiken på tilleggsavgifta. 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen foreslår veglova § 56 delegeres rådmannen. 

 

 

Politiloven § 14 

§ 14 gjelder politivedtekter. Bestemmelsen har fått nytt pkt. 8. Bestemmelsen gir myndighet til å 

begrense tigging i det offentlige rom. Kommunen har derfor adgang til å utforme bestemmelser i 

hensyn til den som vil samle inn penger på offentlig sted til egne og andres formål. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen anbefaler at dette blir tatt opp ved en senere rullering av politivedtektene. 

 

 

Tobakkskadeloven 

Rådmannen har vært delegert myndighet etter tobakkskadeloven. Tobakksskadeloven endres i 

sin helhet. Blant annet vil det komme en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk på linje 

med den kommunale bevillingsordningen for salg av alkohol. De forskjellige bestemmelsene har 



forskjellige i kraftsettingsdatoer. Enkelte av endringene trådte i kraft 1. juli. Men de fleste 

endringene som er relevante for kommunen trer ikke i kraft før 1. januar 2015. Følgende 

endringer er relevante for kommunen: 

 

§4. Bevillingsplikt 

Kommunen skal gi bevilling etter søknad, på samme måte som for alkoholloven. 

§ 5. Bevillingsperioden 

Kommunen skal kunne gi bevilling uten tidsbegrensning, i men i motsetning til alkoholloven, 

kan det ikke gis bevilling for enkeltarrangementer. 

§ 7. Saksbehandlingsregler 

Bestemmelsen fastslår at myndigheten til å gi bevilling kan delegeres. Bestemmelsen angir 

videre regler for saksbehandlingen. 

§ 8. Krav til vandel 

Kommunen skal foreta vandelsvurdering på samme måte som for alkoholloven. 

§ 9. Styrer og stedfortreder 

Kommunen skal kreve at hver bevilling skal ha en styrer og en stedfortreder. Kommunens ansvar 

blir den samme som for alkoholloven. 

§ 10. Kontroll med salgsbevillinger 

Kommunen får ansvaret for å føre kontroll med bevillingene. 

§ 11. Inndragning av salgsbevillinger 

Kommunen får ansvaret for å inndra bevillinger 

§ 12. Overdragelse, død og konkurs 

Bestemmelsen angir hvordan kommune skal opptre. Bestemmelsen tilsvarer alkoholloven. 

§ 29. Tilsyn med tobakksforbudene 

Bestemmelsen vil erstatte dagens § 13. Kommunen får ansvar med tobakksforbud på skoler og i 

barnehager 

 

Rådmannens vurdering: 

Dagens tobakkskadelov er delegert rådmannen. De nye bestemmelsene delegeres rådmannen. 

 

 

Jordlova 

Kommunestyret har delegert myndighet i saker med prinsipiell betydning til planutvalget og 

saker som ikke har prinsipiell betydning til rådmannen, jf. Jordlova § 3 og § 12. 

I § 12 Deling åpner endringen for en enklere deling av tomter og eiendom. 

 

Rådmannens vurdering: 

Planutvalget og rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i samsvar med tidligere vedtak. 

 

 

Barnehageloven 

Kommunestyret har delegert myndighet i saker av prinsipiell betydning til driftsutvalget og saker 

som ikke er av prinsipiell betydning til rådmannen. 

 

Endringene trådte i kraft 1. august 2013. 

§ 7 Barnehageeierens ansvar. I andre avsnitt blir det lagt til en bestemmelse om at kommunale 

barnehager (i likhet med private barnehager) må legge frem tjenestedata til departementet. Dette 

har tidligere vært regulert gjennom kommunelovens § 49. 

§ 19 politiattest. Endringen innebærer at politiattesten også skal inneholde informasjon om 

eventuelle andre lovanmerkninger i tillegg til seksualforbrytelser. 



 

Rådmannens vurdering: 

§ 7 angir er en plikt. Denne delegeres rådmannen. 

§ 19 angir en rettighet som kan delegeres. Denne delegeres rådmannen. 

 

 

Småbåtloven 

Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter fritids- og småbåtloven til plan- og 

utviklingsutvalget. 

 

§ 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer. Bestemmelsen blir endret slik at det blir 

departementet som får myndighet til å fastsette forskrifter, ikke kommunen. I enkelte tilfeller kan 

departementet delegere myndigheten til kommunen. Bestemmelsen er derfor fjernet i 

delegeringsdepartementet. 

 

 

Opplæringslova 

Kommunestyret har delegert myndighet i saker av prinsipiell betydning til driftsutvalget og saker 

som ikke er av prinsipiell betydning til rådmannen. 

 

Endringer: 

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa. Bestemmelsen gir kommunen en plikt: 

 

Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for 

spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det 

utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i 

opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktvilkår for lærlingar kan 

fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen. 

Skolen skal kvart halvår1 utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, 

og ei vurdering av utviklinga til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven 

eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. 

Krav etter § 10-2 kan fråvikast i vedtak om spesialundervisning dersom ei konkret 

vurdering av eleven og den spesialundervisninga som skal bli gitt, tilseier det. 

 

§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll). 

Bestemmelsen gir en plikt til den enkelte skole. 

 

Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet 

og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. 

Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde 

det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 

 

§ 14-3. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring. Bestemmelsen gir avgjørelsesmyndighet. 

 

Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje går på 

skole, og kan òg kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller 

den unge skal gå i skole dersom dei krava lova her med forskrifter stiller til 

heimeopplæringa, ikkje er oppfylte. 

 



§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa og kompetansekrav har fått nytt tredje 

avsnitt som gir skolen mulighet til å gjøre unntak for kompetansekravene til de som skal gi 

spesialundervisning. 

 

§ 10-6 Mellombels tilsetjing er endret og gir skolen myndighet til å tilsette personale midlertidig, 

selv om de ikke oppfyller kompetansekravene. 

 

Dersom det ikkje er søkjarar som fyller kompetansekrava for tilsetjing i § 10-1, kan andre 

tilsetjast mellombels. Med mindre det er avtalt ein kortare tilsetjingsperiode, skal 

tilsetjinga vare til og med 31. juli. 

 

Ny § 10-6a. Tilsetjing på vilkår, som gir skolen myndighet til å tilsette søkere som er i gang med 

relevant utdanning. Bestemmelsen gir avgjørelsesmyndighet og er lagt inn i reglementet. 

 

Dersom det ikkje er søkjarar som fyller kompetansekrava for tilsetjing i § 10-1, kan ein 

annan søkjar som er i gang med relevant utdanning, tilsetjast på det vilkår at utdanninga 

blir fullført. Arbeidsgivar og arbeidstakar avtaler lengda på tilsetjinga på vilkår, under 

omsyn til omfanget av stillinga, lengda på utdanninga og kor tilgjengeleg 

utdanningstilbodet er. Dersom vilkåra ikkje blir oppfylte, gjeld reglane i 

arbeidsmiljøloven § 14-9 om avslutning av arbeidsforhold ved mellombels tilsetjing. 

 

Rådmannens vurdering: 

Plikten i § 5-5 delegeres rådmannen. 

Plikten i § 9a-4 delegeres rådmannen. 

Avgjørelsesmyndigheten i § 14-3 delegeres rådmannen. 

Myndigheten i § 10-6 delegeres rådmannen. 

Myndigheten i § 10-6a delegeres rådmannen. 

 

 

Kommuneloven 

§ 17. Konstituerende møte m.v. i kommunestyre og fylkesting.  

Punkt 4 gir avgjørelsesmyndighet. 

 

4. For nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges de sittende 

medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas. 

Det nyvalgte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak om neste års budsjett. 

 

§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.  

Punkt 4 gir avgjørelsesmyndighet. 

 

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen 

myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 

betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

 

§ 28-1b Administrativt vertskommunesamarbeid.  

Punkt 3 angir at et kommunestyre eller fylkesting kan gi instruks til administrasjonssjefen om å 

delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen i vertskommunen. 

 

§ 28-1c Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.  

Punkt 3 gir avgjørelsesmyndighet som kommunestyret ikke kan delegere. 



 

§ 28-2a Samkommune.  

Punkt 1 gir kommunestyret en avgjørelsesmyndighet som ikke kan delegeres. 

 

§ 51. Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser.  

Punkt 1 gir myndighet til å fatte vedtak om garantiforpliktelser. 

 

§ 48 Årsregnskap og årsberetningen. 

I punkt 5 om hvilke opplysninger som skal inn i årsberetningen, er det lagt til at den skal vise 

hva virksomheten har gjort/planlegger å gjøre for å sikre betryggende kontroll. 

 

§ 50 Låneopptak 

I punkt 7 er bokstav b fjernet og erstattet av tidligere punkt c. 

 

7. Kommuners og fylkeskommuners lånegjeld skal avdras på følgende måte: 

b. Mottatte avdrag på utlån eller refusjoner av gitte forskutteringer etter nr. 6, skal 

uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av innlån til kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

§ 65 Styrets sammensetning 

Punkt 3 

 

3. Styret velges av kommunestyret eller fylkestinget selv. Et flertall av de ansatte ved 

foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med varamedlemmer 

velges av og blant de ansatte. De ansattes representanter har ikke rett til å delta i 

behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 

arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller 

oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller 

fastsette forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke 

delta i behandlingen av disse sakene. Kongen kan gi utfyllende forskrifter om ansattes 

rett til representasjon i styret, som gjelder hvis de ansatte i vedtektene er gitt 

styrerepresentasjon. Slike forskrifter kan inneholde regler om vilkår for stemmerett og 

valgbarhet, valgmåten, om avgjørelse av tvister om valget og bortfall av verv som 

styremedlem. 

 

Rådmannens vurdering: 

Dette er avgjørelser som bør foretas av kommunestyret. 

 

 

Plan- og bygningsloven 

§ 16-7. Tidspunkt for ekspropriasjon 

§ 20-2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver 

§ 20-3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 

§ 29-9. Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll 

§ 30-3. Skilt- og reklameinnretninger 

§ 30-4. Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv. 

§ 31-1. Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk 

§ 31-5. Pålegg om og forbud mot riving   

§ 31-6. Bruksendring og riving av bolig 



§ 11-17. Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel. Denne bestemmelsen lå tidligere 

inne med delegeringsforbud. Nå endret til delegeringsadgang for å vedta mindre endringer i 

planen. 

 

Rådmannens vurdering: 

Kommunestyret har delegert myndighet i saker av prinsipiell betydning til planutvalget og saker 

som ikke har prinsipiell betydning til rådmannen. 

Planutvalget og rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i samsvar med tidligere vedtak. 

 

 

Forurensingslova 

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensingsmyndigheten. Kommunen vil være 

forurensingsmyndighet innenfor visse områder. 

 

Ny § 84. Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende 

fare for like. 

Bestemmelsen er ny og gir kommunen som forurensningsmyndighet plikter. 

 

Enhver kan anmode forurensningsmyndigheten om å treffe tiltak etter § 7. 

Forurensningsmyndigheten har plikt til å vurdere en anmodning som er fremsatt av en 

fysisk eller juridisk person, som berøres eller ventes å bli berørt av betydelig miljøskade, 

eller som har tilstrekkelig interesse i saken. Anmodningen må underbygges med 

opplysninger som sannsynliggjør at det foreligger betydelig miljøskade i vann eller på 

land eller overhengende fare for slik skade. 

Forurensningsmyndighetens avgjørelse på grunnlag av anmodning som nevnt i annet ledd 

er enkeltvedtak også dersom pålegg ikke gis. 

 

Rådmannens vurdering: 

Kommunestyret har tidligere delegert myndighet og oppgaver til rådmannen når det ikke er av 

prinsipiell karakter. Dette bør også gjelde § 74 og § 84. 

I tillegg bør hele forurensingsloven delegeres planutvalget i saker av prinsipiell betydning. 

 

 

Trudomssamfunnslova 

§ 19. Kommunen kan delegere myndighet til å utdele tilskudd. 

 

Rådmannens vurdering: 

Delegering av myndighet til å utdele tilskudd gis rådmannen. 

 

 

Gjeldsordningsloven 

Når kommunen er fordringshaver, har den myndigheter innenfor gjeldsordningsloven: 

§ 3-2. Oppfordring om å melde krav m.m. 

§ 4-12. Vedtakelse av frivillig gjeldsordning 

§ 5-3. Tingrettens saksbehandling 

 

Rådmannens vurdering: 

Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter gjeldsordningsloven til rådmannen. 

Rådmannen forslår at det delegeres avgjørelsesmyndighet i samsvar med tidligere vedtak. 

 



 

Miljøinformasjonsloven 

§ 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon. Bestemmelsen gir 

kommunen en plikt. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen delegeres ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon. 

 

 

Voksenopplæringsloven 

§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund. Siste avsnitt gir kommunen avgjørelsesmyndighet: 

Kommuner og fylkeskommuner kan gi tilskudd til studieforbund ut fra kommunale og 

fylkeskommunale planer. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen delegeres myndighet til å gi tilskudd til studieforbund ut fra kommunale planer. 

 

 

Valgloven 

§ 2-7. Krav om retting. Oppdatering 

Det blir kommunens ansvar å føre inn nye velgere i manntallet dersom søknaden kommer innen 

kl. 21 valgdagen. 

§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering 

Andre avsnitt gir utvidede reguleringer om valglokalet. 

 

Rådmannens vurdering: 

Etter § 2-7 bes det om at ordfører delegeres myndighet til å innføre norske statsborgere bosatt i 

utlandet over 10 år inn i manntallet etter skriftlig søknad. 

 

Valgstyret avgjør etter § 9-3 tid og sted for stemmegivningen. 

 

 

Nye diskrimineringslover  

Diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er opphevet og fjernet fra 

reglementet. Det er kommet fire nye diskrimineringslover, og de relevante bestemmelsene vil 

snart bli lagt inn i reglementet. Det er spesielt kapittel 3 om universell utforming og individuell 

tilrettelegging som er relevant for kommunene. Her stilles det nye krav til skoler, barnehager og 

planlegging av offentlige bygninger. 

 

Rådmannens vurdering: 

Dette vil bli tatt opp i kommunestyret ved neste endring av delegeringsreglementet.  

 

 

Eigedomsskattelova 

§8 C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag er ny og gir kommunen myndighet 

til å avgjøre hvilken takst eiendomsskatten skal bygge på. 

 

Rådmannens vurdering: 

Dette vil komme som egen sak til kommunestyret 

 



  

Folkebibliotekloven 

Departementet har gjort en rekke endringer i loven. § 1 målsetting er justert, slik at bibliotekenes 

formidlingsansvar og møteplassfunksjon er blitt lovfestet. § 4 Generelt er endret, slik at 

kommunenes frihet til å organisere sine bibliotektjenester på den mest hensiktsmessige måten er 

blitt tydeliggjort. § 6 er opphevet og fjernet fra reglementet. Plikten til samarbeid mellom 

folkebibliotek og skolebibliotek bortfaller med det. Det er også gjort endringer for 

fylkeskommunen, for å legge til rette for utvikling av fylkeskommunens rolle som regional 

utviklingsaktør. 

 

Rådmannens vurdering: 

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i samsvar med tidligere vedtak. 

 

  

Inndelingslova 

Det er gjort endringer i inndelingslova. Begrepet deling vil også innebære en deling hvor enkelte 

deler av en kommune blir lagt til andre kommuner. 

 

Regjeringen vil få større fullmakt til å justere en kommune/fylkesgrense eller deling av én 

kommune. 

 

Dersom en kommune blir delt slik at enkeltdeler blir lagt til andre kommuner, skal det opprettes 

en fellesnemnd som blant annet skal godkjenne budsjett og fireårig økonomiplan. 

Endringer i de bestemmelsene som ligger i reglementet er:  

§ 5 Vedtak om deling 

§ 12 Skatteplikt o.a. 

§ 23 Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd og  

§ 26 Fellesnemnd.  

  

Merk at § 12 og § 26 skal flyttes fra "Forbud mot delegering" til "Delegeringsadgang". Begge 

bestemmelsene gir avgjørelsesmyndighet.  

 

Kommuneforlaget har gitt melding om at dersom vi har lagt inn delegeringsforbud i disse, ber de 

oss slette forbudene og opprette helt nye delegeringer. Om en stund sletter de det som ligger 

under mappen "Forbud mot delegering". 

  

Rådmannens vurdering: 

§5, § 12 og § 26 ligger inne i delegeringsreglementet med kommunestyret. Rådmannen mener at 

paragrafene ikke bør delegeres fra kommunestyret, men bør flytte delegering fra «forbud mot 

delegering» til «delegeringsadgang». § 23 bør ikke delegeres fra kommunestyret. 

 

 

Odelsloven 

Odelsloven § 31 er opphevet. Bestemmelsen ga kommunen myndighet (gjennom vedtak om 

overføring av myndighet) til å frigjøre tilleggseiendom fra odelsrett. Den er nå fjernet fra 

reglementet. 

 

  

Skatteloven 



§ 2-5 andre avsnitt, ny bokstav c. Tilføyelsen handler om inntekter knyttet til avfallshåndtering. 

Bestemmelsen ligger i reglementet med plikter som gjelder for kommunen og fylkeskommunen. 

 

Rådmannens vurdering: 

Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter skatteloven til rådmannen det unntak av § 

1-2 og 15-3. Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i samsvar med tidligere vedtak. 

 

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. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Formannskapssekretær til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1537      

      Arkiv sakID.:   14/374  Saksbehandler:  Kontrollutvalget  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    030/14 KOMMUNESTYRE Dato:  03.04.2014 

 

 

 

 

SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02/14  - 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER 

OG PROSJEKTSTILLINGER 

   

 
Vedlegg: 1. Særutskrift Fauske kontrollutvalgs sak 02/14 

2. Saksutredning sak 02/14 

3. Forvaltningsrevisjonsrapport Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til kontrollutvalgets sak 02/14. 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Innkjøpsansvarlig    

Kommunalsjef stab    

Rådmannen til videre forføyning    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1538      

      Arkiv sakID.:   14/373  Saksbehandler:  Kontrollutvalget  
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Sak nr.:    031/14 KOMMUNESTYRE Dato:  03.04.2014 

 

 

 

SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 03/14  - 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGING AV ELEVER MED 

SÆRSKILT BEHOV 

   

 
Vedlegg: 4. Særutskrift Fauske kontrollutvalgs sak 03/14 

5. Saksutredning sak 03/14 

6. Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølging av elever med særskilt behov 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til kontrollutvalgets sak 03/14. 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole    

Kommunalsjef oppvekst og kultur    

Rådmannen til videre forføyning    
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FAUSKE SPRINT - SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE 

   

 
Vedlegg: Søknad om betalingsutsettelse på lån fra Fauske Sprint  

 

Saksopplysninger: 

 

Viser til sak 004/09 angående søknad om økonomisk bistand til Fotballklubben Fauske Sprint. 

Bakgrunnen for saken var å gi Fauske Sprint tid og handlingsrom for å sikre et langsiktig sikkert 

fundament for driften av klubben.  

 

Vedtaket fra den saken innebærer at Fauske kommune gir tilsagn om et lån stort kr 500000 til 

fotballklubben Fauske Sprint på følgende vilkår. Det er et rentefritt lån som gis en avdragstid på 

5 år, hvor av de neste 2 år er avdragsfrie. Deretter betales lånet ned over de neste 3 år med like 

store årlige avdrag. Lånet skal være tilbakebetalt innen 2013. Videre forutsettes at klubbens 

forpliktelser i forhold til finansiering av nytt kunstgressdekke blir oppgjort med Fauske 

kommune senest i 2010. Denne forpliktelsen utgjør kr 150000 til Fauske kommune.   

 

Fauske Sprint har i perioden frem til 2013 ikke innfridd forpliktelsen til Fauske kommune. Etter 

møte med Fauske Sprint har Fauske kommune mottatt søknad fra Fauske Sprint om 

betalingsutsettelse på sine forpliktelser til Fauske kommune. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske Sprint ber om betalingsutsettelse og rentefritak på sine forpliktelser til Fauske kommune 

på totalt kr 650000 frem til 31.12.2016. Inntektsgrunnlaget for klubben er vanskelig og de er 

ikke i stand til å innfri sine forpliktelser til Fauske kommune samtidig som klubben skal betjene 

sine forpliktelser i DnB.  

 

Fauske Sprint har en stor aktivitet for barn og ungdom. Det er viktig at dette tilbudet videreføres 

og at gjeldsbyrden tilpasses den daglige driften for at tilbudet til barn og ungdom kan 

opprettholdes.  

 

Det innebærer at søknaden fra Fauske Sprint bør bli tatt til følge.  

 

 

 



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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Økonomisjef til videre forføyning    
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ØKNING AV KASSAKREDITT 

   
Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har i dag en kasskredittgrense på 60 mill. kroner. Likviditeten blir dårligere 

selv om kassabeholdning høsten 2013 ble økt ved å frigjøre ca. 20 mill. kroner i finansielle 

plasseringer.  

 

Figuren nedenfor viser utviklingen i likviditet i perioden januar 2012 til februar 2014: 

 

 
 

 

Figuren viser saldo ved utgangen av måneden. I korte perioder benyttes kassakreditten ned mot 

60 mill. kroner. Forbedringen i likviditeten mot slutten året er en konsekvens av at 

låneopptakene gjennomføres i den perioden.  

 

Budsjett 2014 ble vedtatt med et netto positivt premieavvik på 15,7 mill. kroner. Dette vil svekke 

likviditeten tilsvarende i 2014. Ved utgangen av 2014 er likviditeten blitt svekket med 58,3 mill. 

kroner som en konsekvens av akkumulert positivet premieavvik. Det vil ta over 10 år før denne 

balansen er rettet opp.  



 

Videre er investeringsbudsjett vedtatt med en egenfinansiering på 25 mill. kroner. Bruk av 

egenfinansiering vil redusere driftsbelastningen sett i forhold til at det vil begrense låneopptaket 

til investeringene. Ulempen er at egenfinansiering vil redusere likviditeten tilsvarende.   

 

Totalt vil budsjett 2014 medføre svekkelse av likviditeten på ytterligere 30,7 mill. krone, av den 

grunn er det nødvendig å øke kassakreditten. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kassakreditt er nødvendig for å kunne imøtekomme svingninger i tilgjengelig likviditet. Selv om 

en i dag har en kassakreditt på 60 mill. kroner, benyttes dette i svært korte perioder. Med dagens 

rente er kostnaden til kassakreditt lav. Kostnaden for kassakreditten i 2013 var kr 205000.  

 

 

Tilgjengelig likviditet er nødvendig for å imøtekomme kommunens forpliktelser. Med bakgrunn 

i budsjett 2014 vil det være nødvendig å øke kassakreditten til 100 millioner kroner. 

 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Økonomisjef til videre forføyning    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SENTRALSKOLEOMRÅDET 

   

 
Vedlegg: Områderegulering for Sentralskoleområdet (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelser. ROS-

analyse. Geoteknisk vurdering fra Rambøll, datert 21.06.2013. Trafikkanalyse fra SKD. Notat GS-vei 
fra BB Entreprenør AS. Notat fra folkehelserådgiver. 

 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

 
Fauske Eiendomsutvikling AS, v/Ole Johan Pettersen fremmer privat forslag til 
områderegulering av Sentralskoleområdet i Fauske sentrum. Utarbeidelse av planforslaget er 
gjort av Salten Kartdata AS (SKD). 
 
Planområdet omfatter areal tilhørende eiendommen 103/1570, del av 103/292 tilhørende 
Fauske kommune og del av 121/1 tilhørende Statens vegvesen. Totalt areal for planområdet 
er på ca. 23,4 daa.. Området ligger innenfor sentrumsavgrensingen like sør for Fauske 
svømmehall og nord for rv. 80. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretninger. Nærmest rv. 80 

planlegges det to forretningsbygg med areal på inntil ca. 3400 m
2
. Bak forretningsbygg 

planlegges det 46 boenheter fordelt på fire 6-mannsboliger, åtte 2-mannsboliger og to 3-

mannsboliger. Planen viser eksisterende lekeareal, atkomst og parkering samt 

fortau/gangveg gjennom området. 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Carport/bod, Forretninger, Lekeplass.  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Fortau, Gang- og 
sykkelveg, Annen veggrunn - tekniske anlegg, Annen veggrunn - grøntareal, 
Parkeringsplasser.  
 
Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Fauske Sentrum, del II vedtatt av 

kommunestyret 03.02.2011. Planområdet er her avsatt til forretning/kontor 

(F/K5) og offentlige bygninger (O10). 

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

 



Planprosessen 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, representantene for miljø/friluft og VVA. 
 
Internt notat med kommentarer fra folkehelserådgiver er vedlagt. 
 
Rådmannen ser at plassering av en gjennomgående gang- og sykkelvei på vestsiden av 
planområdet er den beste løsningen. Imidlertid vil en slik løsning være vanskelig å 
gjennomføre på bakgrunn av vanskelige grunnforhold og krav fra utbygger om 
opprettholdelse av areal til forretningsbygg/boliger. På bakgrunn av dette har Fauske 
kommune bedt om en alternativ løsning til plassering av gang- og sykkelsti gjennom 
planområdet. En gjennomgang på østsiden av planområdet (G1, G2, G3, G4, GS1) anses 
som en akseptabel løsning, der sikkerheten blir ivaretatt gjennom belyste fotgjengerfelt. 
Lekeplassen LEK1 vurderes å ha tilstrekkelig areal i forhold til de krav som er satt til 
friområde for 46 boenheter. 
 
Kommentar fra barnas representant er som følger: 
Jeg synes den nye løsningen ser helt OK ut. Så lenge sikkerheten er ivaretatt med lys og 

gangfelt der det er nødvendig tenker jeg at det er likegyldig om gangveien er på øst-siden 

eller vestsiden. 

 

Rådmannen anser at trafikksikkerheten i området er tilstrekkelig med de tiltak som er 

beskrevet i planbeskrivelsen og planbestemmelsene. 
 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. 

 

Før planforslaget legges ut på høring gjøres følgende endringer i planbestemmelsene: 

 

§3, punkt 3.4 avsnitt b endres til følgende: 

Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 

 

§3, punkt 3.4 nytt avsnitt c: 

Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

PLUT-076/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 



Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Gang/sykkelvei ved passering svømmehall, må det fremkomme en annen løsning på, i 

samarbeid med Fauske kommune. Gang/sykkelvei bør ikke være i tilknytning til 

parkeringsarealet til svømmehall. 

 

Rådmannens forslag til vedtak med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. 

 

Før planforslaget legges ut på høring gjøres følgende endringer i planbestemmelsene: 

 

§3, punkt 3.4 avsnitt b endres til følgende: 

Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 

 

§3, punkt 3.4 nytt avsnitt c: 

Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

Gang/sykkelvei ved passering svømmehall, må det fremkomme en annen løsning på, i 

samarbeid med Fauske kommune. Gang/sykkelvei bør ikke være i tilknytning til 

parkeringsarealet til svømmehall. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Sentralskoleområdet. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

Plankart i målestokk 1:1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse, geoteknisk vurdering fra 

Rambøll, trafikkanalyse fra SKD og ROS-analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 13.11.13 - 27.12.13. Det er 

innkommet ni uttalelser til planforslaget og en uttalelse angående vegnavn. Ingen innsigelser 

til planen fra offentlige myndigheter. 

 

Hver enkel merknad er innført i sin helhet. Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling 

vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 

 

Nordland fylkeskommune, 20.12.2013 

 

Uttalelse - forslag til områderegulering av Sentralskoleområdet i Fauske sentrum 

 



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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen 

følgende uttalelse: 

 
Planfaglig uttalelse 

Fauske kommune har vedtatt a legge forslag til områderegulering for 

Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. Planen skal tilrettelegge for boliger og 

forretninger. Nærmest rv 80 planlegges to forretningsbygg med areal inntil 3 400 kvm. I 

området bak planlegges 46 boenheter fordelt på fire seksmannsboliger, åtte 

tomannsboliger og to tremannsboliger. Dette området ligger inntil Fauske svømmehall, 

og i nærheten av skole, idrettsområde og lekeplasser. 

 

Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Fauske sentrum, del II (2011). 

Området ligger innenfor sentrumsavgrensingen i delplanen. 

 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant 

annet fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

 

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse 

Planforslaget er sjekket mot vare arkiver. Sa langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i 

konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved 

eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til 

reguleringsbestemmelser. 

Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra 

Sametinget. Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 75 65 05 

23. 

 

Samferdselsfaglig uttalelse 

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og 

gjennomføring av all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele 

fylket. Trafikksikkerhet for alle reisende fra hjem til bestemmelsessted har også stort fokus. 

I tillegg er lokalisering av nye boligfelt og andre byggeprosjekt, i forhold til rutetraseer og 

transportkorridorer et viktig saksfelt. 

Forslaget til områderegulering av Sentralskoleområdet på Fauske omfatter arealer som 

angår samferdselsavdelingens ansvarsområder og vi har således følgende merknader: 

Innenfor planområdet er det satt av areal for busstopp for sentrumsbuss. Sentrumsbussen 

på Fauske trafikkeres i dag med busser med 21 passasjerseter og en lengde på 8 meter. 

Det må i utformingen av busstoppen tas høyde for at stoppen vil bli trafikkert av busser 

med flere passasjerseter, og en lengde opp mot 13 meter. 



I det planforslaget som foreligger er det tatt høyde for to av- og/eller påkjøringer fra Rv 

80. Dette  gir mulighet for gjennomkjøring for bussen. Statens vegvesen har imidlertid gitt 

signaler om kun en avkjøring til området, og arealet for busstopp vil derved måtte 

utformes med sikte på at busser kan snu inne på området. 

Vi registrerer at det i planbeskrivelsens punkt 3.2 sies at kommunen vil kontakte Nordland 

fylkeskommune i sammenheng med planlegging av busstoppen for sentrumsbussen i det 

regulerte området. Vi ser fram til slik henvendelse som utgangspunkt for dialog om 

utforming og behov. 
 

Samferdselsfaglig uttalelse: Steinar Randby 75 65 08 56 

 

Vurdering/anbefaling 

Eksisterende avkjørsler til området skal benyttes for innkjøring til området, mens det kun blir 

tillatt med utkjøring i avkjørsel nærmest sentrum (avkjøring 1). Busser kjører inn avkjøring 2 og 

ut avkjøring 1 og det vurderes derfor at det ikke er behov for å utforme en snuplass inne på 

området. Den viste busstopp i plankartet anses å være en tilstrekkelig løsning for sentrumsbussen. 

 

 

Sametinget 26.11.2013 

 

Områderegulering - Sentralskoleområdet i Fauske kommune 

Vi viser til Deres brev av 07.11.2013. 

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. 

Sametinget er tilfreds med at aktsomhets- og meldeplikten i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50 

om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 

4.1.c. Kulturminnemyndighetene  forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal 

utfore 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. 

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nordland fylkeskommune - Kulturminner i Nordland. 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen merknad. Aktsomhets- og meldeplikt er ivaretatt i planbestemmelsens §4.1, avsnitt c. 

 

 

Geir Karlsen (gnr. 103, bnr. 95), 20.12.2013  



 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING AV SENTRALSKOLEOMRÅDET - DERES 

REF 13/9631/JIK 

 

Viser til deres brev av 07.11.2013 angående ovenstående, og tillater oss å komme med 

følgende merknad: 

Vi har i dag en gammel traktorvei som går ut mot veien opp til sentralskolen/bassenget. 

Denne utkjørselen kan se ut til å bli stengt slik det fremkommer på vedlagte tegning. Veien 

fra riksvei 80 og til bassenget er i dag våre barn's skolevei, og vi ønsker a beholde 

muligheten for dem å kunne komme seg til skolen samme vei. Dvs. at vi ønsker å få tilgang 

til gang og sykkelvei som er planlagt ved siden av "Sentralskolebakken" via 

sentralskoleområdet. 

Gjør for øvrig oppmerksom på at vår eiendom har en gammel veirett i området og som må 

hensyntas. 

Ellers har vi ingen innvendinger og ønsker aktiviteten i området velkommen. 

Håper på velvillig behandling, og ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på. 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Fra skyldelingsforretning av 7. mars 1922 ble det bestemt at gnr. 103, bnr. 95 og gnr. 103, 

bnr. 93 skal kunne benytte anlagt vei over 103/93 fra hovedvei opp til Kirkeveien i fellesskap. 

 

For å kunne opprettholde eksisterende veirett over planområdet er det lagt inn en gang- 

sykkelvei G11 på vestsiden av planområdet fra rv. 80 opp til G4. 

 

Følgende legges til bestemmelsene § 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. 

 

Plansjefen anser med dette at veiretten for 103/95 blir opprettholdt. 

 



 
Gammel vei opp til Kirkeveien. Foto: Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune, 29.01.2014 

 

 

Faglig trafikkforum Fauske, 07.12.2013 

 

UTTALELSE - OMRÅDEREGULERING AV SENTRASKOLEOMRÅDET. 

Faglig Trafikkforum Fauske har behandlet ovennevnte reguleringsplan og vil 

komme med følgende uttalelse: 

Forslaget i planen om å legge gang-/sykkelvei på østsiden av planlagt bolig- og 

forretningsområde for å knytte skole-/barnehageområdet, og befolkningen generelt i 

området, sammen med området v/RV 80/Fauske Bygdetun, anses som direkte farlig 

for myke trafikanter. To innkjøringer til boliger (46 nye boenheter), samt 



eksisterende boliger i Selbergveien, må krysses og i tillegg må innkjøring til 

parkering for forretningsbygg krysses. Dette gjelder beboere på nordsiden og 

sørsiden, samt unger fra barnehage, Fauske videregående skole og Vestmyra nye 

skole. 

Svømmehall, idrettshall og fotballbane blir mye benyttet av barn/unge også på fritiden. 

Dette vil igjen føre til mye ferdsel på gang-/sykkelveien over sentralskoleområdet for dem 

som bor på sør, øst el vestsiden av reguleringsområdet. 

Det legges opp til at også den øvrige befolkningen skal kunne benytte uteområdene 

v/Vestmyra nye skole. For å komme til dette området fra «sjøsiden», vil gang-

/sykkelvei gjennom planområdet i stor grad bli benyttet, og denne må da være 

tryggest mulig for dem. 

Museumsområdet (Fauske Bygdetun) benyttes i dag av både skoler og 

barnehage i undervisningsøyemed, og trygg ferdsel gjennom 

Sentralskoleområdet må derfor være en betingelse for at reguleringsplanen 

skal kunne godkjennes. 

Konklusjon: Gang-/sykkelvei gjennom området må ligge på vestsiden av det området 

som skal omreguleres. 

 

Vurdering/anbefaling: 

I forbindelse med veirett og utarbeidelse av G11 anser plansjefen at kravet om en 

trygg ferdsel gjennom planområdet er tilfredsstilt. 
 

 



 
Sti mot Kirkeveien og svømmehall. Foto: Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune, 29.01.2014 

 

Statens vegvesen 20.12.2013 

 

Uttalelse til områdereguleringsplan for Sentralskoleområdet 

 

Viser til deres brev datert 7.11.2013. 

 

Planen skal legge til rette for utbygging av boliger og forretninger i det tidligere 

skoleområdet. Nærmest rv. 80 planlegges forretninger med parkering mot riksvegen og 

boliger i bakkant av planområdet. 

 

Det er utført grunnundersøkelser for området og i bestemmelsene er det tatt med krav 

til videre undersøkelser før det kan gis byggetillatelse. 

 

Reguleringsplanen legger opp til a benytte to avkjørsler fra rv. 80 der det ikke tillates 

utkjøring på rv. 80 fra avkjørselen lengst fra sentrum (avkjørsel 2). På vår oppfordring er 

det utarbeidet en trafikkanalyse som belyser den trafikkbelastningen som utbyggingen av 

området vil medføre for trafikken på rv. 80. Trafikkanalysen konkluderer med at 

utbyggingen vil medføre akseptabel ventetid for trafikken på rv. 80 og at utbyggingen ikke 

vil kreve spesielle tiltak for trafikkavviklingen på rv. 80. 

 



Planen forutsetter at to gangfelt på rv. 80 må flyttes for a kunne utbedre de to avkjørslene i 

henhold til vegnormalen 017. Bestemmelsenes § 3.4 omhandler gang- og sykkelvegen og 

gangfeltene. Det må i tillegg tas med en rekkefølgebestemmelse som sier at de to nye 

gangfeltene på rv. 80 skal være opparbeidet i henhold til Statens vegvesens sine handbøker 

og tiltakene i § 3.4 skal være utbygd før avkjørslene kan utbedres. 

 

Planen og planbeskrivelsen forutsetter at begge avkjørslene utformes i henhold til 

vegnormalen 017 Veg- og gateutforming, dimensjoneres for kjøremåte A og at 

avkjørselen nærmest sentrum kanaliseres (avkjørsel 1). Avkjørselen lengst fra sentrum 

(avkjørsel 2) skal også flyttes lengre fra sentrum. Bestemmelsene må imidlertid også gis 

en rekkefølgebestemmelse som sier at avkjørslene skal opparbeides i henhold til planen 

og ferdigstilles før første bebyggelse kan tas i bruk. 
 

Trafikk-analysen forutsetter at avkjørsel 2 fra kjøreveg FAl kun skal ha innkjøring fra rv. 

80 og ikke utkjøring til rv. 80. FAl må derfor gis en bestemmelse som regulerer den 

forutsatte bruken av avkjørselen. 

 
Vi ber Fauske kommune endre bestemmelsene i henhold til våre merknader for å sikre at 

reguleringsplanen blir utbygd i tråd med intensjonene i planen. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Følgende legges til bestemmelsene § 4, nytt punkt 4.6: 

 

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

 

 

Følgende legges til bestemmelsenes § 4, 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. 

 

 

 

NVE, 08.01.2014 

 

Høringsuttalelse - offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Sentralskoleområdet 

- Fauske kommune 

 

Vi viser til offentlig ettersyn datert 07.11.2013 og vårt innspill til planoppstart datert 

27.11.2012. Vi beklager sein tilbakemelding, men ber likevel om at vårt innspill blir tatt med i 

den videre saksbehandlingen. 



Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretninger. 

Grunnforhold 

1 vårt innspill til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at planområdet i henhold til NGUs 

løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består av tykk havavsetning, noe som kan være en 

indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges utfylling og/eller ny bebyggelse på 

slike arealer skal det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det 

kan være fare for kvikkleireskred. 

Plandokumentene viser at det er foretatt grunnundersøkelser, jfr. geoteknisk vurdering utført 

av Rambøll datert 21.06.2013. Denne konkluderer med at tomta er utfordrende i forhold til 

grave- og fundamenteringsarbeid og at det derfor er viktig at planlegging, prosjektering og 

utførelse gjennomføres under tett oppfølging og deltakelse av geotekniker. 

NVE synes det er positivt at det er utført grunnundersøkelser og at det foreligger en 

geoteknisk vurdering. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at tiltaket kommer i 

tiltakskategori K3, jfr. veileder i NVEs rettningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i 

arealplanar og at det da er krav om 3. partskontroll (uavhengig kontroll) av geoteknisk 

vurdering. Vi ber kommunen følge dette opp. 

 
Konklusjon 

Kommunen skal påse at faren for naturbetinget fare er tilstrekkelig utredet før reguleringsplan vedtas. 

NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet på dette plannivået, jfr. geoteknisk 

vurdering utført av Rambøll datert 21.06.2013. Det er i tillegg stilt krav i planbestemmelsene § 4.1 a) 

om geotekniske utredninger i forbindelse med byggetillatelse. Under forutsetning av at vilkårene som er 

satt i Rambølls geotekniske vurdering følges, har ikke NVE ytterligere merknader til 

områdereguleringsplanen. 
 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

3. partskontroll tas i sammenheng med byggesak. Det henvises for øvrig til § 4.1, avsnitt a. 

 

 

Sameiet Selbergveien 1, 13.12.2013 

 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING AV SENTRALSKOLEOMRÅDE 

Vi viser til brevet vedr. saken som alle sameiere i Selbergveien 1 har mottatt. 

Styret i sameiet har valgt å sende merknader til reguleringsplanen på vegne av 

Sameiet Selbergveien 1. 

Vi har følgende merknader å komme med: 

1. Høyden på planlagte bygg ikke må bli høyere enn de bygg som står der nå. 

2. Avstanden mellom tilførselsveien på nordøstsiden av byggene blir den samme som 

avstanden mellom gamle paviljongen og veien opp til svømmehallen i dag. 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


Vi vil ellers bemerke at bygget i Selbergveien 1, ikke er med på kartet som var lagt ved brevet. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

I reguleringsbestemmelsens § 2.3, avsnitt a, er maksimal byggehøyde for forretningsbygg F1 

og F2 satt til 9,0 m. Disse vil ikke være høyere enn nåværende bygg. 

 

I et sentrumsområde kan det forventes en naturlig fortetning og det vil derfor kunne 

forekomme delvis tap av utsikt/lysforhold. Oppretting av B1-B3, F1 og F2 vurderes å ikke gi 

noen negative konsekvenser for beboere i Selbergveien 1. 

 

Tomten til Selbergveien 1 er utenfor plangrensen. Bygget har ikke kommet med i 

kartgrunnlaget fordi det enda ikke er lagt inn i matrikkelen.  

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 12.12.2013 

 

Uttalelse – områdereg Terminalveien/områdereg Sentralskoleområdet 

Del vises til høring av planforslag Sentralskoleområdet ref. 13/963 l/J DC samt planforslag 

Terminalveien øst ref. 13/8744/JEI. 

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. 

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, i samråd 

med kommuneoverlegen. 

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 

- For både planbestemmelser Terminalveien Øst og Sentralskoleområdet bemerkes at 

bestemmelser om støy, når det angis grenseverdier, også bør ta med NS 8175/2012 sine 

grenser for lydnivå fra tekniske innretninger, og ikke bare arealretningslinje T1442 sine 

sonegrenser som gjelder annen type støy. 

- Boliger i samme bygg eller nær næringsbygg stiller store krav til lydisolering i bygget. 



Næringsdrift som utvikler særlig støy eller annen forurensning (røyk, gass) bør unngås i 

kombinerte bygg. Eksempler på slik næringsdrift er treningssenter, nattklubb, pub, diverse 

verkstedvarianter. 

- Ledningsnett og beredere for vann i byggene må være utformet og driftet slik at risiko for 

legionellasmitte holdes lavest mulig. 

- Det bemerkes at krav om radonsperre og radontiltak er utelatt i planbestemmelser for 

sentralskoleområdet. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Følgende tas inn under planbestemmelsene, nytt punkt 4.7: 

 
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. 
 

Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift i Plan- og  

Bygningsloven og NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike  

bygningstyper». Kravene for boliger er gjengitt i tabell 1 nedenfor.  

 
Tabell 1: Utdrag av NS 8175:2012. Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid 

maksimalt og ekvivalent lydtrykknivå, Lp,AFmax og Lp,A,24h, fra utendørs lydkilder. Klasse C er minstekrav.  

 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C  

I oppholds- og soverom fra 

utendørs lydkilder 

Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs 

lydkilder 

Lp,AFmax (dB)  

Natt, kl. 23-07  

45 

 

 

 Følgende legges til planbeskrivelsens § 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.  

 

 

 

Fauske Lysverk 13.12.2013 

 

Forslag til områderegulering av Sentralskoleområdet 

 

Fauske Lysverk har følgende merknader: 

1. Fauske Lysverk ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen 
av området. Dette med bakgrunn i elforsyning (nettutbygging), 
bredbåndutbygging og med tanke på fjernvarmeanlegg. 

2. Det må avsettes trafotomt (4mx4m). Trafokiosk kan plasseres i en avstand av 
minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater. 

 



Vurdering/anbefaling: 

 

Elforsyning/bredbåndsutbygging/fjernvarmeanlegg blir del av byggesak. 

 

Det er lagt til et nytt avsnitt i Planbeskrivelsen: 

 

 § 2, avsnitt 2.5 Trafo 

a) Elforsyning til området skal etableres i Tr1. 

 

 

 

 

UTTALELSE ANGÅENDE NYTT VEGNAVN SENTRALSKOLEBAKKEN I FORSLAG 

TIL OMRÅDEREGULERING FOR SENTRALSKOLEOMRÅDET 

 

Merknad fra stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, 31.01.2014 

 

Tilråding for skrivemåte av vegnavnet Sentralskolebakken, Fauske kommune 
Fauske kommune har bedt om tilråding for skrivemåten av vegnavnet 

Sentralskolebakken.  

 

Skrivemåten for navnet er grei. Vi tilrår derfor skrivemåten Sentralskolebakken. 

 

Dersom ikke annet er sagt, er tilrådingene gitt ut fra § 4, 1. ledd, l. og 2. setning i lov om 

stadnamn: "Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av 

skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten 

skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp f or norsk og samisk." 

Hvis navnet ikke har vært på høring, skal navnet nå sendes ut på høring til lokale 

organisasjoner, forening, skoler osv. 

Vi minner om retten til å klage på vedtak etter § 10 i lov om stadnamn, og om at 

endelige vedtak skal meldes til Sentralt stedsnavnregister v/fylkeskartkontoret til 

Statens kartverk, jf § 12 i loven og forskriftene § 15. Vedtaket skal også meldes til 

Stedsnavntjenesten og andre som er part i saka. 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål om saka, eller trenger nærmere informasjon om 

saksgangen i navnesaker! 

 

 

Vurdering/Anbefaling: 

Forslag til vegnavn opprettholdes. 

 

 

 

Med bakgrunn i at rådmannen er beboer i Selbergveien 1, som har levert uttalelse til planen, 

må rådmannen betraktes som part i saken og dermed inhabil. Saken fremmes derfor uten 

forslag til innstilling. 

 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1868      

      Arkiv sakID.:   14/453  Saksbehandler:  Stig Løvseth  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    010/14 DRIFTSUTVALG Dato:  12.03.2014 

 035/14 KOMMUNESTYRE  03.04.2014 

 

 

 

 

FRITID MED BISTAND - EVALUERING AV PROSJEKT 

   

 
Vedlegg: Sluttrapport fra prosjektet Fritid med Bistand 

 

Saksopplysninger: 

 

Fritid med Bistand har vært etablert som et prosjekt i perioden 24.09.2012 til det formelt 

avsluttes 23.03.2014.  

Prosjektet som har vært initiert av Helsedirektoratet, Fylkesmannen og Nordland 

Fylkeskommune har hatt som formål å fremme ulike forslag til nyorganisert og optimalisert 

støttekontaktordning i.h.t modellen Fritid med Bistand.  

Øvrige opplysninger finnes i vedlagte rapport. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune har gjennomført prosjektet, og det har avdekt flere svakheter i dagens 

støttekontaktsystem.  Det som kan sies er den største svakheten er at tildeling av støttekontakter 

er defragmentert, og skjer ute på de ulike tjenestene.  Dette gjøres av saksbehandler. 

 

Den andre svakheten er at fokuset på å tilrettelegge for å komme ut av støttekontaktordninga for 

brukeren ikke har vært tilstede.  Det kan dermed synes som at det er en akkumulering av 

støttekontakter.  Mens ved fokus på tilrettelegging via deltakelse i fritidsaktiviteter gjør at 

brukeren får mestring i hverdagen og dermed ikke trenger støttekontakttjenester over tid. 

 

Sluttrapporten viser at Fauske kommune må fornye sin støttekontaktordning, og som det sies i 

rapporten må endre sin innfallsvinkel til å tenke tilrettelegging i fritidsaktivitet først, og så de 

øvrige ordninger i etterkant hvis dette ikke passer. 

 

69 kommuner har tatt i bruk Fritid med Bistand, og alle erfaringer fra disse kommunene sier at 

mengden av økonomiske virkemidler i forbindelse med støttekontakttjenester går ned.   

 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur til videre forføynig    

Kommunalsjef oppvekst og kultur    
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARIT E. SØRENSEN 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Marit Elisabeth Sørensen 

Oversikt over verv 

 

Sammendrag: 
 

Marit Elisabeth Sørensen 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. 

 

Det gjøres oppmerksom på at tidligere praksis har vært at driftsutvalgets medlemmer er blitt 

valgt til samarbeidsutvalgene.  

 

Etter kommuneloven § 16 tredje ledd skal det, med unntak av kommunestyret, velges nytt 

medlem selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den 

uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert 

med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 

 

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 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Driftsutvalget    

Komite for kulturprisen    

Marit E. Sørensen Kleivhammaren 6A 8200 FAUSKE 

Ole Tobias Orvin Leivset 8211 FAUSKE 

Samarbeidsutvalget for 

Erikstad barnehage 

   

Samarbeidsutvalget for 

Erikstad skole 

   

Samarbeidsutvalget for 

Vestmyra barnehage 

   

Stian Andre Olsen Svalevn. 1 8207 FAUSKE 

Styre for Eivind Sannes legat    
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GRUNNGITTE SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 3. APRIL 2014 

   

 
Vedlegg: Grunngitte spørsmål 

 

Sammendrag: 
 

Viser til vedlagte grunngitte spørsmål. 

 

I reglement for kommunestyre § 25 står det: 

 

§ 25. Grunngitt spørsmål. 

 Grunngitt spørsmål og forespørsler som gjelder konkrete forhold kan fremmes  

av et medlem overfor ordfører senest 3 dager før møtet i kommunestyret. 

 

Spørsmålsstilleren får ordet til fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører  

ordet for å besvare det. Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille  

tilleggsspørsmål og svareren gis anledning til å avgi tilleggssvar. Andre enn  

spørsmålsstiller og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med  

grunngitte spørsmål. 

 

Det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål. 

 

 

 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


