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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 
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Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  27.03.15  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista 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: 

 Sak ang. godtgjørelsesreglementet kommer i neste møte 

 Sak ang. arbeidsmiljøvernloven kommer i neste møte 

 Rådmannen vil til slutt orientere om Vestmyra skole 

 Ole Tobias Orvin (SV) vil til slutt legge fram en uttalelse 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Dans Fauske v/Valter Jacobsen orienterte om World Master 2016. 

 

 

Rådmannen orienterte om status ang. forurensing av 3 fat funnet ved utbygging av Vestmyra 

skole. 

 

 

Ole Tobias Orvin (SV) la fram uttalelse og ba kommunestyret støtte uttalelsen. 

Kommunestyret vedtok på slutte seg til oppropet med 26 mot 4 stemmer. 

 

Ole Tobias Orvin (SV) la fram et grunngitt spørsmål ang. alarmanlegg Fauske helsetun. Det 

grunngitte spørsmålet ble fremmet for sent til dette møtet og vil bli besvart i neste 

kommunestyremøte. 
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013/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2015 godkjennes. 

 

 

KOM-013/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

014/15: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KISTRAND  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte justerte forslag til områderegulering 

for Kistrand, sist revidert 26.09.2014.  

 

Følgende tilføyelser/justeringer innlemmes i reguleringsbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1, 

Utbygging – rekkefølgebestemmelser: 

 

a) Før det kan gis igangsettingstillatelse for bygg innenfor planområdet må ny rv.80 

og planfrie overganger for jernbanelinje/ny rv.80 være ferdig opparbeidet. 

 

b) Nye avkjørsler/utvidelse av eksisterende avkjørsler kan bare etableres etter at ny 

rv.80 er etablert. 

 

c) Før det kan gis igangsettingstillatelse til etablering av parkeringsplasser skal ny 

rv.80 være ferdig opparbeidet.  

 

Følgende tilføyelse/justering innlemmes i reguleringsbestemmelsenes § 7, pkt. 7.6, 

Støy: 

 

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 

dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt 

støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs 

støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av 

teknisk forskrift og Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 om 

vegtrafikkstøy. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før 

bygninger tas i bruk. 

 

 

PLUT-019/15 VEDTAK-  17.02.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt, 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte justerte forslag til områderegulering 

for Kistrand, sist revidert 26.09.2014.  

 

Følgende tilføyelser/justeringer innlemmes i reguleringsbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1, 

Utbygging – rekkefølgebestemmelser: 

 

a) Før det kan gis igangsettingstillatelse for bygg innenfor planområdet må ny 

rv.80 og planfrie overganger for jernbanelinje/ny rv.80 være ferdig 

opparbeidet. 

 

b) Nye avkjørsler/utvidelse av eksisterende avkjørsler kan bare etableres etter 

at ny rv.80 er etablert. 

 

c) Før det kan gis igangsettingstillatelse til etablering av parkeringsplasser 

skal ny rv.80 være ferdig opparbeidet.  

 

Følgende tilføyelse/justering innlemmes i reguleringsbestemmelsenes § 7, pkt. 7.6, 

Støy: 

 

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn 

Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom 

skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. 

Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til 

luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift og 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 om vegtrafikkstøy. 

Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før bygninger 

tas i bruk. 

 

 

 

KOM-014/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte justerte forslag til områderegulering 

for Kistrand, sist revidert 26.09.2014.  

 

Følgende tilføyelser/justeringer innlemmes i reguleringsbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1, 

Utbygging – rekkefølgebestemmelser: 

 

a) Før det kan gis igangsettingstillatelse for bygg innenfor planområdet må ny 

rv.80 og planfrie overganger for jernbanelinje/ny rv.80 være ferdig 

opparbeidet. 

 

b) Nye avkjørsler/utvidelse av eksisterende avkjørsler kan bare etableres etter 

at ny rv.80 er etablert. 

 



c) Før det kan gis igangsettingstillatelse til etablering av parkeringsplasser 

skal ny rv.80 være ferdig opparbeidet.  

 

Følgende tilføyelse/justering innlemmes i reguleringsbestemmelsenes § 7, pkt. 7.6, 

Støy: 

 

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn 

Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom 

skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. 

Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til 

luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift og 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 om vegtrafikkstøy. 

Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før bygninger 

tas i bruk. 

 

 

015/15: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 - 2016 - MULIGHETSSTUDIER 

FOR SALTEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret slutter seg til den fremlagte kommunikasjonsstrategi. 

 

Kommunestyret slutter seg til at det sendes en samlet søknad til KMD på vegne av 

kommunene i Salten, om midler til å dekke kostnader tilknyttet informasjon og 

folkehøring. 

 

 

FOR-015/15 VEDTAK-  16.03.2015 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo nytt  2. avsnitt: 

Kommunestyret ber om at det sendes søknad til KMD om midler til å dekke kostnader 

tilknyttet informasjon og folkehøring. 

 

 

AP’s forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret slutter seg til den fremlagte kommunikasjonsstrategi. 

 

Kommunestyret ber om at det sendes søknad til KMD om midler til å dekke kostnader 

tilknyttet informasjon og folkehøring. 

 

 

KOM-015/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til den fremlagte kommunikasjonsstrategi. 



 

Kommunestyret ber om at det sendes søknad til KMD om midler til å dekke kostnader 

tilknyttet informasjon og folkehøring. 

 

 

016/15: EVALUERING AV FAUNA KF - ENDELIG RAPPORT   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret vedtar å beholde Fauna KF som et kommunalt foretak. 

2. Den økonomiske støtten til Fauske Næringsforum opprettholdes, men det utarbeides 

retningslinjer for hvordan støtte skal nyttes og årlige rapportering. 

 

 

PART-003/15 VEDTAK-  16.03.2015 
 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 

3. Det settes ned en valgkomite bestående av 3 repr. 

Innstillingen fra valgkomiteen skal foreligge til kommunestyret møte 21. mai. 

Komiteen skal bestå av ordfører, varaordfører og Jørn Stene. 

 

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

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret vedtar å beholde Fauna KF som et kommunalt foretak. 

2. Den økonomiske støtten til Fauske Næringsforum opprettholdes, men det utarbeides 

retningslinjer for hvordan støtte skal nyttes og årlige rapportering. 

3. Det settes ned en valgkomite bestående av 3 repr. 

Innstillingen fra valgkomiteen skal foreligge til kommunestyret møte 21. mai. 

Komiteen skal bestå av ordfører, varaordfører og Jørn Stene. 

 

 

FOR-013/15 VEDTAK-  16.03.2015 
 

Partssammensatt utvalgs innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret vedtar å beholde Fauna KF som et kommunalt foretak. 

2. Den økonomiske støtten til Fauske Næringsforum opprettholdes, men det utarbeides 

retningslinjer for hvordan støtte skal nyttes og årlige rapportering. 

3. Det settes ned en valgkomite bestående av 3 repr. 

Innstillingen fra valgkomiteen skal foreligge til kommunestyret møte 21. mai. 

Komiteen skal bestå av ordfører, varaordfører og Jørn Stene. 

 

 

KOM-016/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar å beholde Fauna KF som et kommunalt foretak. 



2. Den økonomiske støtten til Fauske Næringsforum opprettholdes, men det 

utarbeides retningslinjer for hvordan støtte skal nyttes og årlige rapportering. 

3. Det settes ned en valgkomite bestående av 3 repr. 

Innstillingen fra valgkomiteen skal foreligge til kommunestyret møte 21. mai. 

Komiteen skal bestå av ordfører, varaordfører og Jørn Stene. 

 

 

017/15: SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1) Fauske kommunestyre ber styringsgruppen og Fauna KF å gå videre i sitt arbeid med 

å realisere prosjektet «Etablering av Sjunkhatten folkehøyskole». 

 

2) Fauske kommunestyre ber om å bli holdt løpende orientert om framdriften av 

etableringen. 

 

 

KOM-017/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommunestyre ber styringsgruppen og Fauna KF å gå videre i sitt arbeid 

med å realisere prosjektet «Etablering av Sjunkhatten folkehøyskole». 

 

2) Fauske kommunestyre ber om å bli holdt løpende orientert om framdriften av 

etableringen. 

 

 

018/15: FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 

friluftsliv økt oppmerksomhet og varlig resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i 

alle deler av befolkningen. 

 

Kommunen vil: 

 Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

 Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

 Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

 Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

 Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 

 Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 

 Stille opp på bålsamtale eller annen møte med friluftsorganisasjonene i 

kommunen 

 

 

FOR-014/15 VEDTAK-  16.03.2015 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 

friluftsliv økt oppmerksomhet og varlig resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i 

alle deler av befolkningen. 

 

Kommunen vil: 

 Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

 Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

 Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

 Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

 Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 

 Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 

 Stille opp på bålsamtale eller annen møte med friluftsorganisasjonene i 

kommunen 

 

 

KOM-018/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å 

gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varlig resultater i form av økt deltakelse i 

friluftsliv i alle deler av befolkningen. 

 

Kommunen vil: 

 Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

 Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

 Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og 

læring. 

 Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

 Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 

 Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 

 Stille opp på bålsamtale eller annen møte med friluftsorganisasjonene i 

kommunen 

 

 

019/15: INNBYGGERINITIATIV FOR BEVARING AV FAUSKES GAMLE 

RÅDHUS - HERREDSHUSET  
 

 

KOM-019/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, H og V: 

1. Fauske kommunestyre ønsker å realisere et allaktivitetshus i sentrum. 

 

2. Det vises til budsjettvedtak for 2015 hvor lokalisering er avklart. 



 

3. Det vises til innbyggerinitiativ og forslag. På bakgrunn av tidligere vedtak i 

kommunestyret avvises innbyggerinitiativets forslag til vedtak. 

 

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

SV: 

1. Kommunestyret viser til innbyggerinitiativet og ber om at det fremmes en egen sak 

hvor det gamle rådhusets/Herredshusets lokale verneverdi blir vurdert. 

 

2. Anbudsprosess for riving av det gamle rådhuset/Herredshus stanses inntil 

ovennevnte vurdering er gjort. 

 

FL/AFI/FRP/KRF/R/SV’s forslag pkt. 1 ble forkastet med 18 mot 12 stemmer. 

FL/AFI/FRP/KRF/R/SV’s forslag pkt. 2 ble forkastet med 18 mot 12 stemmer. 

AP/H/V’s forslag pkt. 1 ble vedtatt med 21 mot 9 stemmer. 

AP/H/V’s forslag pkt. 2 ble vedtatt med 18 mot 12 stemmer. 

AP/H/V’s forslag pkt. 3 ble vedtatt med 18 mot 12 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommunestyre ønsker å realisere et allaktivitetshus i sentrum. 

 

2. Det vises til budsjettvedtak for 2015 hvor lokalisering er avklart. 

 

3. Det vises til innbyggerinitiativ og forslag. På bakgrunn av tidligere vedtak i 

kommunestyret avvises innbyggerinitiativets forslag til vedtak. 

 

 

020/15: OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL 

VIDEREFORMIDLING FOR 2015  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske 

stas Husbank til videreformidling for 2015 på kroner 10 000 000,-. 

 

 

FOR-016/15 VEDTAK-  16.03.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske 

stas Husbank til videreformidling for 2015 på kroner 10 000 000,-. 

 

 

KOM-020/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 

Norske stas Husbank til videreformidling for 2015 på kroner 10 000 000,-. 



 

 

021/15: ANTALL STEMMEKRETSER VED KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 2015  
 

ORDFØRERS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 opprettholdes de eksisterende 

stemmekretser. 

Stemmekretsene er som følgende: 

 01 Sulitjelma 

 02 Finneid 

 03 Fauske 

 04 Kvitblik 

 05 Strømsnes 

 06 Kosmo 

 

 

VAL-002/15 VEDTAK-  16.03.2015 
 

Ordførers forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 opprettholdes de eksisterende 

stemmekretser. 

Stemmekretsene er som følgende: 

 01 Sulitjelma 

 02 Finneid 

 03 Fauske 

 04 Kvitblik 

 05 Strømsnes 

 06 Kosmo 

 

 

KOM-021/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 opprettholdes de eksisterende 

stemmekretser. 

Stemmekretsene er som følgende: 

 01 Sulitjelma 

 02 Finneid 

 03 Fauske 

 04 Kvitblik 

 05 Strømsnes 

 06 Kosmo 

 

 



022/15: NYVALG ETTER BORTGANG - BERNT GØRAN LUND  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Som nytt medlem i kommunestyret for AP rykker følgende opp: 

 Cecilie R. Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske 

 

2. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med følgende 

varamedlem: 

 Iris Bjørnmyr, Myrveien 46, 8230 Sulitjelma 

 

3. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som medlem i driftsutvalget: 

 ................................... 

 

4. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som representant til kulturutvalget – 

Salten Kultursamarbeid: 

 ……………………… 

 

5. Som ny mannlig meddommer til Salten Tingrett fram til 31. desember 2016 velges: 

 ……………………… 

 

6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem til komiteen for 

kulturprisen: 

 ……………………… 

 

7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny leder i komiteen for kulturprisen: 

 ……………………… 

 

 

FOR-019/15 VEDTAK-  16.03.2015 
 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 

 

KOM-022/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

3. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som medlem i driftsutvalget: 

 Erling Skagen 

 

3 a. Som nytt 3. varamedlem i driftsutvalget velges: 

 Steffen Halsbakk 

 

4. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som representant til kulturutvalget – 

Salten Kultursamarbeid: 

 Linn Normann Godtfredsen 

 

5. Som ny mannlig meddommer til Salten Tingrett fram til 31. desember 2016 velges: 

 Kjell Basse Lund 



 

6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem til komiteen for 

kulturprisen: 

 Siv Anita Johnsen Brekke 

 

7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny leder i komiteen for 

kulturprisen: 

 Siv Anita Johnsen Brekke 

 

 

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

 

 

VEDTAK: 

1. Som nytt medlem i kommunestyret for AP rykker følgende opp: 

 Cecilie R. Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske 

 

2. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med følgende 

varamedlem: 

 Iris Bjørnmyr, Myrveien 46, 8230 Sulitjelma 

 

3. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som medlem i driftsutvalget: 

 Erling Skagen, Nystadvn. 19, 8215 Valnesfjord 

 

3 b. Som nytt 3. Varamedlem i driftsutvalget velges: 

 Steffen Halsbakk, Sjønståvn. 2, 8208 Fauske 

 

4. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som representant til kulturutvalget – 

Salten Kultursamarbeid: 

 Linn Normann Godtfredsen, Glastunes 16A, 8230 Sulitjelma 

 

5. Som ny mannlig meddommer til Salten Tingrett fram til 31. desember 2016 velges: 

 Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8203 Sulitjelma 

 

6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt medlem til komiteen for 

kulturprisen: 

 Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske 

 

7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny leder i komiteen for 

kulturprisen: 

 Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske 

 

 

023/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-023/15 VEDTAK-  26.03.2015 
 

Referatene ble tatt til orientering. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


