
Møtebok Fauske Kommune  

   

 KOMMUNESTYRET  

 

 

Møtedato: 13.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 099/14 - 107/14 

Møte nr: 8/2014 Til kl. 13:15 Møtested: Fauske hotell 

 

 

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 Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Gøran S. Indregård, Lisbeth 

Kvæl, Eirik Barstrand. 

Felleslista: 

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: 

Rødt: 

Per-Gunnar Kung Skotåm. 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ole Tobias Orvin. 

Venstre: 

Arne Bjørn Vaag. 

 

Varamedlemmer: 

Leif Lindstrøm, Vera Solbakk. 

 

Andre: 

Rådmannen, kommunalsjefer, økonomisjef, kommunikasjonsrådgiver, formannskapssekretær, presse, 

radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 13. november 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  14.11.14  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Presentasjon av filmen «Slavemerket». 

 Spørsmål etter behandling av sakslista. 

 

Saksliste enstemmig godkjent. 

 

Ingen inhabilitet. 

 

Presentasjon av «Slavemerket» v/Tom Vidar Karlsen. 

 

Svar fra forrige møte: 

Jørn Stene: Ordfører svarte. Vannledning Kosmo - Bringsli. Det legges bredbånd sammen 

med vannledning. 

 

Spørsmål: 

 Jørn Stene: Har vedtatt Hent som entreprenør for ny skole. I saken ble det hentydet at 

lokale bedrifter skulle få oppdrag. Kenneth Svendsen tok dette opp i forrige 

formannskapsmøte. Lokale bedrifter får ikke innsyn i papirene. Ber om orientering. 

 Kjell Eilertsen: 22. mai ble det spilt spørsmål ang. status i rus/psykiatri. 19. juni svarte 

ordfører. Redegjørelse ble gitt i driftsutvalget. Ikke plan for området. Hvor er vi denne 

saken? Har vi en gjeldende plan for området? Ber om en redegjørelse på status til 

neste møte. 

 Bjørn Inge Gabrielsen: Skoleutbygging. Skulle være mange lokale bedrifter. Kan vi se 

på kontrakten igjen? 

 

Ordfører svarte: 

 Hent. Må komme tilbake til det konkrete. 

 Rus/psykiatri har vært tema i driftsutvalget. Det kan være et spørsmål om ruspolitisk 

handlingsplan bør revideres, men vi har en ruspolitisk handlingsplan. 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

099/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

100/14 ØKNING AV KASSEKREDITT 

101/14 GENERELL UTBYGGINGSAVTALE 

102/14 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I 

KOMMUNESTYRESAK 61/14 – SULISBADET 

103/14 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I 

KOMMUNESTYRESAK 62/14 – SULITJELMA BARNEHAGE 

104/14 MØTEPLAN 2015 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

105/14 OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM OG NY NESTLEDER TIL STYRET 

FOR FAUSKE EIENDOM KF 

106/14 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE 13. NOVEMBER 

2014 - NATT-TOG PÅ SALTENPENDELEN? 

107/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/10412      

 Arkiv sakID.:   14/2377  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    099/14 KOMMUNESTYRE Dato:  13.11.2014 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 6/2014 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-099/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/9936      

      Arkiv sakID.:   14/2272  Saksbehandler:  Kariann Skar Sørdahl  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    094/14 FORMANNSKAP Dato:  03.11.2014 

 100/14 KOMMUNESTYRE  13.11.2014 

 

 

 

 

ØKNING AV KASSEKREDITT 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har i dag en kassekredittgrense på 100 mill. kroner.  

 

Figuren nedenfor viser utviklingen i likviditet i perioden januar 2013 til oktober 2014 (2013 - blå 

kurve, 2014 - grønn kurve): 

 

 
 

I perioder benyttes kassakreditten ned mot 100 mill. kroner. Forbedringen i likviditeten mot 

slutten året er en konsekvens av at låneopptakene gjennomføres i den perioden.  

 

I følge regelverket for offentlige anskaffelser skal låneopptak kunngjøres som offentlig 

anskaffelse når summen av gebyrer, provisjoner, renter og andre former for vederlag i hele lånets 

løpetid overstiger kr 500 000,-. Verdien av Fauske kommunes låneopptak for 2014 overstiger 

denne verdien. Det vil ta i overkant av 60 dager å få stilt lånemidlene for 2014 til kommunens 

disposisjon. For å dekke likviditetsbehovet i perioden november 2014 til januar 2015 når 

låneopptaket kan gjennomføres, er det behov for å øke kassekreditten med 40 mill. kr, slik at ny 

kassekredittgrense blir 140 mill. kr.  

 

Saksbehandlers vurdering: 



 

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

i at låneopptak for 2014 vil skje først i januar 2015, vil det være nødvendig å øke kassakreditten 

til 140 millioner kroner for å ha tilstrekkelig likviditet fra midten av november og frem til 

låneopptaket finner sted. Med dagens rentenivå er ikke kassekreditt vesentlig dyrere enn 

langsiktig lån for Fauske kommune. Nytt langsiktig lån forutsettes utbetalt senest i januar 2015. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Rådmannen gis fullmakt til å kunne øke kassekreditten til 140 millioner kroner. 

 

 

FOR-094/14 VEDTAK-  03.11.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Rådmannen gis fullmakt til å kunne øke kassekreditten til 140 millioner kroner. 

 

 

KOM-100/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Rådmannen gis fullmakt til å kunne øke kassekreditten til 140 millioner kroner. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Økonomisjef til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/9330      

      Arkiv sakID.:   14/2138  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    084/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.10.2014 

 101/14 KOMMUNESTYRE  13.11.2014 

 

 

 

 

GENERELL UTBYGGINGSAVTALE 

   

 
Vedlegg: Generell utbyggingsavtale 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har i de senere årene hatt pågang fra utbyggere som ønsker å erverve grunn fra 

kommunen til næringsutvikling. Fauske kommune bør i forbindelse med salg av ervervet areal 

sørge for at det inngås en generell utbyggingsavtale med erververen. Det bør benyttes en 

standardisert mal for generell utbyggingsavtale.   

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har i de senere årene hatt pågang fra utbyggere som ønsker å erverve grunn fra 

kommunen til næringsutvikling.  

 

Fauske kommune bør i forbindelse med salg av ervervet areal sørge for at det inngås en generell 

utbyggingsavtale. En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbygger om 

utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet og som gjelder 

gjennomføring av kommunal arealplan, jf. plan- og bygningsloven § 17-1. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune kan gjennom utbyggingsavtalen klart og tydelig tilkjennegi hvilke betingelser 

som bli stilt for utnyttelsen av grunnervervelsen.  

 

Kjøper vil også være tjent med at det inngås en utbyggingsavtale før salg. Utbyggingsavtalen vil 

være med på å sikre forutberegnelighet for kjøper, og derigjennom sikre en korrekt salgssum for 

arealet. Dette selv om salget er knyttet opp mot formelle planvedtak eller gjennomføringen av 

slike vedtak.  

  

Det kan derfor være hensiktsmessig at utbyggingsavtalen redegjør for bestemmelser gitt i 

arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan. Likeså at det opplyses om reguleringen av 

antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers 

utforming der det er hensiktsmessig. Likeså at det opplyses om kommunen har bestemt at 

kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris, jf. 

plan- og bygningsloven § 17-2 første ledd og andre ledd.   



 

Kommunen bør også opplyse kjøper om de skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som 

er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til 

utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og 

forpliktelser etter avtalen.  

 

Kostnadene som belastes kjøper til tiltaket, må imidlertid stå i forhold til den belastning den 

aktuelle utbygging påfører kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 17-2 tredje ledd. Likeså kan 

det opplyses om forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

planvedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 17-2 fjerde ledd.  

 

Kommunen kan også stille krav til «Teknisk infrastruktur» innenfor de rammene som følger av 

reglene om offentlige anskaffelser. Kommunen kan i forbindelse med planvedtak eller tillatelse 

gjøre utbyggingen betinget av at tiltakshaver besørger eller helt eller delvis finansierer veg, annet 

anlegg for offentlig kommunikasjon, anlegg for energiforsyning, vanntilførsel og avløp, og 

fellesarealer, som kommunen påviser er nødvendig for å gjennomføre utbyggingen. Med veg 

forstås kjørebane med fortau og snuplasser, gangveg, sykkelsti, turveg og offentlig plass, hvor 

private avkjørsler blir tillatt. Betingelsen kan også gjelde avbøtende tiltak, jf. NOU 2003: 14 pkt. 

9.7.1.  

 

Rådmannen mener at vedlagte mal for generell utbyggingsavtale tar hensyn til de ovennevnte 

forhold og foreslår at Fauske kommune vedtar å benytte vedlagte mal ved fremtidig salg av 

kommunal grunn. Den vil sikre kommunen, så vel som fremtidige kjøpere av kommunal grunn, 

forutberegnelighet ved avtaleinngåelsen. Malen vil også sikre en høy grad av standardisering ved 

salg av kommunal grunn. Rådmannen finner likevel grunn til å bemerket at malen også gir den 

nødvendige fleksibilitet til å ivareta de ulikheter som kan knytte seg til salg av ulike arealer, til 

ulike formål.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vedtar vedlagte mal for generell utbyggingsavtale.  

 

 

PLUT-084/14 VEDTAK-  21.10.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune vedtar vedlagte mal for generell utbyggingsavtale.  

 

 

KOM-101/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo i pkt. 12.2: 

Det gis max. 5 år for igangsetting. 

 

FRP’s forslag ble forkastet med 26 mot 3 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Fauske kommune vedtar vedlagte mal for generell utbyggingsavtale.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/9998      

      Arkiv sakID.:   14/752  Saksbehandler:  Thomas Benson  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    102/14 KOMMUNESTYRE Dato:  13.11.2014 

 

 

 

KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 61/14 – 

SULISBADET 

   

 
Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll fra representantene Per Gunnar Skotåm, Ole Tobias Orvin og Jørn 

Stene.  

 

 

Sammendrag: 
 

Ved kommunestyrets vedtak av 19.06.2014 i sak 61/14 ble det vedtatt:  

 

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring. 

 

2. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet.  Rådmannen 

framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan for oppvekst. 

Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet. 

 

I kommunestyremøtet fremsatte representantene Per Gunnar Skotåm, Ole Tobias Orvin og Jørn 

Stene krav om lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59. Vedtaket ble ikke gitt oppsettende 

virkning. Skriftlig begrunnelse er inngitt innen fristen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Representantene Per Gunnar Skotåm, Ole Tobias Orvin og Jørn Stene gjør gjeldende at vedtaket 

ikke er blitt til på lovlig måte, jf. kommuneloven § 59 fjerde ledd.  

 

Representantenes begrunnelse er at rådmannen ved starten av kommunestyremøtet opplyste at 

det var tilført han informasjon om at stenging av Sulisbadet ville kunne medføre tilbakeføring av 

tippemidler i størrelse ca. 1 million kroner. Rådmannen opplyste også at han ikke hadde fått 

undersøkt dette nærmere. På denne bakgrunnen mener representantene at vedtaket om stenging 

av Sulisbadet er fattet uten at de korrekte og fullstendige opplysninger er framlagt.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rådmannens vurdering at det foreligger et lovlig vedtak.  

 

Fauske kommune har vedtatatt at Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt 

svømmeopplæring.  

 



Kommunestyret var før vedtak ble truffet kjent med at stengingen av Sulisbadet ville kunne 

medføre tilbakeføring av tippemidler i størrelse ca. 1 million kroner. Kommunestyret vedtok 

likevel å stenge badet.  

 

Kommunestyret skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. 

forvaltningsloven § 17. Rådmannen mener at saken var tilstrekkelig opplyst.  

 

Under enhver omstendighet er også et vedtak gyldig når det er grunn til å regne med at feilen 

ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. jf. forvaltningsloven § 41. Det er ikke 

grunn til å anta at utfyllende opplysninger ville ha påvirket vedtaket. Kommunestyret har ut fra 

en helhetsvurdering lagt ned badet.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 19.06.2014 i sak 61/14 

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

 

 

KOM-102/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Med henvisning til begrunnelse for krav om lovlighetskontroll av vedtak i sak 61/14 

opphever kommunestyret sitt vedtak i nevnte sak og ber rådmannen fremme saken på nytt 

med alle relevante opplysninger. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 21 mot 8 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 19.06.2014 i sak 61/14 

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

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 BODØ 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/9999      

      Arkiv sakID.:   14/165  Saksbehandler:  Thomas Benson  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    103/14 KOMMUNESTYRE Dato:  13.11.2014 

 

 

 

KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 62/14 – 

SULITJELMA BARNEHAGE 

   

 
Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll fra representantene Per Gunnar Skotåm, Ole Tobias Orvin og Jørn 

Stene.  

 

 

Sammendrag: 
 

Ved kommunestyrets vedtak av 19.06.2014 i sak 62/14 ble det vedtatt:  

 

1) Sulitjelma barnehage etableres i Sulitjelma skole, i areal som pr i dag benyttes til 

bassengdrift.  

2) Rådmann gis i oppdrag å innhente anbud for den anbefalte løsning og fremlegge dette til 

endelig behandling i kommunestyret. 

 

I kommunestyremøtet fremsatte representantene Per Gunnar Skotåm, Ole Tobias Orvin og Jørn 

Stene krav om lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59. Vedtaket ble ikke gitt oppsettende 

virkning. Skriftlig begrunnelse er inngitt innen fristen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Representantene Per Gunnar Skotåm, Ole Tobias Orvin og Jørn Stene gjør gjeldende at vedtaket 

ikke er blitt til på lovlig måte, jf. kommuneloven § 59 fjerde ledd.  

 

Representantene mener at vedtaket ikke følger Barnehagelovens krav under § 10 om utredning 

knyttet til egnethet som formulert i lovens § 10 Godkjenning. Det skal foretas en konkret 

vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de kravene som framkommer av § 1 og § 2 om 

barnehagens formål og innhold. På bakgrunn av at barnehagen skal etableres i en tidligere 

svømmehall oppfatter de undertegnede representanter at vedtaket er ugyldig og ønsker 

lovlighetskontroll av dette. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rådmannens vurdering at det foreligger et lovlig vedtak.  

 

Fauske kommune har enda ikke godkjent en barnehage i Sulitjelma skole, jf. barnehageloven § 

10.  

 



Rådmannen er gitt i oppgave å etablere en barnehage i Sulitjelma skole i det areal som i dag 

benyttes til bassengdrift.  Rådmannen er gitt oppdraget med å innhente anbud for den anbefalte 

løsning og fremlegge dette til endelig behandling i kommunestyret. Først etter at kommunestyret 

har tatt stilling til de anbud som er innkommet, vil en barnehage kunne godkjennes.  

 

Rådmannen finner likevel grunn til å presisere at de pedagogiske siden ved etablering i 

Sulitjelma skole er grundig vurdert i saksframlegget til vedtaket. Barnehagen vil få et stort nok 

areal til å ta høyde for svingninger i barnetallet i barnehagen. Skolens pedagogiske plattform vil 

også bestå.  

 

Rådmannen vil også i det (de) fremtidige saksframlegg som knytter seg til en eventuell endelig 

godkjenning av barnehage gjøre en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, 

jf. barnehageloven §§ 1 og 2. Det vil også være en naturlig del av anbudsgrunnlaget.  

 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal også bl.a. gi barn muligheter 

for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagens fysiske rammer, 

dvs. lokaler og uteområder, må være egnet for barnehagedrift.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

3. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 19.06.2014 i sak 61/14 

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

 

 

KOM-103/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 

Med henvisning til begrunnelse for krav om lovlighetskontroll av vedtak i sak 62/14 

opphever kommunestyret sitt vedtak i nevnte sak og ber rådmannen fremme saken på nytt 

med alle relevante opplysninger som kreves i henhold til Barnehagelovens krav om 

utredning. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 21 mot 8 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 19.06.2014 i sak 61/14 

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

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barnehage    

Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 BODØ 

  

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?bid=direct&s_terms=barnehageloven&sDest=gL20050617z2D64#gL20050617z2D64z2EzA71
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?bid=direct&s_terms=barnehageloven&sDest=gL20050617z2D64#gL20050617z2D64z2EzA72


 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/7901      

      Arkiv sakID.:   14/1833  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  
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MØTEPLAN 2015 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, 

FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

   

 
Vedlegg: Møteplan 1. og 2. halvår 2015 

Planleggingskalender for utvalgsmøter 2015 

 

Sammendrag: 
 

Vedlagt følger forslag til møteplan 2015, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 

kjenner til. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2015 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

PLUT-092/14 VEDTAK-  21.10.2014 
 

Jens Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Det settes opp et PLUT-møte (temamøte om arealplanen) tirsdag 17. februar 2015. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2015 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 Det settes opp et PLUT-møte (temamøte om arealplanen) tirsdag 17. februar 

2015. 

 

 

DRIF-043/14 VEDTAK-  22.10.2014 
 

Arnt Pedersen (H) foreslo: 

Temamøte: 18. februar 



 

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

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2015 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 Temamøte: 18. februar 

 

 

FOR-092/14 VEDTAK-  03.11.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2015 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

KOM-104/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2015 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM OG NY NESTLEDER TIL STYRET FOR 

FAUSKE EIENDOM KF 

   

 
Vedlegg: K-sak 68/13 

 

Sammendrag: 
 

Fra 01.08.2014 har Trond Heimtun vært ansatt i Fauske Eiendom KF. Styret i Fauske Eiendom 

KF ber derfor kommunestyret velge nytt medlem og ny nestleder. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Som nytt styremedlem i Fauske Eiendom KF etter Trond Heimtun velges: 

 ………………………………. 

 

Som ny nestleder i styre for Fauske Eiendom velges: 

 ………………………………. 

 

 

FOR-091/14 VEDTAK-  03.11.2014 
 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Som nytt styremedlem i Fauske Eiendom KF etter Trond Heimtun velges: 

 Bjørn Arne Opheim 

 

Som ny nestleder i styre for Fauske Eiendom velges: 

 Bjørn Arne Opheim 

 

 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Som nytt styremedlem i Fauske Eiendom KF etter Trond Heimtun velges: 

 Bjørn Arne Opheim 

 

Som ny nestleder i styre for Fauske Eiendom velges: 

 Bjørn Arne Opheim 



 

 

KOM-105/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som nytt styremedlem i Fauske Eiendom KF etter Trond Heimtun velges: 

 Bjørn Arne Opheim, Blålyngvn. 4, 8209 Fauske 

 

Som ny nestleder i styre for Fauske Eiendom velges: 

 Bjørn Arne Opheim, Blålyngvn. 4, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Bjørn Arne Opheim Blålyngvn. 4 8209 FAUSKE 

Fauske Eiendom KF    
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INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE 13. NOVEMBER 2014 - NATT-

TOG PÅ SALTENPENDELEN?  

   

 
Vedlegg: Interpellasjon fra representanten Harald Jøstensen (H) 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til interpellasjon fra representanten Harald Jøstensen (H). 

 

I reglement for kommunestyre og formannskap heter det: 

 

§ 24. Interpellasjoner. 

 En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  

Interpellasjonen må være meldt til ordfører i god tid før møtet – senest 10  

dager. Den skal være skriftlig og sendes ut sammen med sakspapirene. 

 

Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og  

svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.  

Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas opp til votering.  

Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordfører eller 1/3 av de  

tilstedeværende medlemmene motsetter seg dette. 

 

 

 

KOM-106/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Ordførers svar til interpellanten : 

Svaret på spørsmålet er JA – med store bokstaver. 

 

Og svaret er ja fordi forholdet som representanten beskriver er helt korrekt og vi mener at 

det finners muligheter for å kunne legge forholdene enda bedre til rette for de som bruker 

toget. 

 

Og dette er et forhold som opptar meg og som jeg bruker enhver anledning som byr seg 

til å sette fokus på. Og det er mange som engasjerer seg i denne saken, ikke minst Fauna 

men også de andre kommunene dvs Saltdal og Bodø ja hele Salten gjennom Salten 

regionråd og i tillegg jobber Nordland Fylkeskommune med saken både administrativt 

men også politisk gjennom samferdselsråden. 



 

Vi har lenge signalisert ønsket og behovet for flere kvelds- og helgeavganger med 

Saltenpendelen og NSB og jernbaneverket er godt kjent med dette. I tillegg har det vært 

spilt inn muligheten for å kunne framskynde avgangen til regiontoget til Mosjøen hver 

morgen mandag til fredag slik at man får en tidligere ankomst til Fauske og Rognan, og 

dermed får et bedre tilbud til de som pendler til indre Salten. 

 

Saltenpendelen er et særdeles viktig tilbud for å kunne legge til rette for et felles bo og 

arbeidsmarked, og ved å øke kapasiteten både når det gjelder antall plasser men også 

avganger vil den kunne gi enda større valgfrihet til hvor man vil jobbe og hvor man vil 

bo. Men også det å legge til rette for at man på tvers av kommunene kan delta på 

hverandres kultur og fritidstilbud vil være veldig positivt. 

 

Fylkeskommunen og Regionrådet har nylig sendt flere brev til Samferdselsdepartementet 

der det redegjøres for forholdet som representanten Jøstensen beskriver og man er i 

dialog med departementet uten at det så langt har ført til en konkret løsning. Fylket har 

også avholdt møte med departementet om saken. 

 

Men har også gjort en jobb for å revitalisere Jernbaneforum Nord, noe som er viktig for å 

kunne sette særlig fokus på de utfordringer vi har i Nordland, undertegnede er her valgt 

inn i styringsgruppen og vil gjennom det benytte anledningen til å ytterligere medvirke til 

å øve press på Regjering og departement for å få styrket Saltenpendelen. 

 

Men alle som kan må stå på for denne viktige saken, spesielt vi som er politikere må 

engasjere oss! 

Saltenpendelen opplever en eventyrlig vekst, siste åtte måneder har økningen i antall 

reisende vært 10%! 

 

Med andre ord så er det bare sterke argumenter for at det både er behov for og 

samfunnsøkonomisk riktig å satse på en videre styrking av togtilbudet i Salten – både i 

form av lengre tog og flere avganger. 

 

Onsdag i neste uke skal vi møte statssekretær Bård Hoksrud om omlegging av riksveg 80 

og jeg ser ikke bort fra at vi får flettet inn en setning om Saltenpendelen også. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 14/9342 I 14/2139 13.10.2014 Innovasjon Norge INNOVASJON NORGE - 

NÆRINGSLIVET I NORDLAND 

- SETT I ET NORDNORSK 

PERSPEKTIV 

 

 

 

 

KOM-107/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Referatet ble tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


