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Utskrift er foretatt den  26.05.14  

 

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. 
 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til sakslista: 

 Befaring til Geitberget først. 

 B-saker til slutt. Sak 57/14 behandlet før sak 56/14. 

 Ingelin Noresjø (KRF): Etterlyser sak ang. tilstandsrapport for grunnskolen. 

 

Saksliste med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Bjørn Inge Gabrielsen (AFI) innvilget permisjon fram til og med sak 40/14. I permisjonstiden 

trådte Kjell Sverre Jakobsen (AFI) inn. 

Kenneth Svendsen (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 57/14. 

Hege Harsvik (FL) innvilget permisjon fra og med sak 56/14. 

 

Oppfordring fra folkehelserådgiver – Aktivitet i hverdagen og vedtak om røykeforbud i 

nærheten av kommunale bygg. 

 

Budsjetthåndboka ble utdelt i møtet. 

 

Spørsmål: 

Kjell Eilertsen reiste følgende spørsmål: 

Et viktig tjenesteområde innenfor kommunal helse-, omsorgs- og sosialtjeneste er 

tjenestetilbud rettet mot mennesker med psykiske lidelser og rusrelaterte helseplager. Ofte kan 

en registrere en kombinasjon av rus og psykisk lidelse. 

 

Felleslista vil med dette be ordfører i neste kommunestyremøte redegjørelse for status på dette 

tjenesteområdet. Sentrale spørsmålsstillinger som det er ønskelig at ordføreren går inn på: 

 Om det er samsvar mellom gjeldende kommunalt planverk og de tjenestene som tilbys 

på dette området? 

 Er tjenestene dimensjonert i samsvar med kjente behov i befolkningen? 

 Noen ord om forebyggende arbeid? 

 Hvordan er tilgangen på tilpasset arbeid og aktiviteter for denne befolkningsgruppen? 

 Hvordan er tilgangen på boliger? 

 Noen ord om samhandlingen mellom kommunale tjenesteenheter og samarbeidet 

mellom kommunale tjenester og lokale statlige tjenester? 

 

Svar på spørsmål: 

Ingelin Noresjø: 

Rådmannens svarte. Tilstandsrapport grunnskolen kommer opp som sak i neste 

kommunestyremøte. 

Kjell Eilertsen: 

Ordfører svarte. En redegjørelse kommer i neste møte. 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

038/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

039/14 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 - FAUSKE KOMMUNE 

040/14 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 - FAUNA KF 

041/14 KOSTRA-ANALYSE 2013 

042/14 NYE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FAUSKE KOMMUNE 

043/14 EIENDOMSSKATT - VALG AV TAKSERINGSMETODE 

044/14 FINNEID SKOLE - ROM OG FUNKSJONSPROGRAM. FORSLAG TIL 

OMBYGGING/UTVIDELSE 

045/14 FAUSKE I UTVIKLING - OPPRETTELSE AV ENHET 

SAMFUNNSUTVIKLING 

046/14 ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN 

047/14 SKOGMØTE OM TYNNINGSDRIFT I GRANPLANTEFELT 

048/14 DETALJREGULERING FOR LYNGVEIEN 2 

049/14 DETALJREGULERING RV. 80 DEPONI I NORDVIKA 

050/14 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GEITBERGET 

051/14 SAMHANDLINGSREFORMEN - TJENESTEAVTALER MELLOM 

FAUSKE KOMMUNE OG NORDLANDSSYKEHUSET - TILSETTING 

AV TURNUSLEGER OG AVTALE OM BRUK AV LEDSAGER 

052/14 INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR 

UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED 

KOMMUNESTYREVALGET I 2015 

053/14 ERSTATNINGSLOKALER FAUSKE ATLETKLUBB  -  

TILBYGG/UTVIDELSE FAUSKE IDRETTSHALL 

054/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

055/14 GRUNNGITTE SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 22. MAI 

2014 

056/14 SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 

057/14 SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 

058/14 KLØCKNER BRANNBIL ANNO 1942 

 

 

 

 

 

 

  



038/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-038/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

039/14: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 - FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 2 737 732,89 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond. 

 

 

FOR-039/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Regnskapssjef orienterte. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 2 737 732,89 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond. 

 

 

KOM-039/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Rådmannen orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 2 737 732,89 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond. 

 

 

040/14: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 - FAUNA KF  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



1. Den framlagte årsberetning 2013 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2013. 

 

 

FOR-040/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

1. Den framlagte årsberetning 2013 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2013. 

 

 

KOM-040/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Den framlagte årsberetning 2013 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2013. 

 

 

041/14: KOSTRA-ANALYSE 2013  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Saken tas til orientering. 

 

 

FOR-041/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

Saken tas til orientering. 

 

 

KOM-041/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

 

042/14: NYE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FAUSKE KOMMUNE  



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Nytt forslag til vedtekter for eiendomsskatt vedtas og gjøres gjeldende fra 22.05.2014.  

 

 

FOR-042/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

Nytt forslag til vedtekter for eiendomsskatt vedtas og gjøres gjeldende fra 22.05.2014.  

 

 

KOM-042/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Nytt forslag til vedtekter for eiendomsskatt vedtas og gjøres gjeldende fra 22.05.2014.  

 

 

043/14: EIENDOMSSKATT - VALG AV TAKSERINGSMETODE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune benytter nåværende metode med bruk at kommunal taksering til 

fastsettelse av eiendomsskattetakst ved ny 10-årstaksering 

 

 

FOR-043/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

Fauske kommune benytter nåværende metode med bruk at kommunal taksering til 

fastsettelse av eiendomsskattetakst ved ny 10-årstaksering 

 

 

KOM-043/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune benytter nåværende metode med bruk at kommunal taksering til 

fastsettelse av eiendomsskattetakst ved ny 10-årstaksering 

 

 



044/14: FINNEID SKOLE - ROM OG FUNKSJONSPROGRAM. FORSLAG TIL 

OMBYGGING/UTVIDELSE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med 

å realisere ny skolestruktur, jfr. prosjektplanen. Kommunestyret slutter seg til de 

framlagte planer for ombygging av Finneid skole.   

 

 

FOR-045/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

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

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med 

å realisere ny skolestruktur, jfr. prosjektplanen. Kommunestyret slutter seg til de 

framlagte planer for ombygging av Finneid skole.   

 

 

KOM-044/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet 

med å realisere ny skolestruktur, jfr. prosjektplanen. Kommunestyret slutter seg til de 

framlagte planer for ombygging av Finneid skole.   

 

 

045/14: FAUSKE I UTVIKLING - OPPRETTELSE AV ENHET 

SAMFUNNSUTVIKLING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Det opprettes en ny enhet under rådmannen benevnt «Enhet Samfunnsutvikling». 

2. Enheten etableres vha. ressursene i Plan og utvikling samt Fauna KF. 

3. Kommunestyret oppretter stilling som leder Samfunnsutvikling. 

4. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet og partssammensatt utvalg om 

det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling og bemanning. 

5. Den årlige støtten til Fauske Næringsforum vurderes som del av dette arbeidet. 

 

 

FOR-047/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H: 

1. Det oppnevnes en ny enhet benevnt plan/ næring og samfunnsutvikling. 

2. Som innstillingen. 

3. Tas ut. 



4. Som innstillingen + støtte til interesseorganisasjoner for næringslivet. 

5. Tas ut. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Det oppnevnes en ny enhet benevnt plan/ næring og samfunnsutvikling. 

2. Enheten etableres vha. ressursene i Plan og utvikling samt Fauna KF. 

3. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet og partssammensatt utvalg om 

det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling og bemanning samt støtte til 

interesseorganisasjoner for næringslivet. 

 

 

KOM-045/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Per Gunnar K. Skotåm (R) fremmet følgende forslag: 

1. Det oppnevnes en ny enhet benevnt plan/ næring og samfunnsutvikling. 

2. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet og partssammensatt utvalg 

om det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling og bemanning samt 

støtte til interesseorganisasjoner for næringslivet. 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo følgende på vegne av FRP og KRF: 

1. Kommunestyret viser til at Fauna KF over lang tid har stadfestet seg som en 

effektiv og viktig aktør i arbeidet for å trekke til seg offentlige og private etableringer 

og arbeidsplasser. 

 

2. Kommunestyret viser til at Fauna KF gjennom sine dyktige medarbeidere over tid 

har klart å etablere en "ressursbank" av frivillige personer som gjennom sitt 

dugnadsarbeid utgjør en betydelig ressurs for å hjelpe til med etableringer av ny, samt 

utvidelser av nye offentlige og private arbeidsplasser. 

 

3. Kommunestyret viser til entydige signaler fra et samlet næringsliv om at en ønsker 

en videreføring av Fauna KF. 

 

3. Kommunestyret viderefører Fauna KF, og ber rådmannen legge frem en bred 

vurdering om hvilke oppgaver Fauna KF skal utføre for Fauske kommune. 

Kommunestyret ber om at en slik vurdering også skal omfatte hvordan et fremtidig 

samarbeidet mellom Fauna KF og de aktuelle etater i Fauske kommune skal kunne 

utløse flest mulige arbeidsplasser. 

 

 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret har tidligere bedt om en evaluering av næringsarbeidet i Fauske, og 

det er satt av inntil kroner 100.000,- til formålet. 

 

Rådmannen bes innen 1. oktober 2014 gjennomføre evaluering av næringsarbeidet i 

Fauske kommune, herunder samarbeidet mellom Fauna, øvrige kommunale 

avdelinger, og private interesseorganisasjoner.   

 



Rådmannen bes innen samme frist fremme en sak for Formannskapet og 

Partssammensatt utvalg om det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling, 

lokalisering og bemanning.  

 

 

FRP/KRF’s forslag fikk 6 stemmer. 

H’s forslag fikk 13 stemmer. 

R’s forslag fikk 1 stemme. 

Formannskapets innstilling fikk 17 stemmer og ble dermed vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1.  Det oppnevnes en ny enhet benevnt plan/ næring og samfunnsutvikling. 

2. Enheten etableres vha. ressursene i Plan og utvikling samt Fauna KF. 

3. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet og partssammensatt utvalg 

om det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling og bemanning samt 

støtte til interesseorganisasjoner for næringslivet. 

 

 

Ingelin Noresjø (KRF), Kenneth Svendsen (FRP) og Liv-Marit Tverå (FRP) 

fremmet krav om lovlighetskontroll: 

Det fremsettes krav om lovlighetskontroll av vedtak i sak KOM 45/14, med bakgrunn 

i Kommuneloven § 62 og § 23 og Forvaltningsloven § 17. 

 

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

Kommunestyrets reglement § 31). 

 

 

Det ble stemt over hvorvidt lovlighetskontrollen skulle ha oppsettende virkning. 

Lovlighetskontrollen ble vedtatt ikke å ha oppsettende virkning med 17 mot 14 

stemmer. 

 

 

046/14: ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret støtter behovet for en samordning av reiselivssektoren i Salten og slutter 

seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13. 

 

 

FOR-048/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret støtter behovet for en samordning av reiselivssektoren i Salten og slutter 

seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13. 

 

 

KOM-046/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 



Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret støtter behovet for en samordning av reiselivssektoren i Salten og 

slutter seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13. 

 

 

047/14: SKOGMØTE OM TYNNINGSDRIFT I GRANPLANTEFELT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Prosjektet godkjennes som sluttført. 

 

 

FOR-049/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

Prosjektet godkjennes som sluttført. 

 

 

KOM-047/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Prosjektet godkjennes som sluttført. 

 

 

048/14: DETALJREGULERING FOR LYNGVEIEN 2  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Lyngveien 2. 

 

 

PLUT-038/14 VEDTAK-  29.04.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Lyngveien 2. 

 

 

 

KOM-048/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 29 mot 2 stemmer. 



 

VEDTAK: 

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

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Lyngveien 2. 

 

 

049/14: DETALJREGULERING RV. 80 DEPONI I NORDVIKA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 

Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering Rv. 80 deponi i Nordvika. 

 

Før deponering av overskuddsmasser i området må eventuelt miljøfarlig avfall i 

skiferbrudd fjernes. 

 

 

PLUT-037/14 VEDTAK-  29.04.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 

Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering Rv. 80 deponi i Nordvika. 

 

Før deponering av overskuddsmasser i området må eventuelt miljøfarlig avfall i 

skiferbrudd fjernes. 

 

 

KOM-049/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Steinmasse som kan gjenbrukes i dette deponiet, må gjenbrukes til andre formål i 

regionen. 

 

 

AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med AP’s tilleggsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering Rv. 80 

deponi i Nordvika. 

 

Før deponering av overskuddsmasser i området må eventuelt miljøfarlig avfall i 

skiferbrudd fjernes. 

 

Steinmasse som kan gjenbrukes i dette deponiet, må gjenbrukes til andre formål i 

regionen. 

 



 

050/14: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GEITBERGET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget, alternativ C. 

 

Av hensyn til snøbrøyting langs eksisterende garasjebygg på gnr. 103/1498 trekkes 

vegen (FA1) 2 m nordover på denne strekningen. 

 

Bestemmelsenes pkt. 8.6 tas ut. 

 

Protest fra Brit Pedersen tas ikke til følge. 

 

 

PLUT-005/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Planutvalget ber kommunestyret vedta en reguleringsplan for Geitberget. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Planutvalget ber kommunestyret vedta en reguleringsplan for Geitberget. 

 

 

KOM-017/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål med egen habilitet.  

Pedersen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 første 

ledd b). 

 

Eirik Barstrand (AP) foreslo: 

Fauske kommune vedtar reguleringsplan for Geitberget alt. C. 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Kommunestyret viser til saksframlegget og vedtar å videreføre dagens atkomst til 

eiendommene. 

 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. Kommunestyret vil foreta en befaring i 

området før saken behandles. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble vedtatt med 27 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. Kommunestyret vil foreta en befaring i 

området før saken behandles. 

 



 

KOM-050/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål med egen habilitet (Slektskap med part).  

Pedersen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 første 

ledd b). 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2, godkjenner ikke Fauske 

kommunestyre det fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget. 

 

Det søkes om dispensasjon fra veitrafikklova, slik at dagens utkjøringer kan brukes 

frem til E6 legges om. 

 

 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget, alternativ C. 

 

Av hensyn til snøbrøyting langs eksisterende garasjebygg på gnr. 103/1498 trekkes 

vegen (FA1) 2 m nordover på denne strekningen. 

 

Bestemmelsenes pkt. 8.6 tas ut. 

 

Protest fra Brit Pedersen tas ikke til følge. 

 

 

FRP’s forslag ble trukket. 

 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo på vegne av alle partiene unntatt V: 

Regulering av Geitberget tas inn og sees i sammenheng med rullering av Fauske 

Østre. Kommunestyret ber om at arbeidet med rullering av reguleringsplan for Fauske 

Østre igangsettes. 

 

 

V’s forslag fikk 2 stemmer. 

AP’s forslag på vegne av alle partier unntatt V ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Regulering av Geitberget tas inn og sees i sammenheng med rullering av Fauske 

Østre. Kommunestyret ber om at arbeidet med rullering av reguleringsplan for Fauske 

Østre igangsettes. 

 

 

 

051/14: SAMHANDLINGSREFORMEN - TJENESTEAVTALER MELLOM 

FAUSKE KOMMUNE OG NORDLANDSSYKEHUSET - TILSETTING AV 

TURNUSLEGER OG AVTALE OM BRUK AV LEDSAGER  
 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler 12 og 13. 

Avtalene tas i bruk fra og med 1. juni 2014. 

 

 

DRIF-022/14 VEDTAK-  30.04.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler 12 og 13. 

Avtalene tas i bruk fra og med 1. juni 2014. 

 

 

FOR-044/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler 12 og 13. 

Avtalene tas i bruk fra og med 1. juni 2014. 

 

 

FUN-021/14 VEDTAK-  08.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

ELD-013/14 VEDTAK-  15.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

KOM-051/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler 12 og 13. 

Avtalene tas i bruk fra og med 1. juni 2014. 

 

 

052/14: INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR 

UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED 

KOMMUNESTYREVALGET I 2015  
 

 

FOR-051/14 VEDTAK-  05.05.2014 



 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

Fauske kommune ønsker å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 

17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015. 

 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Fauske kommune søker ikke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. 

 

 

H’s forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for V’s forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune søker ikke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. 

 

 

KOM-052/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Ole Tobias Orvin (SV) foreslo: 

Fauske kommune søker å delta i forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved 

kommunestyrevalget 2015. 

 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 10 stemmer avgitt for SV’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune søker ikke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 

år. 

 

 

053/14: ERSTATNINGSLOKALER FAUSKE ATLETKLUBB  -  

TILBYGG/UTVIDELSE FAUSKE IDRETTSHALL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Det bevilges kr 2.418.975 over investeringsbudsjettet til overtakelse av bygget ved 

ferdigstillelse. Finansiering ved hjelp av låneopptak. 

2. Utbetaling skjer når ferdigattest er utstedt 

3. Det utarbeides en skriftlig avtale på forhånd som regulerer ansvarsforholdet mellom 

Fauske kommune og Fauske Atletklubb både gjennom byggeperioden og ved overtakelse 

av bygget 

 

 

FOR-057/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



1. Det bevilges kr 2.418.975 over investeringsbudsjettet til overtakelse av bygget ved 

ferdigstillelse. Finansiering ved hjelp av låneopptak. 

2. Utbetaling skjer når ferdigattest er utstedt 

3. Det utarbeides en skriftlig avtale på forhånd som regulerer ansvarsforholdet mellom 

Fauske kommune og Fauske Atletklubb både gjennom byggeperioden og ved overtakelse 

av bygget. 

 

 

KOM-053/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Det bevilges kr 2.418.975 over investeringsbudsjettet til overtakelse av bygget ved 

ferdigstillelse. Finansiering ved hjelp av låneopptak. 

2. Utbetaling skjer når ferdigattest er utstedt 

3. Det utarbeides en skriftlig avtale på forhånd som regulerer ansvarsforholdet mellom 

Fauske kommune og Fauske Atletklubb både gjennom byggeperioden og ved 

overtakelse av bygget. 

 

 

054/14: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-054/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Dokumentene ble referert. 

 

 

055/14: GRUNNGITTE SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 22. MAI 

2014  
 

 

KOM-055/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Ordfører svarte på grunngitte spørsmål fra Ole Tobias Orvin (SV) og Ingelin Noresjø 

(KRF). 

 

Svar på grunngitt spørsmål fra representanten Ole Orvin SV – integrering. 

 

Integreringsenheten består av flyktningetjenesten og voksenpedagogisk senter med 

totalt 14,3 stillingshjemler, dette er inkludert helsesøster og programrådgiver. Pr i dag 

er det 32 deltakere på programmet. I Fauske kommune er det pr. tiden 163 flyktninger 

inkludert norskfødte, med under 5 års botid. De tre største nasjonalitetene er pr. i dag: 

Eritrea, Somalia, og Palestina. 

Det har over lengre tid vært behov for bedre lokaliteter for voksenpedagogisk senter, 

samtidig var det ved sammenslåing av enheten en forutsetning om samlokalisering.  

Da man ble kjent med at det ble ledige lokaler på Søbbesva ble prosessen for 



samlokalisering startet. Ankepunktet for flytting var avstand fra sentrum til skole og til 

flyktningkontoret.  

 

For noen har skoleveien blitt lenger, men for alle er avstand mellom bopel og skole 

under 4 km. Det er gode bussforbindelser til og fra skolen og ned til sentrum. Det 

oppleves ikke at avstand har skapt store problemer for noen av elevene hittil. Både 

elever og personalet har signalisert at de er mer fornøyd med lokalitetene enn tidligere. 

For flyktninger som er ferdig med introprogrammet og som har behov for 

flyktningkontorets tjenester, benytter man seg av avtaler på kontor eller man drar på 

hjemmebesøk. Så oppsummert kan man si at man opplever ingen praktiske problemer 

knyttet til flytting så langt. 

 

I februar 2014 ble man samlokaliser på Søbbesva, i lokalene hvor Fauske 

videregående skole tidligere holdt til.. Med bakgrunn i samlokalisering kan man bruke 

kompetansen på en bedre og mer effektiv måte, slik at flyktningene opplever å få et 

helhetlig tilbud.  Lokalen på Søbbesva er større og det er mulighet for større klasser og 

dermed kan drive mer hensiktsmessig og i tråd med antall elever i en klasse, som 

andre skoler bygger på. Siden flyttet ble gjort har man erfart at samarbeidet rundt 

introduksjonsprogrammet har gått lettere.  

 

Kommunikasjonen og samarbeid rundt nyankomne flyktninger har også blitt lettere å 

ivareta ved samlokalisering. Men ved samlokalisering vil strukturer, rutiner og 

prosedyrer til en viss grad endres, noe det også jobber med, for å få felles strategier for 

en bedre progresjon og måloppnåelse hos flyktningene. 

 

Flyktningkontoret skal sikre ivaretakelse av den enkeltes individuelle behov, gi 

praktisk hjelp og informasjon i boligen og nærmiljøet, være veiledere og rådgivere og 

henvise til andre kommunale tjenester der det er behov for det.  Det er viktig at 

flyktningene planlegger sin boligkarrierer og deltar på fritidsaktiviteter på lik linje 

med nordmenn. Dette er også en avgjørende del av integreringen.  

 

Vi i Fauske ønsker at flyktningene skal opplever å bli tatt godt i mot, og få den hjelpen 

de trenger for å få dagliglivet til å fungere. Nyankomne flyktninger som bosettes i 

Fauske kommune skal ha mulighet til å bli godt integrert.  Integrering handler om å 

sørge for at den enkelte får mulighet til å være i aktivitet, arbeid og kan delta i 

samfunnslivet.  

 

Integreringsenheten i fauske følger de overordnede nasjonale målsettinger om: 

Kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår, sosial mobilitet, innflytelse i demokratiske 

prosesser, deltakelse i sivilsamfunnet, tilhørighet, respekt for forskjeller og lojalitet til 

felles verdier.   

 

Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for 

deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 

Integreringsenheten legger vekt på språkopplæring og kvalifisering. Det er også en 

nasjonal prioritering at flyktninger med lite eller ingen utdanning fra hjemlandet, og 

spesielt kvinner innenfor denne gruppen, skal prioriteres.  

 

Grunnskole for innvandrere har vært et prioritert område og kommer til å være et 

prioritert område. Nettopp for å oppnå målsetting om at sysselsetting for innvandrere 

bør være tilnærmet lik resten av befolkningen for at integreringen skal være vellykket 

og velferdsstaten bærekraftig.  



 

 

Svar på grunngitt spørsmål  fra representanten Ingelin Noresjø Krf - 

Trafikksituasjonen rundt ny skole Vestmyra og Finneid 

 

Når det gjelder trafikkmessige forhold og endringer i elev trafikken som følge av ny 

skolestruktur er dette et område som det er satt stort fokus på, og som vi har jobbet 

med helt fra starten av i arbeidet med planleggingen av ny skolestruktur. 

 

Det er nedsatt en egen prosjektgruppe/arbeidsgruppe som jobber spesielt med 

trafikksikkerhet og spørsmål knyttet til hvordan elev trafikken til og fra Vestmyra skal 

legges opp. Det er avhold flere møter med Faglig Trafikk forum Fauske, og vi har 

også koblet oss tett på Statens Vegvesen i dette arbeidet.  

 

I samråd med Statens Vegvesen planlegges det for elevene fra Hauan som skal til 

Vestmyra en sammenhengende gang-sykkelvei forbi handelsparken og frem til 

nyskolen med planfri kryssing av E6. I handlingsprogrammet for Statens vegvesen 

2014 – 2017 er det avsatt 26 mill til bygging av undergang Vestmyra. Denne tenkes 

plassert i området Nico krysset, og Statens Vegvesen er i gang med utarbeidelse av 

reguleringsplan for dette området. Som ledd i planleggingen gjennomføres det i disse 

dager registreringer og målinger av barnetråkkområder for deler av sentrum og for 

Hauan. Det kan også opplyses at vi har søkt fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 

2014 og fått innvilget 160.000 til oppstart bygging av gang/sykkelvei 

Den største trafikkøkningen vi får til Vestmyra vil imidlertid være fra Erikstad 

området, og her vil kryssingen av RV 80 være en utfordring. Det planlegges en 

omlegging av RV80 fra Klungset til Vestmyra, og trafikken vil da legges forbi 

Erikstad.  Også til dette prosjektet er det avsatt midler i handlingsprogrammet til 

Statens vegvesen (50 mill), og arbeidet med reguleringsplan er startet opp.   

Kommunestyret har fulgt opp denne saken og har i sak K49/13 gjort vedtak om å be 

Statens Vegvesen om å arbeide videre med dette veiprosjektet. Det ligger også i 

vedtaket at kommunen er innstilt på å dekke inntil 50 % av planleggingskostnadene 

for dette. 

Vi har videre også drøftinger med Statens vegvesen om kartlegginger av elevtrafikken 

fra Erikstad, og om mulige trafikksikkerhetstiltak som kan være aktuelle å få på plass i 

påvente av ny vei.  

 

Som en del av planleggingen av nye Vestmyra skole lages det en ny reguleringsplan 

for skoletomten og omkringliggende område. I planforslaget er det lagt inn at vi ikke 

ønsker biltrafikk inn på skoleområdet og det er tegnet inn egen droppsone utenfor 

området(såkalt «kiss and ride» eller på norsk kyss og kjør) for av og påstigning for 

elever som skysses til skolen. 

I tillegg lages ny parkeringsplass for biler i god avstand fra skolen (Fugleveien) 

Trafikk forbi skoleområdet/idrettshallen langs Hegreveien vil også bli regulert og det 

skal opparbeides gangvei/sykkelvei langs Hegreveien og Fugleveien.  

 

I kravspesifikasjonen og anbudsbeskrivelsen som er sendt tilbyderne er det lagt stor 

vekt på hvordan uteområdet skal utformes med tanke på trafikksikkerhet. Et 

gjennomgående krav er at gangtrafikk og biltrafikk skal være adskilt. Det skal også 

legges til rette for utvidet bruk av sykkel til og fra skolen både for elever og ansatte. 

Her kan nevnes at det bla. skal være stor overbygd sykkelparkering med plass til 330 

sykler.  

 



Det helsefremmende perspektivet skal være en rød tråd gjennom prosjektene. 

 

I planleggingen av ombygging/utvidelse av Finneid skole har temaet trafikksikkerhet 

og vurderinger av trafikksituasjonen som følge av de endringene vi vil få for denne 

skolen så langt ikke vært behandlet særskilt. Ordføreren finner det rimelig at det på 

samme måte som for Vestmyra gjøres det en gjennomgang og vurdering av 

trafikkbildet i Finneidområdet. Utfra dette må det så tas stilling til hvilke tiltak og 

endringer som må gjøres for å få til en trygg og sikker trafikksituasjon, og i det videre 

arbeid med planleggingen av uteområdet forventes det at dette tas inn.   

 

 

056/14: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET  
 

 

Unntatt med hjemmel i offentlighetslovens § 23. 

 

 

057/14: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET  
 

 

Unntatt med hjemmel i offentlighetslovens § 23. 

 

 

058/14: KLØCKNER BRANNBIL ANNO 1942  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune overdrar eiendomsretten av Kløckner Brannbil til GMC/Klungset Leir. 

Følgende betingelser stilles: 

 

 Ved eventuell nedlegging av GMC/Klungset leir skal kjøretøyet tilbakeføres til 

Fauske kommune vederlagsfritt. 

 Ved eventuelt ønske om videresalg, skal Fauske kommune ha mulighet til 

forkjøpsrett, etter at kjøretøyet er ferdig restaurert og er på vedlikeholds-status.  

 Ved større markeringsdager/festdager i kommunen hvor det er ønskelig å bruke 

kjøretøyet, skal dette kunne skje vederlagsfritt. 

 

 

FOR-050/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Hege Harsvik (FL) foreslo: 

Fauske kommune overdrar eiendomsretten av Kløckner Brannbil til Salten Brann IKS. 

Følgende betingelser stilles: 

 

 Ved eventuell avvikling av Salten Brann IKS, eller at Fauske kommune trekker 

seg ut av IKS-samarbeidet tilbakeføres bilen til Fauske kommune vederlagsfritt. 

 Ved eventuelt ønske om videresalg, skal Fauske kommune ha mulighet til 

forkjøpsrett, etter at kjøretøyet er ferdig restaurert og er på vedlikeholds-status.  

 Ved større markeringsdager/festdager i kommunen hvor det er ønskelig å bruke 

kjøretøyet, skal dette kunne skje vederlagsfritt. 

 



FL’s forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune overdrar eiendomsretten av Kløckner Brannbil til Salten Brann IKS. 

Følgende betingelser stilles: 

 

 Ved eventuell avvikling av Salten Brann IKS, eller at Fauske kommune trekker 

seg ut av IKS-samarbeidet tilbakeføres bilen til Fauske kommune vederlagsfritt. 

 Ved eventuelt ønske om videresalg, skal Fauske kommune ha mulighet til 

forkjøpsrett, etter at kjøretøyet er ferdig restaurert og er på vedlikeholds-status.  

 Ved større markeringsdager/festdager i kommunen hvor det er ønskelig å bruke 

kjøretøyet, skal dette kunne skje vederlagsfritt. 

 

 

KOM-058/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende fellesforslag: 

 Eierskapet til brannbilen er og skal også i fremtiden være Fauske kommune. 

 Brannbilen skal ved en restaurering også i fremtiden fremstå som en brannbil 

brukt i Fauske, og ikke en bil brukt av den tyske okkupasjonsstyrken under 

krigen. 

 Kommunestyret forutsetter at brannbilen skal stå på utstilling i en fremtidig ny 

brannstasjon på Fauske. Rådmannen har ansvar for den midlertidige 

plassering. 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

 Eierskapet til brannbilen er og skal også i fremtiden være Fauske kommune. 

 Brannbilen skal ved en restaurering også i fremtiden fremstå som en brannbil 

brukt i Fauske, og ikke en bil brukt av den tyske okkupasjonsstyrken under 

krigen. 

 Kommunestyret forutsetter at brannbilen skal stå på utstilling i en fremtidig ny 

brannstasjon på Fauske. Rådmannen har ansvar for den midlertidige 

plassering. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


