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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Alt For Innbyggerne:  

Bjørn Inge Gabrielsen. 

Arbeiderpartiet:  

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

Lund, Linn-Synnøve Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Eirik Barstrand. 
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Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk, Kjell Eilertsen. 

Fremskrittspartiet: 

Marit Stemland, Liv-Marit Tverå. 

Høyre: 

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Hege E. Larsen Skoglund, Marianne Tverå, Harald Jøstensen. 

Kristelig Folkeparti: 

Ingelin Noresjø. 

Rødt: 

Per-Gunnar Kung Skotåm. 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ole Tobias Orvin. 

Venstre: 

Arne Bjørn Vaag. 

 

Varamedlemmer: 

June Bårdsen, Grete Haugberg, Jens Erik Kosmo, Erling Skagen, Tore Stemland. 

 

Andre: 

Rådmannen, kommunalsjef stab, kommunalsjef oppvekst og kultur, økonomisjef, regnskapssjef, 

kommunikasjonsrådgiver, leder Fauske Eiendom KF, styreleder Fauske Eiendom KF, enhetsleder 

plan/utvikling, prosjektleder skoleutbygging, assisterende fylkesmann, personalsjef, 

formannskapssekretær, presse, radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 2. oktober 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  03.10.14  

 

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 innkallinga. 

 

Merknader til sakslista: 

 Ekstra sak settes på sakslista. 

 Sak 82/14 behandles rett etter lunsj. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 
 

 

Tema: Orientering Fauske Eiendom KF v/styreleder Berit Laastad. 

 

 

Sak 82/14 ble behandlet etter sak 83/14. 

 

 

Spørsmål: 

Jørn Stene (FL): 

Bredbånd i Valnesfjord. Kommunen legger nå ny vannledning fra Kosmo til Bringsli. Kan det 

legges bredbånd samtidig med vannledning? 

 

Svar vil bli gitt i neste kommunestyremøte. 

 

Svar på tidligere spørsmål: 

Jørn Stene (FL): 

1. Er utearbeidene med Sulitjelma skole stoppet opp? 

Svar fra ordfører: Nei. Arbeidene er ikke stoppet opp, men arbeidene bør ikke gjøres 2 

ganger. 

2. Kan bassenget i Sulitjelma brukes inntil videre? 

Svar fra ordfører: Nei. Elevene får svømmeundervisning på Fauske. 

 

 

Hege Harsvik (FL) innvilget permisjon fra og med sak 82/14. 

Ottar Skjellhaug (AP) og Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 86/14. 

 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

080/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

081/14 ØKONOMIMELDING 2/2014 

082/14 KOMMUNEREFORMEN 

083/14 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNENS 

AREALDEL 

084/14 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI 

085/14 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I 

KOMMUNESTYRESAK 45/14 - FAUSKE I UTVIKLING – 

OPPRETTELSE AV ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING 

086/14 RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN 

087/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016 

088/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FAUSKE FOTBALLHALL 

089/14 HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014 - 2026, 2. GANGS 

BEHANDLING 

090/14 ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-

NYE VEINAVN 

091/14 HOLTAN KRAFT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE 

HOLTAN KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE -HØRING 

092/14 FRITAK FRA POLITISKE VERV OG VALG AV NYTT MEDLEM I 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET - KAI INGE SLETVOLD 

093/14 ENDRING AV GRENSER MELLOM VALGKRETS 02 FINNEID OG 

VALGKRETS 03 FAUSKE 

094/14 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 - FASTSETTING 

AV VALGDAG 

095/14 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

096/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

097/14 FOTBALLHALL - UTVIDET/ENDRET FINANSIERING 

 

 

 

 

 

 

  



080/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 4/2014 og 5/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-080/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

081/14: ØKONOMIMELDING 2/2014  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Økonomimelding 2/2014 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 

a) Drift: 

 
 

b) Investeringer: 

 
 

 

 

FOR-077/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Aksjeutbytte Fellesområde 1 750             Redusert inntekt

Skatt på formue og inntekt Fellesområde 3 400             Redusert inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -4 650           Økt inntekt

Eiendomskatt Fellesområde -500               Økt inntekt

Vikarutgifter Driftsenheter 3 000             Økt utgift

Refusjon sykepenger Driftsenheter -3 000           Økt inntekt

Fast lønn Enheter 5 250             Økt utgift

Pensjon Enheter 1 000             Økt utgift

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 4 750             Redusert inntekt

Lønn avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -10 000         Redusert utgift

Pensjon avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -1 000           Redusert utgift

Ikke fordelt innsparingskrav husleie Fellesområde 1 300             Økt utgift

Internkjøp Fellesområde -1 300           Redusert utgift

Konsulenttjenester Fellesområde 400                Økt utgift

Bruk av næringsfond Fellesområde -400               Økt inntekt

Netto -                 



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

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Økonomimelding 2/2014 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 

a) Drift: 

 
 

b) Investeringer: 

 
 

 

 

KOM-081/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Økonomimelding 2/2014 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 

a) Drift: 

Aksjeutbytte Fellesområde 1 750             Redusert inntekt

Skatt på formue og inntekt Fellesområde 3 400             Redusert inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -4 650           Økt inntekt

Eiendomskatt Fellesområde -500               Økt inntekt

Vikarutgifter Driftsenheter 3 000             Økt utgift

Refusjon sykepenger Driftsenheter -3 000           Økt inntekt

Fast lønn Enheter 5 250             Økt utgift

Pensjon Enheter 1 000             Økt utgift

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 4 750             Redusert inntekt

Lønn avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -10 000         Redusert utgift

Pensjon avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -1 000           Redusert utgift

Ikke fordelt innsparingskrav husleie Fellesområde 1 300             Økt utgift

Internkjøp Fellesområde -1 300           Redusert utgift

Konsulenttjenester Fellesområde 400                Økt utgift

Bruk av næringsfond Fellesområde -400               Økt inntekt

Netto -                 



 
 

b) Investeringer: 

 
 

 

082/14: KOMMUNEREFORMEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Saken fremlegges uten forslag til innstilling. 

 

 

KOM-082/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Assisterende fylkesmannen Ola Bjerkaas orienterte. 

 

Linn-Synnøve Normann Godtfredsen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av 

AP og H: 

1. Fauske kommune er opptatt av å avklare alternative modeller. Vi vil ha utredet 

følgende: 

a. Fauske som egen kommune 

b. Indre Salten 

c. Sammenslåing med Bodø kommune 

d. Stor-Salten 

 

2. Saken skal til folkeavstemming jfr. tidligere vedtak og det skal legges opp til 

folkemøter og god inkludering. 

 

3. Det kalles inn til kommunestyremøte med tema kommunestruktur så snart 

oppgavemeldinga fra regjeringa er kommet (1. tertial 2015). 

 

Aksjeutbytte Fellesområde 1 750             Redusert inntekt

Skatt på formue og inntekt Fellesområde 3 400             Redusert inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -4 650           Økt inntekt

Eiendomskatt Fellesområde -500               Økt inntekt

Vikarutgifter Driftsenheter 3 000             Økt utgift

Refusjon sykepenger Driftsenheter -3 000           Økt inntekt

Fast lønn Enheter 5 250             Økt utgift

Pensjon Enheter 1 000             Økt utgift

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 4 750             Redusert inntekt

Lønn avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -10 000         Redusert utgift

Pensjon avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -1 000           Redusert utgift

Ikke fordelt innsparingskrav husleie Fellesområde 1 300             Økt utgift

Internkjøp Fellesområde -1 300           Redusert utgift

Konsulenttjenester Fellesområde 400                Økt utgift

Bruk av næringsfond Fellesområde -400               Økt inntekt

Netto -                 



4. Etter avklaringer fra Salten regionråd og LVK, samt temadag og folkemøter, gir 

kommunestyret en anbefaling overfor innbyggerne. Innbyggerne tar da stilling til dette 

alternativet. 

 

5. Fremdriftsplan som vedtatt av Salten regionråd med endelig avklaring i 2016. 

 

6. Formannskapet er styringsgruppe. 

 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

1. Fauske kommune er opptatt av å avklare følgende alternative modeller: 

a. Fauske som egen kommune 

b. Indre Salten 

c. Sammenslåing med Bodø kommune 

d. Stor-Salten 

 

2. Saken skal til folkeavstemming jfr. tidligere vedtak og det skal legges opp til 

folkemøter og god inkludering. Det utarbeides en informasjonsplan. 

 

3. Det kalles inn til kommunestyremøte med tema kommunestruktur så snart 

oppgavemeldinga fra regjeringa er kommet (1. tertial 2015). 

 

4. Etter avklaringer fra Salten regionråd og LVK, samt temadag og folkemøter, legges 

saken ut til folkeavstemning. 

 

5. Fremdriftsplan som vedtatt av Salten regionråd med endelig avklaring i 2016. 

 

6. Formannskapet er styringsgruppe. 

 

 

Det omforente forslaget ble vedtatt med 29 mot 1 stemme. 

 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune er opptatt av å avklare følgende alternative modeller: 

a. Fauske som egen kommune 

b. Indre Salten 

c. Sammenslåing med Bodø kommune 

d. Stor-Salten 

 

2. Saken skal til folkeavstemming jfr. tidligere vedtak og det skal legges opp til 

folkemøter og god inkludering. Det utarbeides en informasjonsplan. 

 

3. Det kalles inn til kommunestyremøte med tema kommunestruktur så snart 

oppgavemeldinga fra regjeringa er kommet (1. tertial 2015). 

 

4. Etter avklaringer fra Salten regionråd og LVK, samt temadag og folkemøter, legges 

saken ut til folkeavstemning. 

 

5. Fremdriftsplan som vedtatt av Salten regionråd med endelig avklaring i 2016. 

 

6. Formannskapet er styringsgruppe. 



 

 

083/14: FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNENS 

AREALDEL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper etter 

behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, mineraler og 

reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og sentrumsutvikling og næring da 

dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 

7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 

 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for 

utbyggings- og mønster.  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 

7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og begrunnelse 

fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for behovet for 

utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 

For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord 

som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller 

ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 

For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som 

foreslås omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende 

jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig matproduksjon. 



Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

 

PLUT-066/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Ottar Skjellhaug (FL) foreslo: 

Saken utsettes til plan- og utviklingsutvalgsmøte 26. september. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

PLUT-078/14 VEDTAK-  26.09.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Punkt 7.3: 

 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 

 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper etter 

behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, mineraler og 

reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og sentrumsutvikling og næring da 

dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 

7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 



 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for 

utbyggings- og mønster.  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 

7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og begrunnelse 

fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for behovet for 

utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 

For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord 

som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller 

ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 

For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som 

foreslås omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende 

jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig matproduksjon. 

Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

Punkt 7.3: 

 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 

 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 



 

KOM-083/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

7.3, andre bombepunkt lydende: 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

tas bort. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Kjetil Sørbotten velges inn i arbeidsgruppen. 

 

FL’s forslag ble trukket. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 7.3 ble vedtatt med 30 mot 1 stemmer 

avgitt for V’s forslag. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper 

etter behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, 

mineraler og reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og 

sentrumsutvikling og næring da dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 

7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 

 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for 

utbyggings- og mønster.  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 

7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og 

kulturlandskap sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og 

begrunnelse fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for 

behovet for utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende 

områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 



For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar 

jord som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag 

eller ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 

For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som 

foreslås omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål 

vedrørende jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig 

matproduksjon. 

Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner 

med bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

Punkt 7.3: 

 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 

 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 

 

084/14: INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Prinsipper for styring av samarbeid; prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, 

effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for styring 

av samarbeidene/selskapene i Salten. 

2. Finansieringsmodell; som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor det 

betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader 

fordeles etter innbyggertall 

3. Vedtekter og selskapsavtaler; likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er 

bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i 

kommunestyrene, samt at kommuner over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved 

behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller vedtektsendringer 

4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de 

interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og 

andre dokumenter skal være tilgjengelig der 



5. Antall deltakere i representantskapet; Rådmannens forslag; det anbefales en 

ordning hvor hver kommune peker ut ên representant (samt vararepresentant) til 

representantskapet med nødvendige fullmakter. 

6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er 

kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor 

det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende 

7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid 

og eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i 

IKS’ene. 

8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap; kommunene forutsetter at alle selskapene selv 

utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i 

eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene 

individuelt for uttalelse. 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27; samarbeid etter Kommunelovens § 27 i 

fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike 

samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den 

fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen 

fremtidige organisering. 

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; vedtektene for IRIS endres slik at 

utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet. 

11. IRIS-fondet; representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med 

bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om 

å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet 

12. Regionrådets rolle; til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle 

rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen ønsker 

regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk debatt. 

Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles 

utviklingsoppgaver for Salten 

13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser); intet forslag til vedtak. 

 

 

FOR-078/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Prinsipper for styring av samarbeid; prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, 

effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for styring 

av samarbeidene/selskapene i Salten. 

2. Finansieringsmodell; som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor det 

betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader 

fordeles etter innbyggertall 

3. Vedtekter og selskapsavtaler; likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er 

bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i 

kommunestyrene, samt at kommuner over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved 

behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller vedtektsendringer 

4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de 

interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og 

andre dokumenter skal være tilgjengelig der 



5. Antall deltakere i representantskapet; Rådmannens forslag; det anbefales en 

ordning hvor hver kommune peker ut ên representant (samt vararepresentant) til 

representantskapet med nødvendige fullmakter. 

6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er 

kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor 

det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende 

7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid 

og eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i 

IKS’ene. 

8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap; kommunene forutsetter at alle selskapene selv 

utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i 

eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene 

individuelt for uttalelse. 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27; samarbeid etter Kommunelovens § 27 i 

fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike 

samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den 

fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen 

fremtidige organisering. 

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; vedtektene for IRIS endres slik at 

utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet. 

11. IRIS-fondet; representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med 

bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om 

å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet 

12. Regionrådets rolle; til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle 

rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen ønsker 

regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk debatt. 

Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles 

utviklingsoppgaver for Salten 

13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser); intet forslag til vedtak. 

 

 

KOM-084/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen på 

vegne av alle partiene: 

Nytt pkt. 2: 

Som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor kostnader fordeles etter 

innbyggere. I enkeltsaker etter regionrådets vurdering betales et likt grunnbeløp for 

alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall. 

 

Pkt. 3: 

Setningen hvor det står at kommuner med innbyggere over 10.000 innbyggere har 

dobbeltstemme tas ut. 

 

Pkt. 5: 

Dagens ordning videreføres. 

 

Det omforente forslaget pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Det omforente forslaget pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Det omforente forslaget pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 



Formannskapets innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Prinsipper for styring av samarbeid; prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, 

effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for 

styring av samarbeidene/selskapene i Salten. 

2. Finansieringsmodell; Som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor 

kostnader fordeles etter innbyggere. I enkeltsaker etter regionrådets vurdering 

betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader 

fordeles etter innbyggertall. 

3. Vedtekter og selskapsavtaler; likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er 

bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i 

kommunestyrene. 

4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de 

interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og 

andre dokumenter skal være tilgjengelig der 

5. Antall deltakere i representantskapet; Dagens ordning videreføres. 

6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er 

kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor 

det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende 

7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i felles strategi for 

samarbeid og eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn 

for styreverv i IKS’ene. 

8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap; kommunene forutsetter at alle selskapene 

selv utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og 

forankres i eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes 

kommunene individuelt for uttalelse. 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27; samarbeid etter Kommunelovens § 27 i 

fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike 

samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i 

den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin 

egen fremtidige organisering. 

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; vedtektene for IRIS endres slik 

at utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet. 

11. IRIS-fondet; representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med 

bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes 

om å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet 

12. Regionrådets rolle; til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt 

formelle rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen 

ønsker regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk 

debatt. Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles 

utviklingsoppgaver for Salten 

13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser); intet forslag til vedtak. 

 

 

085/14: KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I 

KOMMUNESTYRESAK 45/14 - FAUSKE I UTVIKLING – OPPRETTELSE AV 

ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING  
 

FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 22.05.12 i sak 45/14.  



2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til behandling av lovlighetskontroll. 

 

 

KOM-085/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Ingelin Noresjø (KRF) fremmet på vegne av KRF og FRP følgende forslag: 

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. 

 

 

KRF/FRP’s forslag  ble forkastet med 24 mot 6 stemmer. 

Forslag til vedtak pkt. 1 ble vedtatt med 17 mot 13 stemmer. 

Forslag til vedtak pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 22.05.12 i sak 45/14.  

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til behandling av 

lovlighetskontroll. 

 

 

086/14: RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

PART-007/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 



1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

FOR-079/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

KOM-086/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo nytt pkt. 2: 

Vedlegget til saken: «Veiledende rammer for lønnsfastsettelse» returneres til 

rådmannen for innarbeiding av forslag til maksimumsavlønning for de stillinger som 

tidligere har hatt dette. 

Forslaget fremlegges Partssammensatt utvalg til endelig godkjenning. 

 

FL’s forslag pkt. 2 ble forkastet med 22 mot 6 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 

veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

087/14: ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 

10 flyktninger i 2014-2015..  

 

 

DRIF-038/14 VEDTAK-  10.09.2014 
 

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

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 

10 flyktninger i 2014-2015..  

 

 

FOR-081/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 

10 flyktninger i 2014-2015. 

 

 

KOM-087/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette 

ytterligere 10 flyktninger i 2014-2015. 

 

 

088/14: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FAUSKE 

FOTBALLHALL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL NY INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 

 

PLUT-067/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 

 

KOM-088/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 

 

089/14: HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014 - 2026, 2. GANGS 

BEHANDLING  
 

RÅDMANNEN FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 



Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 

 

 

PLUT-068/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 

 

 

KOM-089/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 

 

 

090/14: ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-

NYE VEINAVN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte samiske 

parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 

 

PLUT-070/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte samiske 

parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 

 

KOM-090/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte 

samiske parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 

 

091/14: HOLTAN KRAFT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE 

HOLTAN KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE -HØRING  
 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og 

krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

PLUT-079/14 VEDTAK-  26.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og 

krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

KOM-091/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 



 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom 

måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring 

og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

092/14: FRITAK FRA POLITISKE VERV OG VALG AV NYTT MEDLEM I 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET - KAI INGE SLETVOLD  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kai Inge Sletvold innvilges fritak fra sitt verv som fast medlem av plan- og 

utviklingsutvalget for resten av valgperioden. 

 

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden velges: 

 ……………………………………………….. 

 

 

FOR-085/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 

 

KOM-092/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Liv-Marit Tverå (FRP) foreslo: 

Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden velges: 

 Tore Stemland 

 

Som nytt 3. varamedlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden 

velges: 

 Dag-Willy Nyrud 

 

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

 

VEDTAK: 

1. Kai Inge Sletvold innvilges fritak fra sitt verv som fast medlem av plan- og 

utviklingsutvalget for resten av valgperioden. 

 

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden velges: 



 Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

 

3. Som nytt 3. varamedlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden 

velges: 

 Dag-Willy Nyrud, Leivset, 8211 Fauske 

 

 

093/14: ENDRING AV GRENSER MELLOM VALGKRETS 02 FINNEID OG 

VALGKRETS 03 FAUSKE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Grense mellom valgkrets 02 Finneid og 03 Fauske legges langs elv nordvest for 

opparbeidet parkeringsplass nord for Finneidlia 2 opp til eksisterende grense. Areal 

nedenfor Rognveien legges til valgkrets 03 Fauske fram til grense valgkrets 02 Finneid. 

 

 

FOR-083/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Grense mellom valgkrets 02 Finneid og 03 Fauske legges langs elv nordvest for 

opparbeidet parkeringsplass nord for Finneidlia 2 opp til eksisterende grense. Areal 

nedenfor Rognveien legges til valgkrets 03 Fauske fram til grense valgkrets 02 Finneid. 

 

 

KOM-093/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Grense mellom valgkrets 02 Finneid og 03 Fauske legges langs elv nordvest for 

opparbeidet parkeringsplass nord for Finneidlia 2 opp til eksisterende grense. Areal 

nedenfor Rognveien legges til valgkrets 03 Fauske fram til grense valgkrets 02 

Finneid. 

 

 

094/14: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 - FASTSETTING 

AV VALGDAG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

I forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 14. september 2015. 

 

 

FOR-082/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

I forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 14. september 2015. 

 

 

KOM-094/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

I forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 avholdes det i 

Fauske kommune valg mandag 14. september 2015. 

 

 

095/14: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-095/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

 

096/14: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-096/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Referatene ble tatt til orientering. 

 

 

097/14: FOTBALLHALL - UTVIDET/ENDRET FINANSIERING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommune øker sitt investeringstilskudd til Fauske Sprint i forbindelse med 

realisering av ny fotballhall fra kr 5 mill. til kr 15,54 mill. Tilskuddet finansieres fra 

hjemfallfondet. 

2. Kommunestyret forutsetter at Fauske Sprint fullt og helt står som tiltakshaver for 

prosjektet. 

3. Kommunens engasjement er avhengig av at prosjektet fullfinansieres og at et realistisk 

driftsbudsjett kan dokumenteres 

 

 

FOR-087/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommune øker sitt investeringstilskudd til Fauske Sprint i forbindelse med 

realisering av ny fotballhall fra kr 5 mill. til kr 15,54 mill. Tilskuddet finansieres fra 

hjemfallfondet. 

2. Kommunestyret forutsetter at Fauske Sprint fullt og helt står som tiltakshaver for 

prosjektet. 

3. Kommunens engasjement er avhengig av at prosjektet fullfinansieres og at et realistisk 

driftsbudsjett kan dokumenteres. 

 

 

KOM-097/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune øker sitt investeringstilskudd til Fauske Sprint i forbindelse med 

realisering av ny fotballhall fra kr 5 mill. til kr 15,54 mill. Tilskuddet finansieres fra 

hjemfallfondet. 

2. Kommunestyret forutsetter at Fauske Sprint fullt og helt står som tiltakshaver for 

prosjektet. 

3. Kommunens engasjement er avhengig av at prosjektet fullfinansieres og at et realistisk 

driftsbudsjett kan dokumenteres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


