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Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 
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Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 
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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 

 

 

 

 

 

 

  



001/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

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

 

 

KOM-001/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

002/15: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-002/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

003/15: KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I 

KOMMUNESTYRESAK 126/14 – BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-

2018  
 

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. 

 

 

004/15: KLUNGSET LEIR - FREDNING, BYGNINGSVERN  



 

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.» 

 

 

005/15: FASTSETTING PLANPROGRAM - DETALJREGULERINGSPLAN 

FOR NY SKOLE OG FLERBRUKSHALL I VALNESFJORD  
 

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. 

 

 

006/15: VALG AV KOMITE - GJENNOMGANG AV 

GODTGJØRELSESREGLEMENTET  
 

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 

 

 

007/15: HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN  
 

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. 

 

 

008/15: FAUSKE KOMMUNES SYNSPUNKTER OM 

ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER OG MELLOMOPPGJØRET 

2015  
 

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. 

 

 

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

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

 

KOM-009/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Saken ble trukket. 

 

 

010/15: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02/15 - 

KOMMUNENS SAKSBEHANDLING AV KONTRAKTSFORHOLD VED 

VESTMYRA SKOLE  
 

 

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. 

 

 

011/15: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 12. FEBRUAR 

2015 - NEI TIL ØKT BRUK AV MIDLERTIDIGE ANSETTELSER  
 

 

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. 

 

 

012/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-012/15 VEDTAK-  12.02.2015 
 

Referatene ble tatt til orientering. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


