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Venstre: 

Arne Bjørn Vaag. 
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Hilde Dybwad, Janne Hatlebrekke, Asbjørn Hjemås, Kathrine Moan Larsen, Leif Lindstrøm, Karin 

Rugås, Erling Skagen, Tore Stemland, Ari Tollånes, Finn Utheim. 

 

Andre: 

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

økonomisjef, regnskapssjef, avdelingsleder servicetorget/IT, kommunikasjonsrådgiver, daglig leder 

Fauna KF, enhetsleder barnehage, daglig leder Fauske Eiendom KF, FDVU-leder Fauske Eiendom 

KF, arealplanlegger, formannskapssekretær, radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 21. mai 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 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  22.05.15  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

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

Kommunestyret deltok på arrangement på Kulturskola. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til sakslista: 

 Under sak 25/15 vil økonomisjef orientere 

 Under sak 28/15 vil utvalgsleder i kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede orientere 

 Under sak 41/15 vil eralplanlegger orientere 

 

Sakslista med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Tema: Arctivity ved  leder Valnesfjord helsesportssenter Øyvind Tvedt, Simen Kjelsrud og 

Jonny Jakobsen. 

 

Ingelin Noresjø (KRF) tiltrådte etter permisjon fra og med sak 33/15.  

Trine Nordvik Løkås (AP) og Kenneth Svendsen (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 

37/15. 

Janne Hatlebrekke (AP) innvilget permisjon fra og med sak 41/15. 

Kjetil Sørbotten (SV) innvilget permisjon fra og med sak 45/15. 

Per Gunnar Skotåm (R) innvilget permisjon fra og med sak 45/15. 

Nils Christian Steinbakk (AP) innvilget permisjon fra og med 49/15. 

 

Katrine Moan Larsen (FL) stilte følgende spørsmål: 

1. Sagatun helse- og sosialsenter 

a. Ble vedtak fattet i hht. lovverk? 

b. Er arbeidet på Sagatun startet opp? 

2. Barnehage i Sulitjelma 

a. Hva er status på plassering? 

b. Når kommer saken opp? 

c. Vil ordfører påse at FAU bli involvert? 

d. Hva er status for uteområdet? 

e. Vil ordfører se på en midlertidig løsning? 

3. Bassenglokalene 

a. Mye tid av svømmeopplæring går med til kjøring. Vil ordfører kartlegge 

svømmeopplæringen i Fauske? Ber om at ordfører setter dette som sak på 

neste møte. 



b. Er det mulig å prøvekjøre bassenganlegget i Sulitjelma? 

 

Ordfører svarte: 

 Ordfører forholder seg til vedtak. 

 Det er ikke bedt om lovlighetskontroll på vedtak om Sagatun. 

 Ordfører er også utålmodig til byggeprosess. 

 Sak ang. barnehage vil komme opp i juni. 

 

 

Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

024/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 

025/15 ÅRSREGNSKAP  OG ÅRSMELDING 2014 - FAUSKE KOMMUNE 

026/15 ÅRSREGNSKAP  OG ÅRSMELDING 2014 - FAUNA KF 

027/15 ÅRSREGNSKAP  OG ÅRSBERETNING 2014 - FAUSKE EIENDOM KF 

028/15 ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE 2014 

029/15 ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2014 

030/15 FELLES TEKNISK DRIFTSBYGG 

031/15 RETTING I BETALINGSREGULATIVET 2015 

032/15 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FURNES NORD - NYTT 

VEGALTERNATIV 

033/15 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 

034/15 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SØBBESVA 

035/15 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR TERMINALVEIEN ØST 

036/15 INNKJØPSVEILEDER - UTREDNING AV ENKELTE PUNKTER 

037/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS 

FLYKTNINGEKRISE 2015-2016 

038/15 SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 10/15 - 

SELSKAPSKONTROLL FAUSKE PARKERING AS 

039/15 ENDRING AV VEDTEKTER FAUNA KF 

040/15 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUNA KF OG 

FASTSETTING AV GODTGJØRELSE 

041/15 PROSJEKT BYSTRAND 

042/15 ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN 

043/15 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 21. MAI 2015 - 

JA TIL SØNDAG SOM FELLES FRIDAG 

044/15 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 21. MAI 2015 - 

ANGÅENDE HØYT SYKEFRAVÆR 



045/15 GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 21. MAI 

2015 - INNVANDRERE OG VALGDELTAKELSE 

046/15 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

047/15 REFERATSAKER I PERIODEN 

048/15 GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 21. MAI 

2015 - RUS OG PSYKIATRITJENESTEN I FAUSKE 

049/15 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 21. MAI 2015 - 

GJØR FAUSKE TIL EN FAIRTRADE-KOMMUNE 

050/15 GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 21. MAI 

2015 - ALARMSYSTEMET VED HELSETUNET 2 

 

 

 

 

 

 

  



024/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2015 godkjennes. 

 

 

KOM-024/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

025/15: ÅRSREGNSKAP  OG ÅRSMELDING 2014 - FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr 3 176 911,88 dekkes ved bruk av 

integreringstilskudd.  

3. Udekket beløp i investering kr 21 618 119,01 dekkes ved bruk av lån. 

 

 

FOR-023/15 VEDTAK-  11.05.2015 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Rådmanns forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr 3 176 911,88 dekkes ved bruk av 

integreringstilskudd.  

3. Udekket beløp i investering kr 21 618 119,01 dekkes ved bruk av lån. 

 

 

KOM-025/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo nytt punkt 4: 

Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets vedtak. 

 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr 3 176 911,88 dekkes ved bruk av 

integreringstilskudd.  



3. Udekket beløp i investering kr 21 618 119,01 dekkes ved bruk av lån. 

4. Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets vedtak. 

 

 

026/15: ÅRSREGNSKAP  OG ÅRSMELDING 2014 - FAUNA KF  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Den fremlagte årsberetning for 2014 for Fauna KF tas til etterretning. 

2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2014. 

 

 

FOR-024/15 VEDTAK-  11.05.2015 
 

Daglig leder Fauna KF orienterte. 

 

Rådmanns forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2014 for Fauna KF tas til etterretning. 

2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2014. 

 

 

KOM-026/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2014 for Fauna KF tas til etterretning. 

2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2014. 

 

 

027/15: ÅRSREGNSKAP  OG ÅRSBERETNING 2014 - FAUSKE EIENDOM 

KF  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Den fremlagte årsberetningen for 2014 for Fauske Eiendom KF tas til 

etterretning. 

2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 2014.  

 

 

FOR-025/15 VEDTAK-  11.05.2015 
 

Daglig leder Fauske Eiendom KF orienterte. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Den fremlagte årsberetningen for 2014 for Fauske Eiendom KF tas til 

etterretning. 



2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 2014.  

 

 

KOM-027/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Den fremlagte årsberetningen for 2014 for Fauske Eiendom KF tas til 

etterretning. 

2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2014.  

 

 

028/15: ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING 

AV FUNKSJONSHEMMEDE 2014  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2014 for Fauske kommunale råd for likestilling 

av funksjonshemmede godkjennes. 

 

 

FUN-008/15 VEDTAK-  23.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2014 for Fauske kommunale råd for likestilling 

av funksjonshemmede godkjennes. 

 

 

KOM-028/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Utvalgsleder i kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede orienterte. 

 

Rådmannens forslag til vedtak og kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmedes vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2014 for Fauske kommunale råd for 

likestilling av funksjonshemmede godkjennes. 

 

 

029/15: ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2014  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2014 for Fauske Eldreråd godkjennes. 



 

 

ELD-008/15 VEDTAK-  25.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2014 for Fauske Eldreråd godkjennes. 

 

 

KOM-029/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak og eldrerådets vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2014 for Fauske Eldreråd godkjennes. 

 

 

030/15: FELLES TEKNISK DRIFTSBYGG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Arbeid med et felles driftsbygg videreføres. 

Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet inntil 131 mill. 2014 kroner, 

inklusive tomte- og prosjekteringskostnader. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge frem i 

egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering. 

 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte anbudsprosessen. 

 

4. Rådmannen fremlegger i egen sak til kommunestyret godkjenning av anbud 

samt totale investerings- og driftskostnader. 

 

 

DRIF-011/15 VEDTAK-  29.04.2015 
 

Jørn Stene (FL) foreslo et nytt pkt. 0 i tillegg til innstillingen: 

Kommunestyret er i utgangspunktet positiv til prosjektet, men forutsetter at 

prosjektet innarbeides i investeringsbudsjett i prioritet etter allerede vedtatte 

prosjekter innenfor områdene, eldreomsorg, skole og barnehage. 

 

 

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

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Arbeid med et felles driftsbygg videreføres. 



Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet inntil 131 mill. 2014 kroner, 

inklusive tomte- og prosjekteringskostnader. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge frem i 

egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering. 

 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte anbudsprosessen. 

 

4. Rådmannen fremlegger i egen sak til kommunestyret godkjenning av anbud 

samt totale investerings- og driftskostnader. 

 

 

FOR-028/15 VEDTAK-  11.05.2015 
 

Jørn Stene (FL) foreslo et nytt pkt. 0 i tillegg til innstillingen: 

Kommunestyret er i utgangspunktet positiv til prosjektet, men forutsetter at 

prosjektet innarbeides i investeringsbudsjett i prioritet etter allerede vedtatte 

prosjekter innenfor områdene, eldreomsorg, skole og barnehage. 

 

 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Arbeid med et felles driftsbygg videreføres. 

Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet inntil 131 mill. 2014 kroner, 

inklusive tomte- og prosjekteringskostnader. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge frem i 

egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering. 

 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte anbudsprosessen. 

 

4. Rådmannen fremlegger i egen sak til kommunestyret godkjenning av anbud 

samt totale investerings- og driftskostnader. 

 

 

KOM-030/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Jørn Stene (FL) foreslo et nytt pkt. 0 i tillegg til innstillingen: 

Kommunestyret er i utgangspunktet positiv til prosjektet, men forutsetter at 

prosjektet innarbeides i investeringsbudsjett i prioritet etter allerede vedtatte 

prosjekter innenfor områdene, eldreomsorg, skole og barnehage. 

 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 

Eksisterende eiendom skal være solgt innen et år etter at virksomheten er flyttet 

inn i nybygget. Inntekten av salget går til nedbetaling av lånt kapital til nybygget. 

 

FRP’s forslag ble forkastet med 22 mot 8 stemmer. 



Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

VEDTAK: 

1. Arbeid med et felles driftsbygg videreføres. 

Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet inntil 131 mill. 2014 

kroner, inklusive tomte- og prosjekteringskostnader. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge frem i 

egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering. 

 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte anbudsprosessen. 

 

4. Rådmannen fremlegger i egen sak til kommunestyret godkjenning av 

anbud samt totale investerings- og driftskostnader. 

 

 

031/15: RETTING I BETALINGSREGULATIVET 2015  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Betalingssats i gebyrregulativet for byggesak 2015, punkt «Beliggenhetskontroll – 

areal inntil 200 m
2
 fastsettes til kr 5233,-.  

 

 

FOR-034/15 VEDTAK-  11.05.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Betalingssats i gebyrregulativet for byggesak 2015, punkt «Beliggenhetskontroll – 

areal inntil 200 m
2
 fastsettes til kr 5233,-.  

 

 

KOM-031/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Betalingssats i gebyrregulativet for byggesak 2015, punkt «Beliggenhetskontroll – 

areal inntil 200 m
2
 fastsettes til kr 5233,-.  

 

 

032/15: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FURNES NORD - 

NYTT VEGALTERNATIV  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Reguleringsplan for Furnes nord endres ikke med hensyn til atkomst inntil 

planlagt boligfelt. 



 

 

PLUT-049/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Reguleringsplan for Furnes nord endres med ny adkomst, som utredet, inn til 

planlagt boligfelt. 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Reguleringsplan for Furnes nord endres med ny adkomst, som utredet, inn til 

planlagt boligfelt. 

 

 

KOM-032/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Reguleringsplan for Furnes nord endres med ny adkomst, som utredet, inn til 

planlagt boligfelt. 

 

 

033/15: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 

57. 

 

 

PLUT-048/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 

57. 

 

 

KOM-033/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 

57. 



 

 

034/15: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SØBBESVA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for 

Søbbesva. 

 

Byggelinje mot jernbanespor skal i sin helhet være 30 meter med unntak av 

eksisterende hovedbygning på 103/1297. Ingen deler av jernbanens eiendom 

(103/840)  i foreliggende planforslag skal endres til bebyggelse og anlegg. 

Plankartet endres tilsvarende. 

 

Område avsatt til undervisning o_U1 endres til blandet formål «Bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting» kombinert med «næringsbebyggelse», jfr. pbl 

§ 12-5 pkt. 1.  

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 b), pkt. 3.2 c) 

og pkt. 3.3 a), etter første setning: Det tillates tilbaketrukket ventilasjonsrom på 

tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Følgende ordlyd tas inn i bestemmelsenes § 3, nytt pkt. 3.2 d) og nytt pkt. 3.3 b): 

Det skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder 

spesielt med tanke på støy og støv (utslipp). 

 

Følgende ordlyd innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b) – 

Rekkefølgekrav: Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. 

skal det etableres gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart:  

o Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 

videregående skole 

o Krysningpunkt mot Brinkveien nord for kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien 

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 c) og blir 

lydende slik: Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser 

atkomst, byggets plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelsene anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 

PLUT-047/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for 

Søbbesva. 



 

Byggelinje mot jernbanespor skal i sin helhet være 30 meter med unntak av 

eksisterende hovedbygning på 103/1297. Ingen deler av jernbanens eiendom 

(103/840)  i foreliggende planforslag skal endres til bebyggelse og anlegg. 

Plankartet endres tilsvarende. 

 

Område avsatt til undervisning o_U1 endres til blandet formål «Bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting» kombinert med «næringsbebyggelse», jfr. pbl 

§ 12-5 pkt. 1.  

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 b), pkt. 3.2 c) 

og pkt. 3.3 a), etter første setning: Det tillates tilbaketrukket ventilasjonsrom på 

tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Følgende ordlyd tas inn i bestemmelsenes § 3, nytt pkt. 3.2 d) og nytt pkt. 3.3 b): 

Det skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder 

spesielt med tanke på støy og støv (utslipp). 

 

Følgende ordlyd innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b) – 

Rekkefølgekrav: Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. 

skal det etableres gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart:  

o Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 

videregående skole 

o Krysningpunkt mot Brinkveien nord for kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien 

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 c) og blir 

lydende slik: Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser 

atkomst, byggets plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelsene anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 

KOM-034/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for 

Søbbesva. 

 

Byggelinje mot jernbanespor skal i sin helhet være 30 meter med unntak av 

eksisterende hovedbygning på 103/1297. Ingen deler av jernbanens eiendom 

(103/840)  i foreliggende planforslag skal endres til bebyggelse og anlegg. 

Plankartet endres tilsvarende. 

 



Område avsatt til undervisning o_U1 endres til blandet formål «Bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting» kombinert med «næringsbebyggelse», jfr. pbl 

§ 12-5 pkt. 1.  

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 b), pkt. 3.2 c) 

og pkt. 3.3 a), etter første setning: Det tillates tilbaketrukket ventilasjonsrom på 

tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Følgende ordlyd tas inn i bestemmelsenes § 3, nytt pkt. 3.2 d) og nytt pkt. 3.3 b): 

Det skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder 

spesielt med tanke på støy og støv (utslipp). 

 

Følgende ordlyd innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b) – 

Rekkefølgekrav: Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. 

skal det etableres gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart:  

o Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 

videregående skole 

o Krysningpunkt mot Brinkveien nord for kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien 

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 c) og blir 

lydende slik: Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser 

atkomst, byggets plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelsene anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 

035/15: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR TERMINALVEIEN 

ØST  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL NY INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for  

Terminalveien øst. 

 

 Saken oversendes Statens Vegvesen til vurdering/gjennomsyn. 

 

 

PLUT-054/15 VEDTAK-  18.05.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Det henvises til kommunestyrevedtak vedr. utbyggingsavtale. 

 

Utbyggingsgraden settes til inntil 100 %. 

 

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

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for  

Terminalveien øst med følgende endring: 

 Det henvises til kommunestyrevedtak vedr. utbyggingsavtale. 

 

 Utbyggingsgraden settes til inntil 100 %. 

 

Saken oversendes Statens Vegvesen til vurdering/gjennomsyn. 

 

 

KOM-035/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for  

Terminalveien øst med følgende endring: 

 Det henvises til kommunestyrevedtak vedr. utbyggingsavtale. 

 

 Utbyggingsgraden settes til inntil 100 %. 

 

Saken oversendes Statens Vegvesen til vurdering/gjennomsyn. 

 

 

036/15: INNKJØPSVEILEDER - UTREDNING AV ENKELTE PUNKTER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Under innkjøpsveileders punkt 8 tilføyes:  

Anskaffelsesform i forbindelse med kjøp over terskelverdi skal i hvert enkelt tilfelle 

vurderes av enhetsleder/prosjektansvarlig i samarbeid med kommunens 

innkjøpsansvarlig. 

I de tilfellene der anskaffelsen avgjøres av kommunestyret, skal anskaffelsesform 

vurderes av Rådmannen, som deretter overfor kommunestyret gjør sin anbefaling. 

 

 

FOR-033/15 VEDTAK-  11.05.2015 
 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende tilleggsforslag pkt. 2: 

Til grunn for vurderinger skal følgende hovedprinsipper ligge: 

- Som hovedregel skal alle entrepriser gjennomføres som hovedentrepriser med 

administrert sideentrepriser, slik at næringslivet får delta direkte i konkurransen, 

f.eks. grunnarbeid, tømrer, ventilasjon, betong, elektriker, rørlegger, maler osv. 

Innenfor regelverk for offentlig anskaffelse utformes og vektes tildelingskriterier 

og kvalifikasjonskrav, både for hovedentreprise og sideentrepriser, slik at det 

lokale næringslivet kan delta aktivt i konkurransen. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

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



 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Under innkjøpsveileders punkt 8 tilføyes:  

Anskaffelsesform i forbindelse med kjøp over terskelverdi skal i hvert enkelt 

tilfelle vurderes av enhetsleder/prosjektansvarlig i samarbeid med kommunens 

innkjøpsansvarlig. 

I de tilfellene der anskaffelsen avgjøres av kommunestyret, skal anskaffelsesform 

vurderes av Rådmannen, som deretter overfor kommunestyret gjør sin 

anbefaling. 

 

2. Til grunn for vurderinger skal følgende hovedprinsipper ligge: 

 Som hovedregel skal alle entrepriser gjennomføres som hovedentrepriser med 

administrert sideentrepriser, slik at næringslivet får delta direkte i 

konkurransen, f.eks. grunnarbeid, tømrer, ventilasjon, betong, elektriker, 

rørlegger, maler osv. Innenfor regelverk for offentlig anskaffelse utformes og 

vektes tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav, både for hovedentreprise og 

sideentrepriser, slik at det lokale næringslivet kan delta aktivt i konkurransen. 

 

 

KOM-036/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Under innkjøpsveileders punkt 8 tilføyes:  

Anskaffelsesform i forbindelse med kjøp over terskelverdi skal i hvert enkelt 

tilfelle vurderes av enhetsleder/prosjektansvarlig i samarbeid med kommunens 

innkjøpsansvarlig. 

I de tilfellene der anskaffelsen avgjøres av kommunestyret, skal 

anskaffelsesform vurderes av Rådmannen, som deretter overfor 

kommunestyret gjør sin anbefaling. 

 

2. Til grunn for vurderinger skal følgende hovedprinsipper ligge: 

 Som hovedregel skal alle entrepriser gjennomføres som hovedentrepriser 

med administrert sideentrepriser, slik at næringslivet får delta direkte i 

konkurransen, f.eks. grunnarbeid, tømrer, ventilasjon, betong, elektriker, 

rørlegger, maler osv. Innenfor regelverk for offentlig anskaffelse utformes 

og vektes tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav, både for 

hovedentreprise og sideentrepriser, slik at det lokale næringslivet kan delta 

aktivt i konkurransen. 

 

 

037/15: BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS 

FLYKTNINGEKRISE 2015-2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune bosetter 48 flykninger i 2015 

Fauske kommune bosetter 40 flyktninger i 2016 

Bosettingstallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. 



Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet. 

Vedtaket erstatter KOM-063/13 Vedtak- 03.10.2013 

 

 

KOM-037/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Ole Tobias Orvin (SV) foreslo: 

Fauske kommune bosetter 60 flykninger i 2015 

Fauske kommune bosetter 60 flyktninger i 2016 

Bosettingstallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. 

Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet. 

Vedtaket erstatter KOM-063/13 Vedtak- 03.10.2013 

 

SV’s forslag ble forkastet med 27 mot 2 stemmer. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 25 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune bosetter 48 flykninger i 2015 

Fauske kommune bosetter 40 flyktninger i 2016 

Bosettingstallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. 

Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet. 

Vedtaket erstatter KOM-063/13 Vedtak- 03.10.2013 

 

 

038/15: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 10/15 - 

SELSKAPSKONTROLL FAUSKE PARKERING AS  
 

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Gjennomført selskapskontroll / eierskapskontroll med Fauske Parkering AS er lagt 

frem for Fauske kommunestyre. 

2. Rapporten tas til etterretning. Rapporten funn tas med ved utarbeidelse av 

kommunens eierskapsmelding. 

 

 

KOM-038/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Gjennomført selskapskontroll / eierskapskontroll med Fauske Parkering AS er 

lagt frem for Fauske kommunestyre. 

2. Rapporten tas til etterretning. Rapporten funn tas med ved utarbeidelse av 

kommunens eierskapsmelding. 

 

 

039/15: ENDRING AV VEDTEKTER FAUNA KF  
 

ORDFØRERS FORSLAG TIL INNSTILLING : 



 

§ 4 i vedtektene for FAUNA KF endres til: 

 

Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder. 

 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning velges 

for 1 og 2 år. Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret. 

 

 

FOR-026/15 VEDTAK-  11.05.2015 
 

Ordførers forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

§ 4 i vedtektene for FAUNA KF endres til: 

 

Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder. 

 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning velges 

for 1 og 2 år. Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret. 

 

 

KOM-039/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

§ 4 i vedtektene for FAUNA KF endres til: 

 

Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder. 

 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning 

velges for 1 og 2 år. Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret. 

 

 

040/15: OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUNA KF 

OG FASTSETTING AV GODTGJØRELSE  
 

ORDFØRERS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Som nytt styre for FAUNA KF oppnevnes: 

 

1. Ståle Indregård  2 år 

2. Hanne Løkås Veigård  2 år 

3. Geir Wenberg   1 år 

4. Alice Brekke   1 år 

5. Odd Emil Ingebrigtsen 2 år 

 

Varamedlemmer: 

1. Endre Grønnslett  1 år 



2. Ann Mari Zahl   1 år 

 

Som styrets leder velges: 

 Ståle Indregård 

 

Som styrets nestleder velges: 

 Geir Wenberg 

 

Som godtgjørelse til styrets medlemmer i FAUNA KF gjelder følgende 

 

 Styreleder:   kr. 50.000,- pr år 

 Nestleder:  kr. 30.000,- pr år 

 Styremedlemmer: kr. 20.000,- pr år 

 Varamedlemmer: kr.   5.000,- pr år 

 

I tillegg dekkes faktiske utgifter for å kunne delta på styremøter. 

 

 

FOR-027/15 VEDTAK-  11.05.2015 
 

Ordførers forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Som nytt styre for FAUNA KF oppnevnes: 

 

1. Ståle Indregård  2 år 

2. Hanne Løkås Veigård  2 år 

3. Geir Wenberg   1 år 

4. Alice Brekke   1 år 

5. Odd Emil Ingebrigtsen 2 år 

 

Varamedlemmer: 

1. Endre Grønnslett  1 år 

2. Ann Mari Zahl   1 år 

 

Som styrets leder velges: 

 Ståle Indregård 

 

Som styrets nestleder velges: 

 Geir Wenberg 

 

Som godtgjørelse til styrets medlemmer i FAUNA KF gjelder følgende 

 

 Styreleder:   kr. 50.000,- pr år 

 Nestleder:  kr. 30.000,- pr år 

 Styremedlemmer: kr. 20.000,- pr år 

 Varamedlemmer: kr.   5.000,- pr år 

 

I tillegg dekkes faktiske utgifter for å kunne delta på styremøter. 



 

 

KOM-040/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Andreas Moan foreslås opp mot Ståle Indregård. 

Harald Mellerud foreslås opp mot Odd Emil Ingebrigtsen. 

Asbjørn Olsen foreslås opp mot Endre Grønnslett. 

 

 

Det ble stilt spørsmål med Anne Grethe Lund (AP), Kathrine Moan Larsen (FL) 

og Gøran Indregård (AP) habilitet. 

 

Lund, Larsen og Indregård ble enstemmig erklært inhabile etter 

forvaltningslovens § 6 første ledd b) og c). 

 

 

R’s forslag ble trukket. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Som nytt styre for FAUNA KF oppnevnes: 

 

1. Ståle Indregård  2 år 

2. Hanne Løkås Veigård  2 år 

3. Geir Wenberg   1 år 

4. Alice Brekke   1 år 

5. Odd Emil Ingebrigtsen 2 år 

 

Varamedlemmer: 

1. Endre Grønnslett  1 år 

2. Ann Mari Zahl   1 år 

 

Som styrets leder velges: 

 Ståle Indregård 

 

Som styrets nestleder velges: 

 Geir Wenberg 

 

Som godtgjørelse til styrets medlemmer i FAUNA KF gjelder følgende 

 

 Styreleder:   kr. 50.000,- pr år 

 Nestleder:  kr. 30.000,- pr år 

 Styremedlemmer: kr. 20.000,- pr år 

 Varamedlemmer: kr.   5.000,- pr år 

 

I tillegg dekkes faktiske utgifter for å kunne delta på styremøter. 

 

 



041/15: PROSJEKT BYSTRAND  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Kommunestyret tar planskissen og kostnadsoverslaget for prosjekt bystrand til 

orientering. 

 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å iverksette prosjektet i den grad det kan 

holdes innenfor den økonomiske rammen som er satt for hele prosjekt 

sentrumspakken. Prosjektet kan også utvides til å omfatte en sandvolleyballbane. 

 

Nødvendige geotekniske avklaringer må foretas og forholdet til Nordland museum 

må avklares. 

 

 

KOM-041/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Arealplanlegger orienterte. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 19 mot 9 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar planskissen og kostnadsoverslaget for prosjekt bystrand til 

orientering. 

 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å iverksette prosjektet i den grad det 

kan holdes innenfor den økonomiske rammen som er satt for hele prosjekt 

sentrumspakken. Prosjektet kan også utvides til å omfatte en sandvolleyballbane. 

 

Nødvendige geotekniske avklaringer må foretas og forholdet til Nordland 

museum må avklares. 

 

 

042/15: ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN  
 

 

KOM-042/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Fauske kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i nåværende AML, uavhengig 

av at Stortinget har vedtatt en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny 

arbeidsmiljølov. 

 

Arne B. Vaag (V) fremmet følgende forslag på vegne av V og H: 

Fauske kommune vil forholde seg til den nye Arbeidsmiljøloven og de endringer 

som Stortinget har vedtatt. 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 16 mot 12 stemmer avgitt for H/V’s forslag. 

 

VEDTAK: 



Fauske kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i nåværende AML, uavhengig 

av at Stortinget har vedtatt en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny 

arbeidsmiljølov. 

 

 

043/15: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 21. MAI 

2015 - JA TIL SØNDAG SOM FELLES FRIDAG  
 

 

KOM-043/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Ordfører foreslo: 

Kommunen har mottatt høring i saken med høringsfrist 30.06.15. Ber om at 

høringen kommer opp som sak i neste kommunestyremøte. 

 

Ordførers forslag ble enstemmig oversendt administrasjonen. 

 

 

044/15: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 21. MAI 

2015 - ANGÅENDE HØYT SYKEFRAVÆR  
 

 

KOM-044/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Rådmannen ved kommunalsjef helse og omsorg svarte på interpellasjonen: 

 

Prosjekt Ressursplanlegging - Pleie & Omsorg 

 

• Prosjektet «Bemanningsplanlegging» med start 2011 i pleie og omsorg hadde som 

målsetning: 

–  Etablere ett system for bemanningsplanlegging for pleie og 

omsorgsenhetene, herunder gode turnusløsninger, planprosess og 

organisatorisk tilpasning gjennom etablering av et bemanningskontor.  

– Resultatmålene var å øke gjennomsnittlig stillingsbrøk, senke 

sykefraværet, øke avdelingssykepleiernes tilstedeværelse, etablere digital 

kommunikasjon med ansatte ift ressursstyring og forbedret arbeidsmiljø.  

• I prosjektet ble det testet: 

–  Ny turnus i perioden 24.10.12 – 30.10.13 på tre ulike avdelinger, 

målsetningene i dette underprosjektet var å redusere vikarbehovet, 

fastsette nye stillingsbrøker, senke sykefraværet, økt nærværsledelse.  

– Turnusens rammevilkår var; jobb hver 4. helg med lange vakter (13,5 

time), 32,5 timers arbeidsuke, 12 500,-/år i kompensasjon for 

helgebelastning og minimum stillingsbrøk på ca 75 %. Hensikten var å 

dekke opp ledighet med eget personell fra «pilotene». 

 

• Funnene etter testperioden: 

– Ansatte var godt fornøyd med turnusmodellen, vi økte stillingsbrøken til 

mange ansatte, lange helgevakter fungerte og vi reduserte sykefraværet en 

del. På disse avdelingene senket sykefraværet seg totalt fra 14,5 % (året 

før pilotene) til 10,2 % (pilotperioden). 



– Det var mange elementer i testperioden som har fungert å ga gode svar, 

men modellen ble for kostbar da sykefraværet ikke gikk tilstrekkelig ned, 

vikarutgiftene og øvrige rammevilkår ble ikke økonomisk bærekraftig. 

Derfor ble det besluttet at testingen av turnusmodellen ikke ble forlenget 

utover prosjektperioden. 

– Funnene etter testperioden og effekten ved bl.a. økt grunnbemanning er 

tatt inn i Bemanningskontoret i arbeidet med det framtidige turnus 

arbeidet. 

– Bemanningskontoret er ikke lenger et prosjekt, men over i ordinær drift. 

Vi har stor tilgang fra andre Kommuner som ønsker erfaringen rundt vårt 

valg med å legge all ressursplanlegging på en plass. 

 

 

Sykefravær Pleie/omsorg - Utvikling 

 

April 2014 – April 2015 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Hva gjør kommunen for at sykepleierne og øvrig personell ved disse avdelingene 

har tilstrekkelig kompetanse for å møte disse utfordringene? 

 

• Status Rehabilitering, Kortids og KAD avdeling: 

– Kompetanseplan med prioriterte behov for kurs og oppdatering revideres 

hvert år 



  

– Årlige kurs for sykepleiere/vernepleiere i aktuelle problemstillinger 

v/farmasøyt 

  

– Mulighet for hospitering v/ Nlsh 

  

– Undervisning fra Nlsh i f. eks. KOLS, diabetes, ernæring og hjertelidelser 

er gjennomført og kan gjentas ved behov. 

  

– Alle sykepleiere får kurs i klinisk sykepleie v/universitetet i 2015 

  

– Kurs i palliasjon for sykepleiere og fagarbeidere i hjemmebaserte tjenester 

er planlagt gjennomført inneværende år. 

  

– Kurs i medikamenthåndtering gjennomføres jevnlig 

  

– E-læringskurs innenfor flere områder er tilgjengelig for alle ansatte. 

 

 

Er avdelingene forsvarlig bemannet med personell som har forskriftsmessig 

kompetanse? 

• Sykehjemsforskriften setter bestemte krav til hvilket personale som skal være 

tilknyttet sykehjem og boform med heldøgns pleie og omsorg. 

– Boformen skal ha: 

• En administrativ leder 

• En lege som skal ha ansvaret for den medisinske behandling 

• En offentlig godkjent sykepleier som skal ha ansvaret for 

sykepleien 

• Boformen skal i tillegg ha: 

– Tilknyttet det personalet som er nødvendig for å sikre beboere forsvarlig 

omsorg og bistand.  

– Det overlates til den enkelte institusjon, på bakgrunn av behovet til de 

enkelte beboere, å avgjøre hvilket annet personale som er nødvendig. 

  

• Begrunnelsen for å knytte personellmessige krav til denne boformen må ses i 

forhold til de oppgaver institusjonen har. Krav til personellet skal sikre at 

virksomheten drives på en faglig forsvarlig måte 

 

 

• Grunnbemanningen: 

– Sier noe om hvor mange som er på vakt i avdelingene til enhver tid. 

Tallene sier kun om antall personal, ikke noe om kompetanse. Til 

sammenligning viste en analyse blant 970 enheter i 2004-2005, at det 

gjennomsnittlige var tre og fire beboere pr. ansatt på hhv. Formiddag og 

kveld/helg. Tabellen viser at bemanningen er normert i.h.t dette og noen 

steder bedre. 



 
 

• Kompetanse: 

– Enhetsleder og avdelingssykepleiere er utdannet sykepleiere og de fleste 

har i tillegg videreutdanning innen ledelse og /eller palliasjon, geriatri, 

diabetes (el. noe annet). 

– En av kvalitetsindikatorene i KOSTRA er andel årsverk i brukerrettet 

tjenester med fagutdanning viser at Fauske ligger godt an når det gjelder 

fagutdanning fra videregående skole, men en noe lavere andel når det 

gjelder fagutdanning fra høyskole/universitet enn KG 12 og landet (uten 

Oslo). 

 

 
 

Blir ledige stillinger i utlyst, eller står de vakante? 

 

• Det har i 2015 vært en «rydde» aksjon med bakgrunn i følgende: 

– Små vacante stillinger 

– 4 årsregelen 

– Grunnbemanning i.f.m test turnusene 

• Resultat fordeler seg som følger: 

– 7 personer med rett til fast stilling i.h.t 4 årsregelen. Totalt 5,31 årsverk 

– 21 personer med rett til utvidelse av tilsetningsforhold etter 4 årsregelen. 

Totalt utgjør dette 5,35 årsverk. 

– Faggrupper som omfattes sva dette er sykepleiere, helsefagarbeiodere og 

pleiemedarbeidere. Totalt 28 personer. 

– Flest inn i faste stillinger, mens noen går inn i vikariat. 

– Alle med minimum arbeid hver 3dje. helg.  

– De med hver 2dre helg har dette i tilsettingsbrevet. 



• Fortsatt utfordringer med små helgestillinger. 

 

 

• Er det mulig snarest å få planlagt og iverksatt et prosjekt som evalueres etter 1 år 

f.eks. ved korttidsavdelinga eller i hjemmetjenesten hvor en øker 

grunnbemanninga for å finne ut følgende: 

– Kan det ha gunstig effekt på sykefravær?  

– Være kompetansehevende?  

– Føre til et bedre arbeidsmiljø og gi større rom for faglighet.  

– Svar: Vi anser dette ivaretatt og testet gjennom Prosjekt 

Bemanningsplanlegging 

• Er det mulig at deler av vikarbudsjettet kan brukes til å finansiere et slikt 

prosjekt?  

Svar: Ref ovenforstånede. 

  

• Når kan en slik sak legges fram for kommunestyret for drøfting og vedtak? 

Svar: Ref ovenforstående. 
 

 

 

045/15: GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 21. MAI 

2015 - INNVANDRERE OG VALGDELTAKELSE  
 

 

KOM-045/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Ordfører svarte på interpellasjonen: 

Disse har stemmerett ved kommune og fylkestingsvalg: 

 Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som 

er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. 

 Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 

2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015. 

 Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 

2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre 

siste årene før valgdagen.  

Flyktninger og innvandrere som er på voksenopplæringen og 

introduksjonsprogrammet er dermed ikke stemmeberettiget. Etter 3 år får 

flyktninger permanent opphold og er dermed stemmeberettiget. 

 

Informasjon om valget 2015 er planlagt tatt opp i norskundervisningen på høsten. 

På grunnskolen blir det undervist i dette tema i samfunnsfagsopplæringen. 

 

Informasjon om demokrati og lokaldemokratiet har vært informert om i 

introduksjonsprogrammet, og gjennomføres ved jevne mellomrom i programmet. 

 

Når det gjelder valget 2015 er det laget en brosjyre om valget på flere språk. Disse 

er bestilt inn og ventes levert i mai/juni. 
 

For å nå de stemmeberettigede innvandrere i Fauske kommune for valget 2015 vil 

informasjon på strategiske plasser, som bibliotek, servicetorg, arbeidsplasser med 



innvandrer etc. være det beste.  

 

For å øke valgdeltakelsen er Imdis strategi:  

Utvikle og formidle informasjon til målgruppene om hvorfor og hvordan stemme 

ved valg.  

 Bidra til at politiske partier vurderer tiltak som bidrar til økt 

valgdeltakelse.  

 Samarbeid med innvandrerorganisasjoner om informasjon og 

motivasjonstiltak.  

 Formidling av valginformasjon til målgruppene gjennom media, 

statsborgerskapsseremonier og andre pågående aktiviteter.  

Vi har dessverre ingen innvandrerorganisasjoner i Fauske kommune. Hadde vi 

hatt det vil det være en viktig samarbeidspartner og aktør i dette arbeidet. 

 

Integreringsenheten skal selvfølgelig være delaktig om det er ønskelig med mer 

informasjonsarbeid enn det vi gjør nå. Men de vi har mest kontakt med, er 

flyktninger og innvandrere som har vært i Norge mindre enn 3 år.  

For å øke valgdeltakelsen på kort sikt, som i 2015, vil informasjonsarbeid på 

andre strategiske plasser være det beste. For å øke valgdeltakelsen på lang sikt, vil 

være mer og bedre informasjon i introduksjonsprogrammet. 

 

 

046/15: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-046/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

047/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-047/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Dokumentene ble referert. 

 

 

048/15: GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 21. MAI 

2015 - RUS OG PSYKIATRITJENESTEN I FAUSKE  
 

 

KOM-048/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Rådmannen ved kommunalsjef helse og omsorg svarte på interpellasjonen: 

Ja det jobbes med organisasjonstilpasning innen Samhandlingsområdet. 



Rus og Psykiatri tjenesten vil fortsette det viktige arbeidet som er igangsatt å bestå 

som egen avdeling. 

Organisasjon innen Samhandlingsområde Helse & Omsorg vil og skal alltid være i 

bevegelse med mål om optimal organisering ut fra hvilke fokusområder som er satt. 

Fokusområder som organisasjon er opptatt av nå er følgende: 

 Ny interkommunal legevakt med drift 

 Rehabilitering & Korttidsopphold 

 Morgendagens legeorganisering 

 Rus & Psykisk helsetjenester  

 Hjemmebaserte tjenester 

 Hverdagsrehabilitering 

 Velferdsteknologi 

 Mobil omsorg 

 Ernæring og under ernæring 

 Synergier i driften 

 Kompetanse 

For å styrke jobben med å nå disse målene, så er følgende driftsoptimalisering foreslått 

i organiseringen: 

 Mestringsområde i Hjemmebaserte tjenester 

o Fysioterapi 

o Ergoterapi 

o Friskliv 

 Rus & Psykisk helsetjenester som del av Hjemmebaserte tjenester. 

 Storkjøkken som del av Institusjon 

 Helse/medisin rendyrkes med fokus på alle legerelaterte tjenester. 

 Dette vil føre til en nærhet og eierskap inn mot det enkelte fokusområde, samt at det 

skal gi god og helhetlig flyt gjennom samhandling i organisasjon. 

Vi søker å bruke våre ressurser riktig gjennom god styring. 

Målet er at organisasjon skal tilpasses fokusområdet som er satt i organisasjon og vil 

derfor ikke framstå som statisk. Organiseringen styres ut fra satte driftsområder og 

fokus og ikke motsatt. 

 

Etter drøftinger med Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud samt i alle berørte 

enheter og avdelinger, skal denne organisasjonsjusteringen forelegges AMU og til Part 

som informasjon.          

 

 

049/15: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 21. MAI 2015 

- GJØR FAUSKE TIL EN FAIRTRADE-KOMMUNE  
 

 

KOM-049/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Ordfører svarte på interpellasjonen: 

Ordfører er positiv til engasjement og er enig i saken. 

 

Interpellantens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

 Fauske kommune ønsker å oppfylle kriteriene gitt av Stiftelsen Fairtrade Norge for 

å oppnå status som Fairtrade-kommune. 



 

 Det oppnevnes en styringsgruppe med representanter fra både kommunens 

politiske og administrative nivå. Kommunestyret gjør dette i det konstituerende 

kommunestyremøtet 8/10 2015. 

 

 

050/15: GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 21. MAI 

2015 - ALARMSYSTEMET VED HELSETUNET 2  
 

 

KOM-050/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Rådmannen ved kommunalsjef helse og omsorg svarte på interpellasjonen: 

Dagens løsning fungerer, men er ikke optimal. Derfor jobbes det med å få ny 

oppdatert løsning på plass. Ref. svar i spørsmål 3. 

Det er bestilt inn flere nye Dect telefoner som støtter dagens løsning å som skal være i 

bruk inntil nytt system er på plass.  

 

Utfordringene med pasientanlegget er kjent og etter en kartlegging og dialog i 2010 

med NESK som har levert dagens system, kom det frem at hovedproblemet var at det 

var for få telefoner og «klattlading» tålte ikke batteriene godt. Det ble anbefalt fra 

leverandør å ha ett sett med telefoner på dag og ett sett på aften/natt, slik at det 

bestandig var ferdig ladede telefoner. Det ble i 2010 investert i flere telefoner, flere 

batteri og ny kabling mellom Helsetunet 1 og 2. Alarmanlegget ble også teknisk 

oppjustert for å sikre fremtidig bruk, samt at man utarbeidet rutiner for telefonlading. 

Det er i ettertid investert i ytterligere flere telefoner ved behov. 

Det viser seg i ettertid at utbedringene ga en god effekt og anlegget fungerte 

tilfredsstillende, i 2012 begynte de samme utfordringene å dukke opp igjen og har 

forsterket seg frem til i dag.   

 

Fauske kommune har kjørt en anskaffelses prosess som omfatter en basispakke for 

velferdsteknologi og pasientsignalsystem. Dette er en komplisert teknisk anskaffelse 

med mange variabler som spiller inn på valget på den konkrete løsningen.  

Valgt som leverandør ble Elektro A/S. 

Da prisen ble noe høyere enn budsjettert investering, vil gapet på ca.400` komme som 

sak i økonomimelding 1. 

Ved bestilling vår 2015 vil det bli oppstart i 2015.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


