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Siv Anita Johnsen Brekke 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 
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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. 
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099/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-099/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

100/14: ØKNING AV KASSEKREDITT  
 

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. 

 

 

101/14: GENERELL UTBYGGINGSAVTALE  
 

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.  

 

 

102/14: KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I 

KOMMUNESTYRESAK 61/14 – SULISBADET  
 

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. 

 

 

103/14: KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I 

KOMMUNESTYRESAK 62/14 – SULITJELMA BARNEHAGE  
 

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-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. 

 

 

104/14: MØTEPLAN 2015 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE  
 

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. 

 

 

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

FOR FAUSKE EIENDOM KF  
 

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 

 

 

106/14: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE 13. NOVEMBER 

2014 - NATT-TOG PÅ SALTENPENDELEN?   
 

 

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. 

 

 

107/14: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-107/14 VEDTAK-  13.11.2014 
 

Referatet ble tatt til orientering. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


