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Rødt: 
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Sosialistisk Venstreparti: 
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Varamedlemmer: 
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Rådmann, kommunalsjef stab, kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunalsjef helse og pleie, 

økonomisjef, personalsjef, kommunikasjonsrådgiver, enhetsleder kultur, enhetsleder skole, 

skatteoppkrever, presse, radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 12. februar 2015 

 

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  13.02.15  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Annonse ang. møte 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 sakslista: 

 Sak 9/15 trekkes. 

 Orientering om NM i orientering 

 Orientering om kommunereformen tas kl. 16. 

 Svar på spørsmål fra forrige møte svares på til slutt 

 Tom Vidar Karlsen (AP): Ber om gruppemøte i sak 10/15. 

 Ingelin Noresjø (KRF): Ber om en orientering fra kontrollutvalget i sak 10/15. 

 

Sakslista med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Carine Romness Sollund, frisklivskoordinator, orienterte om Fauske Frisklivssentral og fikk 

kommunestyret med på trim. 

 

Torkel Irgens, leder i B&OI orientering, orienterte om NM-uka i orientering i 2016. 

 

Sak 10/15 ble behandlet etter sak 11/15. 

 

Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 10/15. 

Grete Haugberg (H) innvilget permisjon etter sak 12/15. 

 

Ole T. Orvins forespørsel fra forrige møte ang. Sjunkhatten folkehøgskole vil kommune i 

neste møte. 

 

Eirik Barstrand (AP), Arnt Pedersen (H) og Gøran Indregård (AP) innvilget permisjon før 

orientering kommunereformen. 

 

På slutten orienterte Svenn Erik Antonsen fra BDO ang. kommunereform på vegne av Salten 

Regionråd.. 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

001/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 

002/15 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

003/15 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I 

KOMMUNESTYRESAK 126/14 – BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 

2016-2018 

004/15 KLUNGSET LEIR - FREDNING, BYGNINGSVERN 

005/15 FASTSETTING PLANPROGRAM - DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

NY SKOLE OG FLERBRUKSHALL I VALNESFJORD 

006/15 VALG AV KOMITE - GJENNOMGANG AV 

GODTGJØRELSESREGLEMENTET 

007/15 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN 

008/15 FAUSKE KOMMUNES SYNSPUNKTER OM 

ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER OG 

MELLOMOPPGJØRET 2015 

009/15 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFELOVEN 1902 OG 2005 

(NY § 350A OG NY § 181A OM FORBUD MOT ORGANISERT 

TIGGING) 

010/15 SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02/15 - 

KOMMUNENS SAKSBEHANDLING AV KONTRAKTSFORHOLD VED 

VESTMYRA SKOLE 

011/15 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 12. FEBRUAR 

2015 - NEI TIL ØKT BRUK AV MIDLERTIDIGE ANSETTELSER 

012/15 REFERATSAKER I PERIODEN 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/1824      

 Arkiv sakID.:   15/446  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    001/15 KOMMUNESTYRE Dato:  12.02.2015 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 9/2014 og 10/2014 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 9/2014 og 10/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-001/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/1822      

 Arkiv sakID.:   15/444  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    002/15 KOMMUNESTYRE Dato:  12.02.2015 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 001/15: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING, MILANO GATEKJØKKEN 

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slik vedtak: 

Milano gatekjøkken gis serveringsbevilling til drift av gatekjøkken i Storgt. 66, 8200 

Fauske som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnummer:   914 493 285 

 Stryrer:                           Shanshin Tejarh 

 Åpningstider:                 Mandag – lørdag 11:00 – 03:00 

                                       Søndag 11:00 – 22:00  

 

Vedtak er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsettes at driften skjer i hht. Gjeldende lover og forskrifter 

 

 

 

 

 

DKOM. 002/15: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 

 

VEDTAK : 
 

I hht. Delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak: 

Strømsneskiosken A/S gis serveringsbevilling til drift av gatekjøkken og kafedrift i 

Trivselsveien 262 (Strømsnes), 8215 Valnesfjord som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnummer:     939 161 627 

 Styrer:                              Elin Karbøl Bakkegård 

 Åpningstider:                   Mandag – lørdag kl. 10:00 – 22:00 



                                         Søndag kl. 15:00 – 22:00 

 

Vedtak er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsetter at driften skjer i hht. Gjeldende lover og forskrifter. 

 

 

 

 

 

DKOM. 003/15: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - FAUSKE 

JERNBANEKAFE A/S FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I hht. Delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak: 

Fauske Jernbanekafe Takeoverco AS gis serveringsbevilling til drift av kafedrift i 

Jerbanegt. 19. 8200 Fauske som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnummer:             914 562 449 

 Styrer:                                      Åge Ellingsen 

 Åpningstider:                           Mandag – søndag kl. 07:30 – 22:00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsetter at driften skjer i hht. Gjeldende lover og forskrifter. 

 

 

  

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-002/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/401      

      Arkiv sakID.:   15/24  Saksbehandler:  Thomas Benson  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    003/15 KOMMUNESTYRE Dato:  12.02.2015 

 

 

 

KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 126/14 

– BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 

   

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

Christian Steinbakk. 

 

Sammendrag: 
 

Ved kommunestyrets vedtak av 18.12.2014 i sak 126/14 ble budsjett vedtatt.  

 

Per Gunnar Skotåm, Ole Tobias Orvin og Nils-Christian Steinbakk har fremmet krav om 

lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59. Kravet er begrunnet. Vedtaket er ikke gitt 

oppsettende virkning.  

 

Saksopplysninger: 
 

Representantene Per Gunnar Skotåm, Ole Tobias Orvin og Nils-Christian Steinbakk gjør 

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

 

Representantene mener at nedleggelse av Valnesfjord skole avd. Kosmo er innbakt i 

budsjettvedtaket.  Representantene hevder at vedtaket om stenging av skolen er ugyldig da saken 

ikke har vært utredet eller saksbehandlet slik lov og forskrifter krever ved nedleggelse av skole.  

 

Foreldrene ved Valnesfjord skole, avd. Kosmo har også påklaget vedtaket.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rådmannen vil ut en helhetsvurdering anbefale at saken behandles på nytt, da saken ikke ansees 

forsvarlig utredet. 

 

En skolenedleggelse har stor betydning for elever, foreldre og hele lokalsamfunnet. Før det 

eventuelt treffes beslutning om å overføre elever fra Valnesfjord skole, avd. Kosmo ønsker 

kommunen at saken er så godt utredet som mulig. De berørte parter, herunder barn, foreldre og 

foreldreutvalget, vil bli gitt anledning til å uttale seg. Det vil også bli gjennomført drøftelser med 

de tillitsvalgte og arbeidstakerne i henhold til tariffavtalen og arbeidsmiljøloven.  

 

 

 

 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Kommunestyret tar krav om lovlighetskontroll til følge og opphever sitt vedtak 

om å overføre elever fra Valnesfjord skole avd. Kosmo til Valnesfjord skole. 

 

2. Rådmannen bes om å fremme ny sak for kommunestyret. 

 

 

KOM-003/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak punkt 2 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar krav om lovlighetskontroll til følge og opphever sitt vedtak 

om å overføre elever fra Valnesfjord skole avd. Kosmo til Valnesfjord skole. 

 

2. Rådmannen bes om å fremme ny sak for kommunestyret. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole    

Kommunalsjef oppvekst og kultur    

Rådmannen    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/12045      

      Arkiv sakID.:   13/298  Saksbehandler:  Stig Løvseth  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KOMMUNESTYRET 
 

Sak nr.:    003/15 DRIFTSUTVALG Dato:  21.01.2015 

 004/15 KOMMUNESTYRE  12.02.2015 

 

 

 

KLUNGSET LEIR - FREDNING, BYGNINGSVERN 

   

 
Vedlegg: Oversendelsesbrev fra Fylkeskommunen 

Forslag om fredning med hjemmel i Kulturminneloven 

Dokumentasjonsvedlegg 

 

Saksopplysninger: 

 

Nordland fylkeskommune oversender forslag om fredning av Klungset leir. 

I henhold til kulturminneloven skal forslag om fredning forelegges kommunestyret før det fattes 

vedtak om fredning. 

 

I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § l5 og § 19, jf. § 22, foreslår 

Nordland fylkeskommune å frede Klungset leir, Klungset, 8214 Fauske, gnr. 104, bnr. 321 og 

området tilhørende samme gnr./bnr. som omgir bygningene. 

Eier av det foreslåtte fredete området og de foreslåtte fredete bygningene er Klungset Leir AS. 

 
Omfanget av fredningen 

Fredningsforslaget etter kml § 15 omfatter følgende bygninger, slik de listeføres i Forsvarets 

register/verditakst av mai, 2008: 

- 0001 Kontor og lager – (Tidl. sykestue), bygningsnummer 188931804 

- 0004 Moblager, bygningsnummer 188931812 

- 0002 Garasje og verksted, bygningsnummer 188931812 

- 0012 Garasje, bygningsnummer 300215690 

 

I tillegg fredes samtlige underjordiske bunker-/kjellerarealer i henhold til ovenstående. Dette 

omfatter alle tidligere sykerom, operasjonssal, røntgenrom, kjøkken, bad, vaskerom, likrom, 

vaktstuer, lager mv. 

 

- 0003 Isolatbrakka, bygningsnummer 300215695, er allerede forskriftsfredet av 

Riksantikvaren jf. vedtak av 06.05.2004. (Id-nummer 94383-1 i Riksantikvarens database 

Askeladden.) 

 

Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og deler av interiør og inkluderer hovedelementer 

som planløsning, materialbruk, overflatebehandling, vinduer, dører, gerikter, listverk, 

ildsteder og fast inventar. 

 

 

 



 

Fredningsforslaget etter § 19 omfatter området rundt leiren og skal bevare virkningen av 

bygningene i miljøet gjennom å opprettholde anleggets karakter av en militær leir og beskytte 

eventuelle vitenskapelige interesser som knytter seg til miljøet. Bygningene skal bevares slik 

de framstår med de historiske elementer som er representert. Bygningene med 

bygningsnummer 300215705 og 300215709 er ikke inkludert i fredningen, men de ligger inn i 

områdeavgrensningen som en naturlig del av leirområdet. 

 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune er positive til at det nå foreligger et forslag til fredning av deler av 

Klungset leir. Kommunestyret tror på muligheten for å ta vare på kulturverdiene knyttet til 

Klungset leir, samtidig som deler av leiren kan legges til rette for reiseliv og 

opplevelser. 

 

Kommunestyret vil også peke på viktigheten av å se hele leiren som en del av 

kulturlandskapet leiren ligger. Forvaltning av disse områdene må sees i en helhet. 

 

Gjennom forslag til fredning av deler av Klungset Leir og området gir Nordland 

fylkeskommunale klare signal på at Klungset leir er viktig å ta vare på i nasjonal sammenheng. 

Det er da også helt klart et ansvar også for statlige myndigheter å bevilge midler bla. til 

vedlikehold. 

 

Grunnlagsmaterialet viser at det er behov for betydelig midler for å ivareta formålet med 

fredningen. Uten at det bevilges betydelige midler fra staten vil ingen aktør være i stand til å ta 

det løftet det er å bevare deler av Klungset leir. 

 

Fauske kommunestyre forutsetter at staten ser sitt ansvar for Klungset leir og bidrar med 

økonomiske midler for å oppfylle formålet med fredningen. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune gir følgende høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune: 

 

«Fauske kommune er positive til at det nå foreligger et forslag til fredning av deler av 

Klungset leir. Kommunestyret tror på muligheten for å ta vare på kulturverdiene knyttet 

til Klungset leir, samtidig som deler av leiren kan legges til rette for reiseliv og 

opplevelser. 

 

Kommunestyret vil også peke på viktigheten av å se hele leiren som en del av 

kulturlandskapet leiren ligger. Forvaltning av disse områdene må sees i en helhet. 

 

Gjennom forslag til fredning av deler av Klungset Leir og området gir Nordland 

fylkeskommunale klare signal på at Klungset leir er viktig å ta vare på i nasjonal 

sammenheng. Det er da også helt klart et ansvar også for statlige myndigheter å bevilge 

midler bla. til vedlikehold. 



 

Grunnlagsmaterialet viser at det er behov for betydelig midler for å ivareta formålet med 

fredningen. Uten at det bevilges betydelige midler fra staten vil ingen aktør være i stand 

til å ta det løftet det er å bevare deler av Klungset leir. 

 

Fauske kommunestyre forutsetter at staten ser sitt ansvar for Klungset leir og bidrar med 

økonomiske midler for å oppfylle formålet med fredningen.» 

 

 

DRIF-003/15 VEDTAK-  21.01.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUINESTYRET: 

Fauske kommune gir følgende høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune: 

 

«Fauske kommune er positive til at det nå foreligger et forslag til fredning av deler av 

Klungset leir. Kommunestyret tror på muligheten for å ta vare på kulturverdiene knyttet 

til Klungset leir, samtidig som deler av leiren kan legges til rette for reiseliv og 

opplevelser. 

 

Kommunestyret vil også peke på viktigheten av å se hele leiren som en del av 

kulturlandskapet leiren ligger. Forvaltning av disse områdene må sees i en helhet. 

 

Gjennom forslag til fredning av deler av Klungset Leir og området gir Nordland 

fylkeskommunale klare signal på at Klungset leir er viktig å ta vare på i nasjonal 

sammenheng. Det er da også helt klart et ansvar også for statlige myndigheter å bevilge 

midler bla. til vedlikehold. 

 

Grunnlagsmaterialet viser at det er behov for betydelig midler for å ivareta formålet med 

fredningen. Uten at det bevilges betydelige midler fra staten vil ingen aktør være i stand 

til å ta det løftet det er å bevare deler av Klungset leir. 

 

Fauske kommunestyre forutsetter at staten ser sitt ansvar for Klungset leir og bidrar med 

økonomiske midler for å oppfylle formålet med fredningen.» 

 

 

KOM-004/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune gir følgende høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune: 

 

«Fauske kommune er positive til at det nå foreligger et forslag til fredning av deler av 

Klungset leir. Kommunestyret tror på muligheten for å ta vare på kulturverdiene knyttet 

til Klungset leir, samtidig som deler av leiren kan legges til rette for reiseliv og 

opplevelser. 

 

Kommunestyret vil også peke på viktigheten av å se hele leiren som en del av 



kulturlandskapet leiren ligger. Forvaltning av disse områdene må sees i en helhet. 

 

Gjennom forslag til fredning av deler av Klungset Leir og området gir Nordland 

fylkeskommunale klare signal på at Klungset leir er viktig å ta vare på i nasjonal 

sammenheng. Det er da også helt klart et ansvar også for statlige myndigheter å bevilge 

midler bla. til vedlikehold. 

 

Grunnlagsmaterialet viser at det er behov for betydelig midler for å ivareta formålet med 

fredningen. Uten at det bevilges betydelige midler fra staten vil ingen aktør være i stand 

til å ta det løftet det er å bevare deler av Klungset leir. 

 

Fauske kommunestyre forutsetter at staten ser sitt ansvar for Klungset leir og bidrar med 

økonomiske midler for å oppfylle formålet med fredningen.» 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/154      

      Arkiv sakID.:   14/2069  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KOMMUNESTYRET 
 

Sak nr.:    008/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.01.2015 

 005/15 KOMMUNESTYRE  12.02.2015 

 

 

 

FASTSETTING PLANPROGRAM - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY 

SKOLE OG FLERBRUKSHALL I VALNESFJORD 

   

 
Vedlegg: Planprogram detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord med merknadsbehandling, 

datert 14.11.2014. 

 

Sammendrag: 
 

Norconsult har på vegne av Fauske kommune fått i oppdrag å utarbeide forslag til 

detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

 

Det ble avholdt forhåndskonferanse mellom Norconsult og kommunen 29.08.2014. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny flerbrukshall og skole med 

tilhørende fasiliteter og teknisk infrastruktur. Planområdet ligger på Løkås i Valnesfjord, sør 

for Rv. 80 og vest for fylkesveien. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 56 bnr. 3, 5, 

10, 11, 13, 23, 37, 38, 52, 54, 56, 57 og gnr. 121 bnr. 1. 

 

Følgende alternativer skal vurderes som del av reguleringsarbeidet: 

 Bygge ny skole og flerbrukshall på eksisterende tomt. Alt. 1 

 Bygge ny skole og flerbrukshall på ny tomt (innenfor planområdet). Alt. 2.  

 

Alternativ 2 innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra landbruks-, natur,- og 

friluftsområde (LNF-A) til utbyggingsformål. Dette utløser krav om konsekvensutredning 

(KU) i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 26.06.2009. 

 

I forskriftens kapittel II, § 3 d) fremgår det at « detaljreguleringer som innebærer endringer av 

kommuneplan eller områderegulering» skal behandles etter forskriften dersom de faller inn 

under ett eller flere av kriteriene i § 4. 

 

I § 4 står det bl.a at planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de «…c) 

er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder 

markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål 

eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen 

eller tiltaket kommer i konflikt med friluftsinteresser». 

 

Deler av planområdet hvor det planlegges utbygging er registrert som «svært viktig 

friluftsområde» (kategori A). Planarbeidet faller derfor inn under bokstav c. 



 

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som 

ledd i varsling av planoppstart utarbeides et forslag til planprogram som grunnlag for 

planarbeidet, bl.a hvilke tema som skal utredes i KU. Kommunen har avgjort at 

reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning. Følgende tema 

foreslås utredet: 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Trafikk 

 

Planprogrammet skal fastsettes av kommunen (planmyndigheten). Fastsatt planprogram sier 

hvordan planprosessen skal være og hvilke utredninger som skal gjøres. 

 

Forslag til planprogram er sendt på høring samtidig med kunngjøring av oppstart av arbeid 

med detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

 

Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 01.10 – 13.11.2014.   

 

I høringsperioden (offentlig ettersyn) er det kommet inn totalt 10 innspill/merknader. Ingen 

innsigelser er varslet. 

  

I revidert planprogram (14.11.2014) med merknadsbehandling (vedlagt) er alle innkomne 

uttalelser sammenstilt (gjengitt) med vurdering/kommentar. 

 

Rådmannen tar vurderinger fra Norconsult til etterretning og har ingen ytterligere 

kommentarer til disse. 

 

Som det fremgår av revidert planprogram vurderes alt. 2, etter en faglig helhetsvurdering, som 

det beste alternativ og understøttes og av innkomne innspill. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

 

Planprogram for detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord, 

datert 14.11.2014, fastsettes som fremlagt. 

 

 

PLUT-096/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo på vegne av AP og H: 

Planprogram for detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord vedtas 

ikke før endelig tomtevalg og kostnader med de to alternativer foreligger, jfr. vedtak i 

formannskapet 11.09.2014. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag: 

Ber om overslag på merkostnad ved en økning fra 200 til 250 elever. 

Planutvalget anbefaler alternativ 2. 

 



AP/H’s forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

FL’s forslag ble forkastet med 6 mot 3 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

Planprogram for detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord vedtas 

ikke før endelig tomtevalg og kostnader med de to alternativer foreligger, jfr. vedtak i 

formannskapet 11.09.2014. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Det vises til sammendrag ovenfor under sak PLUT-096/14 og sak KOM-110/14, der 

kommunestyret vedtok at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord planlegges på ny tomt, dvs. 

alternativ 2. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

 

Planprogram for detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord, 

datert 14.11.2014, fastsettes som fremlagt. 

 

Alternativ 2 legges til grunn i den videre planlegging. 

 

 

PLUT-008/15 VEDTAK-  20.01.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

 

Planprogram for detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord, 

datert 14.11.2014, fastsettes som fremlagt. 

 

Alternativ 2 legges til grunn i den videre planlegging. 

 

 

 

KOM-005/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

VEDTAK: 



Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

 

Planprogram for detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord, 

datert 14.11.2014, fastsettes som fremlagt. 

 

Alternativ 2 legges til grunn i den videre planlegging. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/1927      

      Arkiv sakID.:   15/466  Saksbehandler:  Siv Anita Johnsen Brekke  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    006/15 KOMMUNESTYRE Dato:  12.02.2015 

 

 

 

VALG AV KOMITE - GJENNOMGANG AV GODTGJØRELSESREGLEMENTET 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

I K-sak 126/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018 ble følgende vedtatt: 

 

Besparelser: 

Det legges opp til en generell besparelse på rammen til politisk virksomhet. 

Godtgjørelsesreglementet gjennomgås på nytt med tanke på reduksjon. (…) 

 

Ordfører foreslår at det nedsettes en komite bestående av 3 politisk valgte representanter. 

Sekretær for komiteen er formannskapssekretær. Komiteen får frist til å komme med forslag til 

kommunestyrets møte 26. mars 2015. 

 

ORDFØRERS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Som komite for gjennomgang av godtgjørelsesreglementet velges følgende 3 

representanter: 

 ……………………… 

 

 

KOM-006/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo på vegne av AP/H: 

 Tom Vidar Karlsen – Leder 

 Ingelin Noresjø 

Sekretær: Formannskapssekretær 

 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

 Jørn Stene 

 

AP/H og R’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

VEDTAK: 



Som komite for gjennomgang av godtgjørelsesreglementet velges følgende 3 

representanter: 

 Tom Vidar Karlsen – Leder 

 Ingelin Noresjø 

 Jørn Stene 

Sekretær: Formannskapssekretær 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Tom Vidar Karlsen Krepsvn. 2 8206 FAUSKE 

Ingelin Noresjø Gryttingvn. 40 8209 FAUSKE 

Jørn I. Stene Bringsli 8215 VALNESFJORD 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/2016      

      Arkiv sakID.:   14/2720  Saksbehandler:  Ingrid K. Alterskjær  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    007/15 KOMMUNESTYRE Dato:  12.02.2015 

 

 

 

HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN 

   
Vedlegg: Fra Finansdepartementet:  Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - høring 

Høringsuttalelse fra KS` hovedstyre om statliggjøring av skatteinnkrevingen 

 

Sammendrag: 
 

Hovedstyret i KS gikk i møtet 21.01.15 imot å flytte ansvar for skatteinnkreving fra kommunene 

til staten. Styret mener at forslaget er stikk i strid med regjeringens begrunnelser for 

kommunereformen.  

Styret mener skatteinnkrevingen i Norge er svært effektiv og at det er vanskelig å se at en 

statliggjøring vil forbedre den. Ved å gjøre skatteinnkrevingen statlig, gjør regjeringen det 

motsatte av det den har sagt at den vil gjøre, den flytter en oppgave som kommunene utfører 

meget godt og effektivt i dag, over til staten. 

 

Forslaget om å flytte skatteoppkrevingen over til staten har vært vurdert flere ganger tidligere, 

men saken er enten ikke blitt fremmet fra tidligere regjeringer eller blitt avvist av Stortinget. 

Hovedstyret i KS mener det  ikke er fremkommer nye momenter av betydning i 

Finansdepartementets høring. At forslaget fremmes som egen sak uavhengig av pågående 

kommunereformarbeid, er også etter KS` mening uheldig og i strid med reformen. 

 

KS er opptatt av at skatteoppkrevingen skjer på en effektiv måte med høye krav til rettssikkerhet. 

En overføring av skatteoppkrevingen til staten gir ingen garantier for bedre resultater 

I det pågående kommunereformarbeidet er det et uttalt mål å flytte makt og ansvar fra staten til 

kommunesektoren. Kommunalt ansvar for skatteoppkrevingen har bidratt til at kommunene har 

kunnet bygge opp kompetanse for innkreving av både skattekrav og kommunale krav.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rådmann mener at flytting av ansvar for skatteinnkreving fra kommunene til staten vil kunne 

føre til: 

 

 Svekket effektivitet/resultat i skatteinnfordringen 

Pr i dag har kommunenes desentraliserte innkreving av arbeidsgiveravgiften en sluttprosent på 

99,8 % mens statens sentraliserte innkreving av merverdiavgift har en sluttprosent på 99,4 %. 

Små desimaler betyr store summer.  



 At innbyggerne og skatteoppkreverne mister nærheten til hverandre 

Det vil kunne bli vanskeligere å gi den enkelte en forsvarlig individuell behandling. Ved 

tvangsinnfordring har Stortinget pålagt skatteoppkrever å bruke skjønn, noe som også er skrevet 

inn i lovverket. Lokalkunnskap og nærhet er viktig i slikt arbeid. 

 

 Svekket mulighet for å redusere svart arbeid  

Nærhet til lokalt næringsliv kan bidra til å redusere svart økonomi, - også der 

arbeidsgiverkontrollen er organisert som interkommunalt samarbeid. 

 

 Svekket gjensidig informasjon og samarbeid 

Næringslivet på mindre steder mister en viktig, offentlige informasjonskanal og 

samarbeidspartner. Skatteoppkreverne mister nødvendig informasjon fra lokalt 

næringsliv/innbyggere.  

 

Videre kan det anføres at en reduksjon fra 288 til 27 kontorer er en betydelig sentralisering som 

ikke sikrer god regional fordeling av kompetanse og arbeidsplasser. Hele 261 kontorer vil fratas 

kompetanse, arbeidsplasser og et viktig ansvar. 

 

Rådmann viser til at det i det pågående kommunereformarbeidet er uttalt mål å flytte makt og 

ansvar fra staten til kommunesektoren. Å flytte skatteinnkrevingen fra kommune til stat er ikke i 

tråd med den reformen. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommunestyre bifaller Hovedstyret i KS` høringsuttalelse vedrørende overføring 

av skatteoppkrevingen fra kommunen til staten. 

 

 

KOM-007/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

1. Fauske kommune støtter Regjeringens forslag om å overføre skatteoppkrevinga til 

Staten. 

2. Fauske kommunestyre legger til grunn at innsparte midler brukes til å forbedre 

kommunens tjenestetilbud. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer avgitt for FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre bifaller Hovedstyret i KS` høringsuttalelse vedrørende overføring 

av skatteoppkrevingen fra kommunen til staten. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Personalsjef til videre forføyning    



  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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Sak nr.:    008/15 KOMMUNESTYRE Dato:  12.02.2015 

 

 

 

 

FAUSKE KOMMUNES SYNSPUNKTER OM ARBEIDSGIVERPOLITISKE 

UTFORDRINGER OG MELLOMOPPGJØRET 2015 

   

 
Vedlegg: KS strategihefte 

 

 

Sammendrag: 
 

KS inviterer via debattheftet for strategikonferansen til dialog om arbeidsgiverpolitiske 

utfordringer og mellomoppgjøret 2015. 

Kommunene bes spesielt behandle spørsmålene i del 1 i heftet. Svarene blir sammenfattet 

fylkesvis og fremlagt hovedstyret når forhandlingsmandatet vedtas. 

 

Rådmannen noterer følgende: 

 

1.  Skal eventuelle lønnsmidler til disposisjon i 2015 fordeles sentralt eller lokalt? 

I og med at dette er et mellomoppgjør med lite midler til fordeling bør disse legges inn som en 

del av det sentrale oppgjøret.  

Lønnsforhandlinger er ressurskrevende og effektiviserende endringer er ønskelig. 

 

2. Bør KS foreslå endringer i Hovedavtalen? I så tilfelle; på hvilke områder kan dette være 

aktuelt? 

Gjeldende hovedavtale ivaretar partenes behov for gode prosesser og reell medvirkning. 

Rettigheter og plikter reguleres på en god måte.  

HA bidrar også til god og regulert samhandling mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte.  

 

3.  Lokale forhandlinger om arbeidsårets lengde og arbeidstid på skolen forutsetter gode 

lokale prosesser og konstruktiv dialog knyttet til lokale utfordringer og lokale behov for 

organisering av lærernes arbeidstid til elevenes beste.  På hvilken måte kan KS bidra til at 

prosessene og resultatet blir best mulig? 

Sentrale avtaler om skolens arbeidsår og arbeidstid bør være konkrete og med mulighet for 

lokale tilpasninger.  

Jo mer sentral styring, jo mindre lokal konflikt og mer likhet mellom sammenliknbare 

kommuner. 

KS bør i større grad ta ansvar for skolering, samt bistå ved de lokale forhandlingene på dette 

området. 

 

 



4. Er det spesielle forhold KS må prioritere i arbeidet med pensjon? 

Pensjonsordningene i offentlig sektor bør bli tema og arbeidstakeres andel av premien bør økes. 

Det er svært viktig å beholde en god pensjonsordning for våre ansatte. Den oppleves som en god 

økonomisk trygghet og betyr mer og mer i rekrutteringssammenheng.  

Det er også positivt med overføringsavtalen som sikrer de ansatte som skifter 

arbeidsgiverkommune at de beholder pensjonsrettighetene sine. 

 

Men det har oppstått et misforhold mellom det arbeidsgiver betaler og det den ansatte betaler for 

pensjonsordningen. Arbeidstakernes andel må økes. Det vil være et bidrag til fortsatt å kunne 

sikre denne gode pensjonsordningen i framtida.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

 Fauske kommune ber KS ta med følgende signaler videre til vårens mellomoppgjør: 

 Rammen for lønnsoppgjøret er lav og midler til fordeling bør legges inn som 

en del av det sentrale oppgjøret. 

 Gjeldende hovedavtale ivaretar partenes behov for gode prosesser og reell 

medvirkning. Rettigheter og plikter reguleres på en god måte.  

 Sentrale avtaler om skolens arbeidsår og arbeidstid bør være konkrete og med 

mulighet for lokale tilpasninger.  

 Pensjonsordningene i offentlig sektor bør bli tema og arbeidstakeres andel av 

premien bør økes. 

 

 

KOM-008/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Fjerde kulepunkt med vedtatt med 25 mot 6 stemmer. 

Første kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 

Andre kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 

Tredje kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune ber KS ta med følgende signaler videre til vårens mellomoppgjør: 

 Rammen for lønnsoppgjøret er lav og midler til fordeling bør legges inn som 

en del av det sentrale oppgjøret. 

 Gjeldende hovedavtale ivaretar partenes behov for gode prosesser og reell 

medvirkning. Rettigheter og plikter reguleres på en god måte.  

 Sentrale avtaler om skolens arbeidsår og arbeidstid bør være konkrete og med 

mulighet for lokale tilpasninger.  

 Pensjonsordningene i offentlig sektor bør bli tema og arbeidstakeres andel av 

premien bør økes. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 



Utskrift sendes:     

Personalsjef til videre forføyning    
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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFELOVEN 1902 OG 2005 (NY § 350A 

OG NY § 181A OM FORBUD MOT ORGANISERT TIGGING) 

   

 
Vedlegg: Høring datert 22.01.2015 

 

Sammendrag: 
 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny § 350a i 

straffeloven 1902 og ny § 181a i straffeloven 2005 som innebærer innføring av et nasjonalt 

forbud mot organisert tigging, alternativt generelt tigging. 

 

Høringsfristen er satt til 15. februar 2015. 

 

Ordfører ber kommunestyret vurdere om vi skal gi inn høringsuttalelse. Hvis dette skal gjøres, 

bes kommunestyret utforme denne. 

 

 

KOM-009/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Saken ble trukket. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/2056      

      Arkiv sakID.:   15/511  Saksbehandler:  Kontrollutvalget  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    010/15 KOMMUNESTYRE Dato:  12.02.2015 

 

 

 

SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02/15 - KOMMUNENS 

SAKSBEHANDLING AV KONTRAKTSFORHOLD VED VESTMYRA SKOLE 

   

 
Vedlegg: 1. Særutskrift Fauske kontrollutvalgs sak 02/15 

2. Saksutredning Fauske kontrollutvalgs sak 02/15 

3. Vedlegg Vestmyra 

4. Notat fra rådmannen datert 03.02.2015 

5. Dokumentasjon fra rådmannen 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til kontrollutvalgets sak 02/15. 

 

 

KOM-010/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Kontrollutvalgets leder orienterte. 

 

Rådmannen orienterte. 

 

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

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets enstemmige vedtak. 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, FRP, AFI, H, 

KRF og V: 

1. Kontrollutvalgets anbefalinger tas ikke til følge. 

2. Kommunestyret tar rådmannens orientering til etterretning. 

 

AP/FRP/AFI/H/KRF/V’s ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer avgitt for FL/R/SV’s forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Kontrollutvalgets anbefalinger tas ikke til følge. 

2. Kommunestyret tar rådmannens orientering til etterretning. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



 
Utskrift sendes:     

Kontrollutvalget    

Rådmannen    
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INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 - NEI 

TIL ØKT BRUK AV MIDLERTIDIGE ANSETTELSER 

   

 
Vedlegg: Interpellasjon fra representanten Per-Gunnar K. Skotåm (R) 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til interpellasjon fra representanten Per-Gunnar K. Skotåm (R). 

 

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-011/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Ordførers svar til interpellanten: 

Dette er en blanding av grunngitt spørsmål og interpellasjon. 

 

Saken dreier seg om politisk ideologi og prinsipper. 

 

Når det gjelder spørsmålene er svaret at ordfører alltid vil forholde seg til de vedtak som 

kommunestyret fatter. 

 

For øvrig er denne interpellasjonen en blåkopi av det arbeiderpartiet mener i saken, og 

min deltakelse i forbindelse med streiken og min partitilhørighet taler for seg hva jeg 

mener i saken, så jeg som representant kommer til å stemme med mitt parti i denne saken 

og støtter forslaget til vedtak. 

 



 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Fauske Kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i nåværende arbeidsmiljølov, 

uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny 

arbeidsmiljølov. 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Forslaget tas ikke opp til behandling. 

 

 

FRP’s forslag fikk 12 stemmer (større enn 1/3 av representantene) og R’s forslag tas 

derfor ikke opp til behandling. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak 

ID 

Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 14/12359 X 14/807 18.12.2014  REFERAT FRA MØTE I EIVIND 

SANNES LEGAT - 17.12.14 

 14/12491 I 12/2450 19.12.2014 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

BREV OM SANKSJONERING 

OG IKRAFTTREDELSE 

 15/976 I 15/247 19.01.2015 LVK - Landssamanslutninga 

av vasskraftkommunar 

KOMMUNEREFORM OG 

KRAFTINNTEKTER - 

DELUTREDNING 1 

 15/1081 I 15/268 16.01.2015 Fylkesmannen i Nordland VEILEDER 

KONTROLLUTVALG - 

OPPFORDRING TIL 

DELTAKELES I 

SPØRREUNDERSØKELSE 

 

 

 

 

KOM-012/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Referatene ble tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


