
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

 KOMMUNESTYRET  

 

 

Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 108/14 - 127/14 

Møte nr: 9/2014 Til kl. 17:05 Møtested: Fauske hotell 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Alt For Innbyggerne:  

Bjørn Inge Gabrielsen. 

Arbeiderpartiet:  

Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Anne Grethe Lund, Bernt Gøran 

Lund, Steffen Halsbakk, Gøran S. Indregård, Eirik Barstrand. 

Felleslista: 

Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk, Kjell Eilertsen. 

Fremskrittspartiet: 

Kenneth Svendsen, Marit Stemland, Liv-Marit Tverå. 

Høyre: 

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen. 

Kristelig Folkeparti: 

Ingelin Noresjø. 

Rødt: 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ole Tobias Orvin. 

Venstre: 

Arne Bjørn Vaag. 

 

Varamedlemmer: 

Hilde Dybwad, Anne Godding, Janne Hatlebrekke, Asbjørn Hjemås, Erling Skagen, Tore Stemland, Ari 

Tollånes. 

 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjef stab, kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunalsjef helse og omsorg, 

økonomisjef, enhetsleder barnehage, enhetsleder skole, kommunikasjonsrådgiver, enhetsleder kultur, 

avdelingsleder servicetorget og IT, personalsjef, formannskapssekretær, presse, radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 16. desember 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  17.12.14  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort på kommunens hjemmeside. 

 

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

 

Kommunestyret besøkte Fauske kulturskole og fikk høre fiolin-, fløyte-, drama-, piano-, gitar-

, treblåser og messingblåserelever. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til sakslista: 

 Spørsmål tas til slutt før sak unntatt offentlighet. 

 Spørsmål fra forrige møte fra Jørn Stene blir besvart. 

 Ekstra sak – grunngitt spørsmål 

 

Sakslista ble enstemmig godkjent. 

 

Inhabilitet: 

 Tom Vidar Karlsen: Sak 115/14 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) innvilget permisjon fram til sak 109/14. 

Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 120/14. 

 

Spørsmål fra forrige møte fra Jørn Stene: 

Rådmannens svarte. Liste underleverandører fra Hent. Klage på innsyn ble sendt til 

Fylkesmannen i Nordland. Klagen ble tatt til følge. Liste er sendt klager. 

Endring av underleverandører skal godkjennes av Fauske kommune. Har fått en forespørsel 

fra Hent og denne er godkjent av kommunen. Pris er en saklig begrunnelse. Rådmannen skal 

ha et møte med Fauske Eiendom hvordan vi skal foreholde oss til flere forespørsler fra Hent. 

 

Spørsmål som besvares i neste møte: 

Ronny Borge: 

Underentreprenører Vestmyra skole. Fylkesmannen har sagt at Hent skal forholde seg til liste 

over underentreprenører. 

Eirik Barstrand: 

Hvordan har prosessen vært mot underentreprenører som står på lista etter forespørsler fra 

Hent? 

 

 

I sak 123/14 ble dørene lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 5. 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

108/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

109/14 ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE - UTREDNING OG 

VURDERING AV KONSEPTET ”TURBINEN” VERSUS HELT NYTT 

BYGG 

110/14 VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DIVERSE 

UTREDNINGER OG ANBEFALINGER TOMTEVALG 

111/14 BARNEHAGESTRUKTUR FAUSKE SENTRUM 

112/14 TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER, 

TILSKUDDSSATSER 2015 

113/14 DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD FOR 

OMSORGSBOLIGER 

114/14 SYKKEL I SALTEN 

115/14 SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE/FINANSIERING - 

FILMPROSJEKTET *SLAVEMERKET* 

116/14 SØKNAD OM ØKNING AV KOMMUNENS FORSKUTTERINGSFOND 

TIL SPILLEMIDLER 

117/14 NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 

118/14 INNOVASJON NORGE I OMSTILLING 

119/14 ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER 

120/14 ENDRING I POLITISK ORGANISERING OG ENDRING AV 

MEDLEMSTALLET I KOMMUNESTYRET FRA NESTE 

VALGPERIODE 

121/14 SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 027/14  - 

REDEGJØRELSE FRA ADMINISTRASJONEN: FØRING AV BREV I 

KOMMUNENS POSTJOURNAL 

122/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

123/14 SAK UNNTATT OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFF.LOVEN § 23 

127/14 GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 16. 

DESEMBER 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  



108/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2014 og 8/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-108/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

109/14: ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE - UTREDNING OG 

VURDERING AV KONSEPTET ”TURBINEN” VERSUS HELT NYTT BYGG   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 

1. Konseptet med ”Turbinen” som Allaktivitetshus for Fauske kommune avsluttes. 

2. Dagens bygg (gamle rådhus) rives, eksisterende tomt og utomhusareal 

opparbeides og nytt bygg oppføres  

3. Samlet investeringsramme eksklusive prosjekteringskostnader er 115,4 mill. 2014 

kroner 

4. Livssykluskostnadene er 127 mill. 2014 kroner eksklusive endringer i 

inntekter/kostnader tjenesteproduksjon og prosjekteringskostnader nybygg. 

5. Rom og funksjonprogram fremlegges til godkjennning i kommunestyret 

6. Kommunestyret delegerer til formannskapet å behandle nytt konsept for 

allaktivitetshuset. 

7. Behandles i Formannskapet 2. februar 2015. 

8. Formannskap og kommunestyre ber rådmannen jobbe videre med prosjektet nytt 

Allaktivitetshus i Fauske. 

 

 

FOR-105/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Konseptet med ”Turbinen” som Allaktivitetshus for Fauske kommune avsluttes. 

2. Dagens bygg (gamle rådhus) rives, eksisterende tomt og utomhusareal 

opparbeides og nytt bygg oppføres  

3. Samlet investeringsramme eksklusive prosjekteringskostnader er 115,4 mill. 2014 

kroner 

4. Livssykluskostnadene er 127 mill. 2014 kroner eksklusive endringer i 

inntekter/kostnader tjenesteproduksjon og prosjekteringskostnader nybygg. 

5. Rom og funksjonprogram fremlegges til godkjennning i kommunestyret 

6. Kommunestyret delegerer til formannskapet å behandle nytt konsept for 

allaktivitetshuset. 

7. Behandles i Formannskapet 2. februar 2015. 



8. Formannskap og kommunestyre ber rådmannen jobbe videre med prosjektet nytt 

Allaktivitetshus i Fauske. 

 

 

KOM-109/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Asbjørn Hjemås foreslo: 

1. «Turbinen» skal være basis for videre utvikling av Allaktivitetshus i Fauske 

sentrum. 

2. Konseptet «Turbinen» forbedres og optimaliseres hva angår tekniske løsninger og 

egnethet for anbudsinnbydelse. 

3. Omfanget av ombygginger i det gamle rådhuset reduseres i forhold til foreliggende 

skisseprosjektet utarbeidet av Rodeo arkitekter as og Dyrøy og Moen as. 

 

 

Anne Godding (R) foreslo på vegne av R, SV og FL: 

Ut fra den økonomiske situasjonen i Fauske kommune utsettes videre utredning av 

prosjektet Kulturhus/allaktivitetshus. Lovpålagte oppgaver skal prioriteres. 

 

R/SV/FL’s forslag ble forkastet med 18 mot 13 stemmer. 

Hjemås’ forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1. Konseptet med ”Turbinen” som Allaktivitetshus for Fauske kommune 

avsluttes. 

2. Dagens bygg (gamle rådhus) rives, eksisterende tomt og utomhusareal 

opparbeides og nytt bygg oppføres  

3. Samlet investeringsramme eksklusive prosjekteringskostnader er 115,4 mill. 

2014 kroner 

4. Livssykluskostnadene er 127 mill. 2014 kroner eksklusive endringer i 

inntekter/kostnader tjenesteproduksjon og prosjekteringskostnader nybygg. 

5. Rom og funksjonprogram fremlegges til godkjennning i kommunestyret 

6. Kommunestyret delegerer til formannskapet å behandle nytt konsept for 

allaktivitetshuset. 

7. Behandles i Formannskapet 2. februar 2015. 

8. Formannskap og kommunestyre ber rådmannen jobbe videre med prosjektet 

nytt Allaktivitetshus i Fauske. 

 

 

110/14: VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DIVERSE 

UTREDNINGER OG ANBEFALINGER TOMTEVALG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt, dvs alternativ 2 . 

 

 



FOR-112/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Formannskapet/kommunestyret vedtar at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord 

planlegges på ny tomt, dvs. alternativ 2. Skolen planlegges for 220 elever. 

Formannskapet/kommunestyret ber om å få fremlagt totalt og endelig forslag til 

kostnadsoverslag for ny skole og flerbrukshall. Prosjektet gjennomføres i henhold til 

kommunestyrevedtak i sak 005/13 som hovedentreprise med administrert sideentrepriser 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt, dvs alternativ 2 . 

 

 

KOM-110/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende forslag på vegne av SV, R, FL, KRF, AFI og 

FRP: 

Kommunestyret vedtar at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord planlegges på ny 

tomt, dvs. alternativ 2. Kommunestyret ber om å få fremlagt totalt og endelig forslag 

til kostnadsoverslag for ny skole og flerbrukshall. Prosjektet gjennomføres i henhold 

til kommunestyrevedtak i sak 005/13 som hovedentreprise med administrert 

sideentrepriser 

 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

1. Kommunestyret vedtar bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt dvs. alt. 2. 

2. Kommunestyret vedtar at prosjektet gjennomføres som totalentreprise. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig forkastet. 

V’s forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

SV/R/FL/KRF/AFI/FRP’s forslag ble vedtatt med 30 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord planlegges på ny 

tomt, dvs. alternativ 2. Kommunestyret ber om å få fremlagt totalt og endelig forslag 

til kostnadsoverslag for ny skole og flerbrukshall. Prosjektet gjennomføres i henhold 

til kommunestyrevedtak i sak 005/13 som hovedentreprise med administrert 

sideentrepriser 

 

 

111/14: BARNEHAGESTRUKTUR FAUSKE SENTRUM  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 



  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt eide 

lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 

 

 

DRIF-046/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 

  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt eide 

lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 

 

 

PART-010/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 

  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt eide 

lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 

 

 

FOR-099/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 

  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt eide 

lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 

 

 

AMU-015/14 VEDTAK-  03.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

 

KOM-111/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

1. Rådmannen får i oppdrag å undersøke ovenfor private aktører/ansatte om 

muligheter for overtagelse av kommunens barnehager. 

 

FRP’s forslag ble forkastet med 26 mot 5 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 

  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt 

eide lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 

 

 

112/14: TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER, 

TILSKUDDSSATSER 2015  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



1) Saken tas til orientering  

2) Drift- og kapital-tilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de 

fremkommer i saken.  

3) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

 

 

DRIF-047/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Saken tas til orientering  

2) Drift- og kapital-tilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de 

fremkommer i saken.  

3) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

 

 

FOR-100/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Saken tas til orientering  

2) Drift- og kapital-tilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de 

fremkommer i saken.  

3) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

 

 

KOM-112/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Saken tas til orientering  

2) Drift- og kapital-tilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de 

fremkommer i saken.  

3) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

 

 

113/14: DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD FOR 

OMSORGSBOLIGER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2015: 



 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2015 

Helsetunet Omsorgsbolig 529.740 

Strømsnes Omsorgsbolig 18.803 

Radioskogen Omsorgsbolig 0 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 233.195 

Buveien Omsorgsbolig 69.860 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000* 

Totalt 947.598 

 

*Åpnet September 2015 

 

 

DRIF-052/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Mailen F. Toften var ikke tilstede ved avstemningen. 

 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2015: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2015 

Helsetunet Omsorgsbolig 529.740 

Strømsnes Omsorgsbolig 18.803 

Radioskogen Omsorgsbolig 0 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 233.195 

Buveien Omsorgsbolig 69.860 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000* 

Totalt 947.598 

 

*Åpnet September 2015 

 

 

FOR-102/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2015: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2015 

Helsetunet Omsorgsbolig 529.740 

Strømsnes Omsorgsbolig 18.803 

Radioskogen Omsorgsbolig 0 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 233.195 

Buveien Omsorgsbolig 69.860 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000* 



Totalt 947.598 

 

*Åpnet September 2015 

 

 

KOM-113/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2015: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2015 

Helsetunet Omsorgsbolig 529.740 

Strømsnes Omsorgsbolig 18.803 

Radioskogen Omsorgsbolig 0 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 233.195 

Buveien Omsorgsbolig 69.860 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000* 

Totalt 947.598 

 

*Åpnet September 2015 

 

 

114/14: SYKKEL I SALTEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune deltar i Prosjektet «Sykkel i Salten» 

2) Rådmannen får ansvaret for utviklingen lokalt og til å være bidragsyter inn i 

prosjektet. Prosjektet må også innlemmes i sykkelplanen som skal utarbeides for 

Fauske kommune. 

3) Utgifter til deltakelse i prosjektet legges inn i økonomiplanen for år 2016 og år 2017.  

 

 

DRIF-049/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Mailen F. Toften var ikke tilstede ved avstemningen. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Fauske kommune deltar i Prosjektet «Sykkel i Salten» 

2) Rådmannen får ansvaret for utviklingen lokalt og til å være bidragsyter inn i 

prosjektet. Prosjektet må også innlemmes i sykkelplanen som skal utarbeides for 

Fauske kommune. 

3) Utgifter til deltakelse i prosjektet legges inn i økonomiplanen for år 2016 og år 2017.  

 



 

FOR-103/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune deltar i Prosjektet «Sykkel i Salten» 

2) Rådmannen får ansvaret for utviklingen lokalt og til å være bidragsyter inn i 

prosjektet. Prosjektet må også innlemmes i sykkelplanen som skal utarbeides for 

Fauske kommune. 

3) Utgifter til deltakelse i prosjektet legges inn i økonomiplanen for år 2016 og år 2017.  

 

 

KOM-114/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune deltar i Prosjektet «Sykkel i Salten» 

2) Rådmannen får ansvaret for utviklingen lokalt og til å være bidragsyter inn i 

prosjektet. Prosjektet må også innlemmes i sykkelplanen som skal utarbeides for 

Fauske kommune. 

3) Utgifter til deltakelse i prosjektet legges inn i økonomiplanen for år 2016 og år 

2017.  

 

 

115/14: SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE/FINANSIERING - 

FILMPROSJEKTET *SLAVEMERKET*  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune bevilger kr 2.000.000,- fordelt på totalt 3 år – med følgende 

utbetaling Kr 0,3 millioner i år 2015, kr 1 million i år 2016, og kr 0,7 millioner i år 

2017. 

2) Beløpet belastes avkastningen på Fauske kommunes Hjemfallsfond. 

 

 

FOR-104/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 1: 

1. Fauske kommune bevilger kr. 3.000.000,- fordelt på totalt 3 år – med følgende 

utbetaling k. 0,3 millioner i år 2015, kr. 1,5 millioner i år 2016, og kr. 1,2 millioner i år 

2017. Av bevilgningen er kr. 1,0 millioner investorkapital. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag pkt. 1. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune bevilger kr 2.000.000,- fordelt på totalt 3 år – med følgende 

utbetaling Kr 0,3 millioner i år 2015, kr 1 million i år 2016, og kr 0,7 millioner i år 

2017. 

2) Beløpet belastes avkastningen på Fauske kommunes Hjemfallsfond. 

 

 

KOM-115/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (prosjektleder). 

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 første ledd e). 

 

Ronny Borge (H) foreslo nytt pkt. 3: 

Utbetaling av støtte forutsettes at prosjektet fullfinansieres. 

 

H’s forslag pkt. 3 ble vedtatt med 24 mot 6 stemmer. 

Formannskapets innstilling med endring ble vedtatt med 26 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune bevilger kr 2.000.000,- fordelt på totalt 3 år – med følgende 

utbetaling Kr 0,3 millioner i år 2015, kr 1 million i år 2016, og kr 0,7 millioner i år 

2017. 

2) Beløpet belastes avkastningen på Fauske kommunes Hjemfallsfond. 

3) Utbetaling av støtte forutsettes at prosjektet fullfinansieres. 

 

 

116/14: SØKNAD OM ØKNING AV KOMMUNENS FORSKUTTERINGSFOND 

TIL SPILLEMIDLER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad om utvidelse av forskutteringsfondet til spillemidler med 7 millioner avslås. 

 

 

DRIF-051/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Mailen F. Toften var ikke tilstede ved avstemningen. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad om utvidelse av forskutteringsfondet til spillemidler med 7 millioner avslås. 

 

 

FOR-101/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Søknad om utvidelse av forskutteringsfondet til spillemidler med 7 millioner avslås. 



 

 

KOM-116/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad om utvidelse av forskutteringsfondet til spillemidler med 7 millioner avslås. 

 

 

117/14: NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til retningslinjer for startlån som 

samsvarer med i Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift av 01.04.2014. 

  

 

FOR-107/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til retningslinjer for startlån som 

samsvarer med i Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift av 01.04.2014. 

 

 

KOM-117/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til retningslinjer for startlån som 

samsvarer med i Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift av 

01.04.2014. 

 

 

118/14: INNOVASJON NORGE I OMSTILLING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune fraråder at Innovasjon Norge omstrukturerer sin virksomhet i Nord-

Norge. 

Skal likevel en omstrukturering finne sted, og som innebærer en reduksjon i antall 

kontorer fra to til ett, må det gjenværende kontoret være lokalisert til Nordland – motoren 

i Nord-norsk næringsliv. 

 

 

FOR-108/14 VEDTAK-  01.12.2014 



 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune fraråder at Innovasjon Norge omstrukturerer sin virksomhet i Nord-

Norge. 

Skal likevel en omstrukturering finne sted, og som innebærer en reduksjon i antall 

kontorer fra to til ett, må det gjenværende kontoret være lokalisert til Nordland – motoren 

i Nord-norsk næringsliv. 

 

 

KOM-118/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune fraråder at Innovasjon Norge omstrukturerer sin virksomhet i Nord-

Norge. 

Skal likevel en omstrukturering finne sted, og som innebærer en reduksjon i antall 

kontorer fra to til ett, må det gjenværende kontoret være lokalisert til Nordland – 

motoren i Nord-norsk næringsliv. 

 

 

119/14: ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 

 

Fauske kommune støtter lovforslaget. IKS-loven bør være i samsvar med EØS-avtalen. 

Statsforetak og interkommunale selskaper bør bygge på de samme prinsippene. Det er 

naturlig at det skal være knyttet lik risiko til investeringer og utlån. Det er ingen grunn til 

å forskjellsbehandle interkommunale selskaper med aksjeselskaper på dette punkt. Regler 

som skal styrke kreditorvernet når det ubegrensede ansvaret faller bort er en naturlig 

konsekvens av lovforslaget 

 

 

FOR-111/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 

 

Fauske kommune støtter lovforslaget. IKS-loven bør være i samsvar med EØS-avtalen. 

Statsforetak og interkommunale selskaper bør bygge på de samme prinsippene. Det er 

naturlig at det skal være knyttet lik risiko til investeringer og utlån. Det er ingen grunn til 

å forskjellsbehandle interkommunale selskaper med aksjeselskaper på dette punkt. Regler 

som skal styrke kreditorvernet når det ubegrensede ansvaret faller bort er en naturlig 

konsekvens av lovforslaget 



 

 

KOM-119/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 

 

Fauske kommune støtter lovforslaget. IKS-loven bør være i samsvar med EØS-

avtalen. Statsforetak og interkommunale selskaper bør bygge på de samme 

prinsippene. Det er naturlig at det skal være knyttet lik risiko til investeringer og utlån. 

Det er ingen grunn til å forskjellsbehandle interkommunale selskaper med 

aksjeselskaper på dette punkt. Regler som skal styrke kreditorvernet når det 

ubegrensede ansvaret faller bort er en naturlig konsekvens av lovforslaget 

 

 

120/14: ENDRING I POLITISK ORGANISERING OG ENDRING AV 

MEDLEMSTALLET I KOMMUNESTYRET FRA NESTE VALGPERIODE  
 

ORDFØRERS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Følgende endringer i politisk organisering foretas fra valgperioden 2015 - 2019: 

 

1. Kommunestyrets medlemstall reduseres fra 31 til 27 representanter. 

 

2. Driftsutvalget og plan- og utvalget endres til: 

 Plan- og utviklingsutvalget 

 Oppvekst- og kulturutvalget 

 Helse- og omsorgsutvalget 

Hver av utvalgene skal ha et medlemstall på 5 representanter. 

 

 

KOM-120/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og sendes ut til politisk høring. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble forkastet med 17 mot 13 stemmer. 

 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo på vegne av KRF, R, SV og V: 

1. Kommunestyret beholder et medlemstall på 31 inntil ny kommunestruktur 

realiseres. 

2. Som pkt. 2 i innstillingen, men 9 i hvert utvalg. 

3. Kommunens godtgjørelsesreglement gjennomgås 1. halvår 2015 med mål om å 

kutte kostnader på politisk virksomhet. 

 

Ordførers forslag til vedtak ble vedtatt 17 mot 13 stemmer avgitt for KRF/R/SV/V’s 

forslag. 



 

 

VEDTAK: 

Følgende endringer i politisk organisering foretas fra valgperioden 2015 - 2019: 

 

1. Kommunestyrets medlemstall reduseres fra 31 til 27 representanter. 

 

2. Driftsutvalget og plan- og utvalget endres til: 

 Plan- og utviklingsutvalget 

 Oppvekst- og kulturutvalget 

 Helse- og omsorgsutvalget 

Hver av utvalgene skal ha et medlemstall på 5 representanter. 

 

 

121/14: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 027/14  - 

REDEGJØRELSE FRA ADMINISTRASJONEN: FØRING AV BREV I 

KOMMUNENS POSTJOURNAL  
 

 

KOM-121/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Harald Jøstensen (H) foreslo på vegne av AP og H: 

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets vedtak 27.11.14 i sak 27/14. 

 

Kommunestyret forutsetter at Fauske kommunes praksis for registering av post i 

kommunens postjournal, bringes i tråd med anbefalingene fra Arkiv i Nordland. 

 

Det forutsettes også at arkivforskriftenes krav om arkivplan oppfylles. 

 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets enstemmige vedtak og ber om at 

rådmannen iverksetter de nødvendige endringer som kontrollutvalget har påpekt i sitt 

vedtak når det gjelder registering av post i kommunens postjournal. 

 

FL’s forslag ble trukket. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets vedtak 27.11.14 i sak 27/14. 

 

Kommunestyret forutsetter at Fauske kommunes praksis for registering av post i 

kommunens postjournal, bringes i tråd med anbefalingene fra Arkiv i Nordland. 

 

Det forutsettes også at arkivforskriftenes krav om arkivplan oppfylles. 

 

 

122/14: REFERATSAKER I PERIODEN  
 



 

KOM-122/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Som medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2015-2017 foreslår Fauske 

kommune følgende kandidater: 

 Ottar Skjellhaug 

 Kathrine Moan Larsen 

 

Referatene ble tatt til orientering. 

 

 

123/14: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFF.LOVEN § 23  
 

 

127/14: GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 16. 

DESEMBER 2014  
 

 

KOM-127/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Det grunngitte spørsmålet utsettes til neste møte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


