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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 
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Utskrift er foretatt den  19.06.15  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet 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. 
 

Linn Normann Godtfredsen orienterte om årets Mons Petter festival. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til sakslista: 

 Det blir utdeling av næringsprisen før lunsj. 

 

Sakslista ble enstemmig godkjent. 

 

Næringsprisen 2014 ble utdelt til Dahl-Bygg AS. 

 

Liv-Marit Tverå (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 56/15. 

Linn Normann Godtfredsen (AP) innvilget permisjon under sak 59/15. 

 

Spørsmål: 

 Siren Åsbakk (AFI): Branntilløp på paviljong. Pårørende ble ikke orientert om det. 

Skal det være slik? 

Svar: Ordfører skal undersøke og vil komme tilbake med svar 

 

Ekstraordinært kommunestyremøte 27. august med fotografering og avslutning på kvelden. 
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051/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2015 godkjennes. 

 

 

KOM-051/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

052/15: ØKONOMIMELDING 1/2015  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Økonomimelding 1/2015 tas til etterretning. 

 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

a) Drift: 

 

b) Investeringer: 

Premieavvik Fellesområde 16 000 000   Redusert inntekt

Amortisering av tidligere år premieavvik Fellesområde 1 000 000     Økt utgift

Pensjonsutgifter Fordelt Driftsenheter -17 500 000 Redusert utgift

Kjøp av konsesjonskraft Fellesområde -200 000       Redusert utgift

Renteutgifter Fellesområde -500 000       Redusert utgift

Eiendomsskatt Fellesområde -1 500 000    Økt inntekt

Utgifter 10 års taksering/utvidlese eiendomsskatt Eiendomsskattekontor 1 500 000     Økt utgift

Dekning av tidligere års merforbruk Fellesområde 5 914 700     Økt utgift

Bruk av fond integreringstilskudd Fellesområde -4 089 388    Økt inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -500 000       Økt inntekt

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 3 600 000     Redusert inntekt

Nedtrekk politikk -200 000       Redusert utgift

Nedtrekk Rådmannens stab Driftsenheter -1 375 312    Redusert utgift

Nedtrekk Helse og omsorg Driftsenheter -2 150 000    Redusert utgift

Netto -                 Balanse



 
 

 

FOR-040/15 VEDTAK-  01.06.2015 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Økonomimelding 1/2015 tas til etterretning. 

 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

a) Drift: 

Prosjekt Opprinnelig Forslag Budsjett 

budsjett regulering etter regulering

Infrastruktur mobil omsorg Netto utgifter

Investeringsutgift netto 992 000              1 025 000          Økt utgift 2 017 000             

Mva. 248 000              256 000             Økt utgift 504 000                

Bruk av lån -992 000             -1 025 000         Økt inntekt -2 017 000           

Momskompensasjon -248 000             -256 000            Økt inntekt -504 000               

Oppgradering legekontor

Investeringsutgift 580 000              -580 000            Redusert utgift -                         

Mva. 145 000              -145 000            Redusert utgift

Bruk av lån -580 000             580 000             Redusert inntekt -                         

Momskompensasjon -145 000             145 000             Økt inntekt

Omsorgsboliger Buen

Investeringsutgift 1 000 000           5 000 000          Økt utgift 6 000 000             

Mva. 250 000              1 250 000          Økt utgift 1 500 000             

Bruk av lån -1 000 000         -5 000 000         Økt inntekt -6 000 000           

Momskompensasjon -250000 -1 250 000         Økt inntekt -1 500 000           

Oppgradering bygningsmasse Investeringsutgift 7 600 000           2 053 000          Økt utgift 9 653 000             

bygningsmasse Mva. 1 900 000           513 000             Økt utgift 2 413 000             

Bruk av lån -7 600 000         -2 053 000         Økt inntekt -9 653 000           

Momskompensasjon -1 900 000         -513 000            Økt inntekt -2 413 000           

Sum reguleringer Investeringsutgift netto 7 498 000          7 498 000             

Mva. 1 874 000          1 874 000             

Bruk av lån -7 498 000         -7 498 000           

Momskompensasjon -1 874 000         -1 874 000           

Netto -                      -                         



 

b) Investeringer: 

 
 

 

KOM-052/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Premieavvik Fellesområde 16 000 000   Redusert inntekt

Amortisering av tidligere år premieavvik Fellesområde 1 000 000     Økt utgift

Pensjonsutgifter Fordelt Driftsenheter -17 500 000 Redusert utgift

Kjøp av konsesjonskraft Fellesområde -200 000       Redusert utgift

Renteutgifter Fellesområde -500 000       Redusert utgift

Eiendomsskatt Fellesområde -1 500 000    Økt inntekt

Utgifter 10 års taksering/utvidlese eiendomsskatt Eiendomsskattekontor 1 500 000     Økt utgift

Dekning av tidligere års merforbruk Fellesområde 5 914 700     Økt utgift

Bruk av fond integreringstilskudd Fellesområde -4 089 388    Økt inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -500 000       Økt inntekt

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 3 600 000     Redusert inntekt

Nedtrekk politikk -200 000       Redusert utgift

Nedtrekk Rådmannens stab Driftsenheter -1 375 312    Redusert utgift

Nedtrekk Helse og omsorg Driftsenheter -2 150 000    Redusert utgift

Netto -                 Balanse

Prosjekt Opprinnelig Forslag Budsjett 

budsjett regulering etter regulering

Infrastruktur mobil omsorg Netto utgifter

Investeringsutgift netto 992 000              1 025 000          Økt utgift 2 017 000             

Mva. 248 000              256 000             Økt utgift 504 000                

Bruk av lån -992 000             -1 025 000         Økt inntekt -2 017 000           

Momskompensasjon -248 000             -256 000            Økt inntekt -504 000               

Oppgradering legekontor

Investeringsutgift 580 000              -580 000            Redusert utgift -                         

Mva. 145 000              -145 000            Redusert utgift

Bruk av lån -580 000             580 000             Redusert inntekt -                         

Momskompensasjon -145 000             145 000             Økt inntekt

Omsorgsboliger Buen

Investeringsutgift 1 000 000           5 000 000          Økt utgift 6 000 000             

Mva. 250 000              1 250 000          Økt utgift 1 500 000             

Bruk av lån -1 000 000         -5 000 000         Økt inntekt -6 000 000           

Momskompensasjon -250000 -1 250 000         Økt inntekt -1 500 000           

Oppgradering bygningsmasse Investeringsutgift 7 600 000           2 053 000          Økt utgift 9 653 000             

bygningsmasse Mva. 1 900 000           513 000             Økt utgift 2 413 000             

Bruk av lån -7 600 000         -2 053 000         Økt inntekt -9 653 000           

Momskompensasjon -1 900 000         -513 000            Økt inntekt -2 413 000           

Sum reguleringer Investeringsutgift netto 7 498 000          7 498 000             

Mva. 1 874 000          1 874 000             

Bruk av lån -7 498 000         -7 498 000           

Momskompensasjon -1 874 000         -1 874 000           

Netto -                      -                         



Ronny Borge (H) foreslo nytt pkt. 3: 

Rådmannen bes også utrede finansiering av et nytt felles driftsbygg (sak 30/15)  for 

brann, ambulanse og VVS som et OPS. 

 

H’s forslag pkt. 3 ble forkastet med 19 mot 11 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 mot 12 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Økonomimelding 1/2015 tas til etterretning. 

 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

a) Drift: 

 

b) Investeringer: 

Premieavvik Fellesområde 16 000 000   Redusert inntekt

Amortisering av tidligere år premieavvik Fellesområde 1 000 000     Økt utgift

Pensjonsutgifter Fordelt Driftsenheter -17 500 000 Redusert utgift

Kjøp av konsesjonskraft Fellesområde -200 000       Redusert utgift

Renteutgifter Fellesområde -500 000       Redusert utgift

Eiendomsskatt Fellesområde -1 500 000    Økt inntekt

Utgifter 10 års taksering/utvidlese eiendomsskatt Eiendomsskattekontor 1 500 000     Økt utgift

Dekning av tidligere års merforbruk Fellesområde 5 914 700     Økt utgift

Bruk av fond integreringstilskudd Fellesområde -4 089 388    Økt inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -500 000       Økt inntekt

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 3 600 000     Redusert inntekt

Nedtrekk politikk -200 000       Redusert utgift

Nedtrekk Rådmannens stab Driftsenheter -1 375 312    Redusert utgift

Nedtrekk Helse og omsorg Driftsenheter -2 150 000    Redusert utgift

Netto -                 Balanse



 
 

 

053/15: INDRE SALTEN LEGEVAKT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale om etablering av Indre Salten Legevakt etter 

vertskommune modell regulert etter Kommuneloven §28-1b, mellom kommunene 

Saltdal, Sørfold og Fauske, med Fauske kommune som vertskommune. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen fullføre prosessen med vertskommuneløsning i.h.t 

kommunelovens § 28, slik den vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

DRIF-028/15 VEDTAK-  10.06.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLIG TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale om etablering av Indre Salten Legevakt etter 

vertskommune modell regulert etter Kommuneloven §28-1b, mellom kommunene 

Saltdal, Sørfold og Fauske, med Fauske kommune som vertskommune. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen fullføre prosessen med vertskommuneløsning i.h.t 

kommunelovens § 28, slik den vedlagte avtalens tekst angir. 

Prosjekt Opprinnelig Forslag Budsjett 

budsjett regulering etter regulering

Infrastruktur mobil omsorg Netto utgifter

Investeringsutgift netto 992 000              1 025 000          Økt utgift 2 017 000             

Mva. 248 000              256 000             Økt utgift 504 000                

Bruk av lån -992 000             -1 025 000         Økt inntekt -2 017 000           

Momskompensasjon -248 000             -256 000            Økt inntekt -504 000               

Oppgradering legekontor

Investeringsutgift 580 000              -580 000            Redusert utgift -                         

Mva. 145 000              -145 000            Redusert utgift

Bruk av lån -580 000             580 000             Redusert inntekt -                         

Momskompensasjon -145 000             145 000             Økt inntekt

Omsorgsboliger Buen

Investeringsutgift 1 000 000           5 000 000          Økt utgift 6 000 000             

Mva. 250 000              1 250 000          Økt utgift 1 500 000             

Bruk av lån -1 000 000         -5 000 000         Økt inntekt -6 000 000           

Momskompensasjon -250000 -1 250 000         Økt inntekt -1 500 000           

Oppgradering bygningsmasse Investeringsutgift 7 600 000           2 053 000          Økt utgift 9 653 000             

bygningsmasse Mva. 1 900 000           513 000             Økt utgift 2 413 000             

Bruk av lån -7 600 000         -2 053 000         Økt inntekt -9 653 000           

Momskompensasjon -1 900 000         -513 000            Økt inntekt -2 413 000           

Sum reguleringer Investeringsutgift netto 7 498 000          7 498 000             

Mva. 1 874 000          1 874 000             

Bruk av lån -7 498 000         -7 498 000           

Momskompensasjon -1 874 000         -1 874 000           

Netto -                      -                         



 

 

FOR-051/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale om etablering av Indre Salten Legevakt etter 

vertskommune modell regulert etter Kommuneloven §28-1b, mellom kommunene 

Saltdal, Sørfold og Fauske, med Fauske kommune som vertskommune. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen fullføre prosessen med vertskommuneløsning i.h.t 

kommunelovens § 28, slik den vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

KOM-053/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale om etablering av Indre Salten Legevakt etter 

vertskommune modell regulert etter Kommuneloven §28-1b, mellom kommunene 

Saltdal, Sørfold og Fauske, med Fauske kommune som vertskommune. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen fullføre prosessen med vertskommuneløsning i.h.t 

kommunelovens § 28, slik den vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

054/15: INTERKOMMUNAL LEGEVAKTFORMIDLING OG NØDNETT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte avtale om legevaktformidling og drift av 

nødnett med Bodø Kommune som vertskommune etter Kommunelovens § 28-1b. 

Avtalen gjelder fra 1.5.2015. 

 

 

DRIF-029/15 VEDTAK-  10.06.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte avtale om legevaktformidling og drift av 

nødnett med Bodø Kommune som vertskommune etter Kommunelovens § 28-1b. 

Avtalen gjelder fra 1.5.2015. 

 

 

FOR-052/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

INNSTILLLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte avtale om legevaktformidling og drift av 

nødnett med Bodø Kommune som vertskommune etter Kommunelovens § 28-1b. 

Avtalen gjelder fra 1.5.2015. 

 

 

KOM-054/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte avtale om legevaktformidling og drift av 

nødnett med Bodø Kommune som vertskommune etter Kommunelovens § 28-1b. 

Avtalen gjelder fra 1.5.2015. 

 

 

055/15: STRATEGISK DRIFTS-OG EIENDOMSFORVALTNING I FAUSKE 

KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret fatter følgende vedtak; 

 

1. Erikstad og Hauan skole omdisponeres til bruk som barnehage samt som lokaliteter 

for familiens hus (herunder barnevern, ppt og familiesenteret) og til bruk for 

Integreringsenheten samt ny felles barnehage. 

2. De to barnehagene på Vestmyra nedlegges og flyttes til Erikstad skole. 

3. Helsetunet rehabiliteres og ombygges til kontorer og møtelokaliteter for enhet Helse 

samt frivillighetssentralen. 

4. Det bygges ny barnehage i Sulitjelma innenfor en ramme foreløpig anslått til kr 7,3 

millioner. I tillegg kommer uteområde. 

5. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enheter og avdelinger iverksettes 

så raskt som mulig når nye lokaliteter er klare. 

6. Kommunestyret gir styret i Fauske Eiendom KF fullmakt til å fortsette 

detaljplanlegging for ombygging av Erikstad og Hauan skole, foreløpig 

kostnadsberegnet til kr 28 mill. 

7. Kommunestyret gir styret i Fauske Eiendom KF fullmakt til å iverksette 

anbudsutlysning for ombygging av de to skolene . 

8. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for ombygging av de to skolene, 

herunder kostnadsoverslag og finansiering. 

9. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for bygging av ny barnehage i 

Sulitjelma, herunder kostnadsoverslag og finansiering. 

 

 

DRIF-030/15 VEDTAK-  10.06.2015 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endringsforslag: 

1. Det fremlagte forslag innebærer vesentlige strukturendringer innenfor flere 

tjenesteområder i Fauske kommune, herunder barnehagetilbud, frivillige 



organisasjoners tilbud og andre vesentlige tjenester. Det registreres også at flere 

klager på at saken ikke har vært utsendt på en bred høring. 

2. Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Rådmannen forbereder og sender 

saken ut på høring til alle som vil bli berørt av forslaget. Saken sluttbehandles deretter 

av det nye kommunestyret som velges i september 2015. 

3. Det bygges ny barnehage i Sulitjelma på den gamle realskoletomten innenfor en 

ramme foreløpig anslått til kr. 7,3 millioner. I tillegg kommer uteområde. Rådmannen 

gis fullmakt til å starte arbeidet umiddelbart. 

 

Eirik Barstrand (AP) foreslo nytt pkt. 1: 

1. Erikstad og Hauan skole omdisponeres til bruk som barnehage og 

integreringsenheten. Lokaliteter til familiens (herunder barnevern, ppt og 

familiesenteret) vurderes i sammenheng med omdisponering og arealbruk av 

administrasjonsbygget som helhet. 

 

Arnt Pedersen (H) foreslo nytt punkt 9: 

9. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for bygging av ny barnehage event. 

barnehage inn i skolen i Sulitjelma, herunder kostnadsoverslag, finansiering og faglig 

vurdering. 

 

 

FL’s forslag pkt. 1 ble forkastet med 5 mot 3 stemmer. 

FL’s forslag pkt. 2 ble forkastet med 5 mot 3 stemmer. 

FL’s forslag pkt. 3 ble forkastet med 6 mot 2 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig forkastet. 

AP’s forslag pkt. 1 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 5 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 6 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 7 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 8 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 9 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for H’s 

forslag pkt. 9. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret fatter følgende vedtak; 

 

1. Erikstad og Hauan skole omdisponeres til bruk som barnehage og 

integreringsenheten. Lokaliteter til familiens (herunder barnevern, ppt og 

familiesenteret) vurderes i sammenheng med omdisponering og arealbruk av 

administrasjonsbygget som helhet. 

2. De to barnehagene på Vestmyra nedlegges og flyttes til Erikstad skole. 

3. Helsetunet rehabiliteres og ombygges til kontorer og møtelokaliteter for enhet Helse 

samt frivillighetssentralen. 

4. Det bygges ny barnehage i Sulitjelma innenfor en ramme foreløpig anslått til kr 7,3 

millioner. I tillegg kommer uteområde. 



5. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enheter og avdelinger iverksettes 

så raskt som mulig når nye lokaliteter er klare. 

6. Kommunestyret gir styret i Fauske Eiendom KF fullmakt til å fortsette 

detaljplanlegging for ombygging av Erikstad og Hauan skole, foreløpig 

kostnadsberegnet til kr 28 mill. 

7. Kommunestyret gir styret i Fauske Eiendom KF fullmakt til å iverksette 

anbudsutlysning for ombygging av de to skolene . 

8. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for ombygging av de to skolene, 

herunder kostnadsoverslag og finansiering. 

9. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for bygging av ny barnehage i 

Sulitjelma, herunder kostnadsoverslag og finansiering. 

 

 

FOR-053/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endringsforslag: 

1. Det fremlagte forslag innebærer vesentlige strukturendringer innenfor flere 

tjenesteområder i Fauske kommune, herunder barnehagetilbud, frivillige 

organisasjoners tilbud og andre vesentlige tjenester. Det registreres også at flere 

klager på at saken ikke har vært utsendt på en bred høring. 

2. Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Rådmannen forbereder og sender 

saken ut på høring til alle som vil bli berørt av forslaget. Saken sluttbehandles deretter 

av det nye kommunestyret som velges i september 2015. 

3. Det bygges ny barnehage i Sulitjelma på den gamle realskoletomten innenfor en 

ramme foreløpig anslått til kr. 7,3 millioner. I tillegg kommer uteområde. Rådmannen 

gis fullmakt til å starte arbeidet umiddelbart. 

 

 

Arnt Pedersen (H) foreslo nytt punkt 9: 

9. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for bygging av ny barnehage event. 

barnehage inn i skolen i Sulitjelma, herunder kostnadsoverslag, finansiering og faglig 

vurdering. 

 

FL’s forslag pkt. 1 ble forkastet med 6 mot 3 stemmer. 

FL’s forslag pkt. 2 ble forkastet med 6 mot 3 stemmer. 

FL’s forslag pkt. 3 ble forkastet med 7 mot 2 stemmer. 

AP’s forslag pkt. 1 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 5 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 6 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 7 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 8 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. 9 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for H’s forslag 

pkt. 9. 

 Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 5 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 



Rådmannens forslag til innstilling pkt. 6 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 7 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 8 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 9 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for Hele 

innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret fatter følgende vedtak; 

 

1. Erikstad og Hauan skole omdisponeres til bruk som barnehage og 

integreringsenheten. Lokaliteter til familiens (herunder barnevern, ppt og 

familiesenteret) vurderes i sammenheng med omdisponering og arealbruk av 

administrasjonsbygget som helhet. 

2. De to barnehagene på Vestmyra nedlegges og flyttes til Erikstad skole. 

3. Helsetunet rehabiliteres og ombygges til kontorer og møtelokaliteter for enhet Helse 

samt frivillighetssentralen. 

4. Det bygges ny barnehage i Sulitjelma innenfor en ramme foreløpig anslått til kr 7,3 

millioner. I tillegg kommer uteområde. 

5. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enheter og avdelinger iverksettes 

så raskt som mulig når nye lokaliteter er klare. 

6. Kommunestyret gir styret i Fauske Eiendom KF fullmakt til å fortsette 

detaljplanlegging for ombygging av Erikstad og Hauan skole, foreløpig 

kostnadsberegnet til kr 28 mill. 

7. Kommunestyret gir styret i Fauske Eiendom KF fullmakt til å iverksette 

anbudsutlysning for ombygging av de to skolene. 

8. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for ombygging av de to skolene, 

herunder kostnadsoverslag og finansiering. 

9. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for bygging av ny barnehage i 

Sulitjelma, herunder kostnadsoverslag og finansiering. 

 

 

KOM-055/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Rådmannen forbereder og sender 

saken ut på høring til alle som vil bli berørt av forslaget. Saken sluttbehandles deretter 

av det nye kommunestyret som velges i september 2015. 

 

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

 

 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende forslag: 

1. Det fremlagte forslag innebærer vesentlige strukturendringer innenfor flere 

tjenesteområder i Fauske kommune, herunder barnehagetilbud, frivillige 

organisasjoners tilbud og andre vesentlige tjenester. Det registreres også at flere 

klager på at saken ikke har vært utsendt på en bred høring. 

2. Det bygges ny barnehage i Sulitjelma på den gamle realskoletomten innenfor en 

ramme foreløpig anslått til kr. 7,3 millioner. I tillegg kommer uteområde. 

Rådmannen gis fullmakt til å starte arbeidet umiddelbart. 



 

Åshild Uhre (V) foreslo: 

Lokaliteter til Familiens hus (herunder barnevern, ppt, familiesenter) skal sees i 

sammenheng med omdisponering og arealbruk av administrasjonsbygget som helhet. 

 

Arnt Pedersen (H) foreslo nytt pkt. 4: 

4. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for bygging av ny barnehage event. 

barnehage inn i skolen i Sulitjelma, herunder kostnadsoverslag, finansiering og faglig 

vurdering. 

 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Kommunestyret ber rådmannen finne driftsmidler til oppstart av bassenget i Sulitjelma 

skole fra oppstart av skoleåret 2015. Det bes tatt kontakt med Sulitjelma Velforening 

og SNU for å få til dugnadsbasert tilsyn utover lønnet tilsyn. 

 

 

FL’s forslag pkt. 2 ble trukket. 

 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet nytt pkt. 9 på vegne av AP, FL og H: 

9. Barnehagen bygges på skoleområdet, primært realskoletomta, og prosjektet går ut 

på anbud. Endelig finansiering og anbudstaking kommer tilbake til kommunestyret. 

 

 

FL’s forslag ble forkastet med 18 mot 12 stemmer. 

R’s forslag ble forkastet med 23 mot 7 stemmer. 

V’s forslag ble forkastet med 29 mot 1 stemme. 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 18 mot 12 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 19 mot 11 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 20 mot 10 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 18 mot 12 stemmer avgitt for H’s 

forslag pkt. 4. 

Formannskapets innstilling pkt. 5 ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 6 ble vedtatt med 20 mot 10 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 7 ble vedtatt med 20 mot 10 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 8 ble vedtatt med 20 mot 10 stemmer. 

AP/FL/H’s forslag pkt. 9 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret fatter følgende vedtak; 

 

1. Erikstad og Hauan skole omdisponeres til bruk som barnehage og 

integreringsenheten. Lokaliteter til familiens (herunder barnevern, ppt og 

familiesenteret) vurderes i sammenheng med omdisponering og arealbruk av 

administrasjonsbygget som helhet. 

2. De to barnehagene på Vestmyra nedlegges og flyttes til Erikstad skole. 

3. Helsetunet rehabiliteres og ombygges til kontorer og møtelokaliteter for enhet 

Helse samt frivillighetssentralen. 

4. Det bygges ny barnehage i Sulitjelma innenfor en ramme foreløpig anslått til kr 

7,3 millioner. I tillegg kommer uteområde. 



5. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enheter og avdelinger 

iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter er klare. 

6. Kommunestyret gir styret i Fauske Eiendom KF fullmakt til å fortsette 

detaljplanlegging for ombygging av Erikstad og Hauan skole, foreløpig 

kostnadsberegnet til kr 28 mill. 

7. Kommunestyret gir styret i Fauske Eiendom KF fullmakt til å iverksette 

anbudsutlysning for ombygging av de to skolene. 

8. Kommunestyret ber seg forelagt en egen sak for ombygging av de to skolene, 

herunder kostnadsoverslag og finansiering. 

9. Barnehagen bygges på skoleområdet, primært realskoletomta, og prosjektet går ut 

på anbud. Endelig finansiering og anbudstaking kommer tilbake til 

kommunestyret. 

 

 

056/15: FORSLAG OM NEDLEGGELSE AV KOSMO SKOLE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Kosmo skole legges ned f.o.m 1. august 2015. Elever og ansatte flyttes til Valnesfjord 

skole, med oppstart skolestart 2015/16. Vedtaket omfatter også driften av 

Skolefritidsordningen (SFO). 

 

 

DRIF-024/15 VEDTAK-  27.05.2015 
 

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

 

INNSTILLING TIL PARTSAMMENSATT UTVALG OG FORMANNSKAPET: 

Kosmo skole legges ned f.o.m 1. august 2015. Elever og ansatte flyttes til Valnesfjord 

skole, med oppstart skolestart 2015/16. Vedtaket omfatter også driften av 

Skolefritidsordningen (SFO). 

 

 

AMU-005/15 VEDTAK-  28.05.2015 
 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

1. AMU støtter rådmannens innstilling. 

2. AMU ber om at det i den videre prosessen iverksettes tiltak som sikrer fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø i barnehagen. 

 

 

PART-005/15 VEDTAK-  01.06.2015 
 

Trond Hagen foreslo på vegne av UNIO og LOK: 

UNIO og LOK ber kommunestyret om å avsette de nødvendige midler til Kosmo 

barnehage, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidermiljø for de ansatte. 

 

 

UNIO/LOK’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag med tilleggsforslaget ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer. 

 

 



INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kosmo skole legges ned f.o.m 1. august 2015. Elever og ansatte flyttes til Valnesfjord 

skole, med oppstart skolestart 2015/16. Vedtaket omfatter også driften av 

Skolefritidsordningen (SFO). 

 

UNIO og LOK ber kommunestyret om å avsette de nødvendige midler til Kosmo 

barnehage, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidermiljø for de ansatte. 

 

 

FOR-043/15 VEDTAK-  01.06.2015 
 

Partssammensatt utvalgs innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kosmo skole legges ned f.o.m 1. august 2015. Elever og ansatte flyttes til Valnesfjord 

skole, med oppstart skolestart 2015/16. Vedtaket omfatter også driften av 

Skolefritidsordningen (SFO). 

 

UNIO og LOK ber kommunestyret om å avsette de nødvendige midler til Kosmo 

barnehage, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidermiljø for de ansatte. 

 

 

KOM-056/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Formannskapets innstilling (med redaksjonell endring i 2. avsnitt) ble vedtatt med 22 

mot 7 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kosmo skole legges ned f.o.m 1. august 2015. Elever og ansatte flyttes til Valnesfjord 

skole, med oppstart skolestart 2015/16. Vedtaket omfatter også driften av 

Skolefritidsordningen (SFO). 

 

Kommunestyret avsetter de nødvendige midler til Kosmo barnehage, for å sikre et fullt 

forsvarlig arbeidermiljø for de ansatte. 

 

 

057/15: FINNEID SKOLE - GODKJENNING HOVEDENTREPRISE OG 

ØKONOMISK RAMME FOR OMBYGGING/UTVIDELSE AV SKOLEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske Kommune inngår avtale med Fauskebygg as som hovedentreprenør med 

tiltransporterte sidentreprenører om utbygging/ombygging av Finneid skole.  

Sum kontraktssum for alle entreprisene inkl. mva. er kr 15.750.748,00. 

 

2. I medhold av kommuneloven § 13 delegeres ordfører myndighet til å underskrive 

avtalen.  

 

3. Prosjektet finansieres med momskompensasjon og låneopptak. Låneopptaket 

utgjør kr 16,4 mill. 



 

 

FOR-042/15 VEDTAK-  01.06.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

2. I medhold av kommuneloven § 13 delegeres ordfører myndighet til å underskrive 

avtalen.  

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske Kommune inngår avtale med Fauskebygg as som hovedentreprenør med 

tiltransporterte sidentreprenører om utbygging/ombygging av Finneid skole.  

Sum kontraktssum for alle entreprisene inkl. mva. er kr 15.750.748,00. 

 

3. Prosjektet finansieres med momskompensasjon og låneopptak. Låneopptaket 

utgjør kr 16,4 mill. 

 

 

KOM-057/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske Kommune inngår avtale med Fauskebygg as som hovedentreprenør 

med tiltransporterte sidentreprenører om utbygging/ombygging av Finneid 

skole.  

Sum kontraktssum for alle entreprisene inkl. mva. er kr 15.750.748,00. 

 

3. Prosjektet finansieres med momskompensasjon og låneopptak. Låneopptaket 

utgjør kr 16,4 mill. 

 

 

058/15: HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN  
 

 

KOM-058/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

Kommunestyret i Fauske ønsker å beholde søndagen som en mest mulig allmenn 

fridag, og vil derfor jobbe for at det ikke blir gitt en generell adgang for søndagsåpne 

butikker. 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Fauske kommunestyre støtter Regjeringens forslag om endring av helligdagsloven. 

 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 



Fauske kommune ønsker ikke at det åpnes for økt søndagshandel. Fauske kommune 

vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at 

kommunene kan vedta dette. 

 

AP’s og R’s forslag ble trukket. 

 

Linn Normann Godtfredsen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og R: 

Kommunestyret i Fauske ønsker å beholde søndagen som en mest mulig allmenn 

fridag, og vil derfor at det ikke blir gitt en generell adgang for søndagsåpne butikker, 

dersom regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette. 

 

AP/R’s forslag ble vedtatt med 22 mot 7 stemmer avgitt for FRP’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret i Fauske ønsker å beholde søndagen som en mest mulig allmenn 

fridag, og vil derfor at det ikke blir gitt en generell adgang for søndagsåpne butikker, 

dersom regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette. 

 

 

059/15: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 18. JUNI 2015 

- VIKAR I BARNEHAGENE  
 

 

KOM-059/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Ordfører svarte følgende: 

Vikaravtalen ble inngått i 2011 i samarbeid med øvrige SIIS kommuner. Avtalene ble 

da inngått ut fra en forståelse av at vi ikke hadde mulighet til å fortsette med praksisen 

vi hadde da, hvor vi innhentet tilfeldige vikarer for flere millioner kroner i både skole 

og barnehage. Avtalen ble gjort for 2 år med mulighet for 2 års videreføring, avtalen 

har vart i 4 år når vi kommer til oktober 2015.  

 

I avtalen ligger det tydelige føringer på at vi bruker egne ansatte i deltidsstillinger, så 

langt det lar seg gjøre, slik at deltidsansatte får fylt opp sine stillinger. 

 

Ordningen fungerer slik at det fortsatt er «faste» vikarer i barnehagene som brukes. De 

er derimot tilsatt i vikarbyrå. Det er ikke ukjente vikarer som kommer inn i 

barnehagene.  

 

Når det er snakk om å ta inn nye vikarer så får barnehagene mulighet til å prøve ut nye 

ansatte, fungerer de ikke så gis det melding til vikarbyrået, og barnehagen blir ikke 

fakturert for vikarer som ikke fungerer.  

 

Utfordringen har vært at vikarbyråene ikke alltid har hatt personer å sette inn. Dette 

var derimot også en utfordring før vikaravtalen ble inngått, da hver enkelt styrer ringte 

rundt og ikke alltid fikk tak i vikarer.  

 

(Ut i fra hva jeg oppfatter er reglene må vi forholde oss til kjøp av vikartjenester som 

en offentlig anskaffelse, og kjøp av vikar, er kjøp av tjeneste, og skal konkurranse-

utsettes.  

I dette tilfellet gjelder anskaffelsen deltakelse i en rammeavtale. 



Denne binder ikke kommunen til volum, og kan derfor brukes i den utstrekning 

kommunen selv ønsker. 

 

Ønsker kommunen å løse vikarutfordringen ved bruk av egne ansatte, vikarbank, etc., 

er rammeavtalen ikke til hinder for det, men da er det likevel behov for en 

rammeavtale i bakhånd, hvor en på lovlig måte kan anskaffe vikartjenester når en ikke 

kan løse dette internt.  

Alternativet uten rammeavtaleavtale, og i tilfeller der kommunen ikke har egne 

ressurser, må en gjennomføre en lovlig anskaffelse av vikar i hvert enkelt tilfelle. 

Dette er en svært uhensiktsmessig måte å løse dette på, og vil i praksis fort ende med 

ulovlig anskaffelse. 

 

Fauske kommune KAN la være å delta i etablering av rammeavtale, men da må 

enhetene skole- og barnehage skissere hvordan anskaffelse av vikartjenester lovlig 

skal anskaffes de neste 2-4 årene.  

Det er normal periode før avtalen igjen konkurranse-utsettes.) 

 

Personer som har vært inne som vikarer i barnehagene, både gjennom vikarbyrå og 

ellers, som søker på ledige stillinger blir vurdert på lik linje så fremt andre regelverk 

ikke slår inn.  

 

Barnehage og skole har til sammen 4 lærlinger til en hver tid, som også er en del av 

vår rekruttering og å legge til rette for yrket.  

 

I vikaravtalen ligger det føringer på at tarifflønn skal følges for vikarer tilsatt i 

vikarbyrå. Dette har vært fulgt opp fra kommunens side.  

 

Fra 1. januar 2013 ble Vikarbyrådirektivet gjennomført i norsk rett. 

Arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven har fått regler som skal sikre 

likebehandling mellom innleid arbeidskraft og de som er direkte ansatt hos 

innleier.  

 

Bestemmelsene gjelder kun ved innleie fra vikarbyrå/bemanningsforetak, dvs. fra 

virksomhet som har utleie som formål.  

  

Som utleid fra et vikarbyrå/bemanningsforetak vil du ha krav på like vilkår når det 

gjelder lønn og utgiftsdekning, herunder rett til bonus og resultatlønn, arbeidstid og 

overtid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, feriefritid, feriepenger, 

fridager og godtgjøring på slike dager. Videre skal du ha samme tilgang til felles goder 

og tjenester hos innleier som innleievirksomhetens egne ansatte. Det innebærer f.eks. 

at du har samme rett til å ha barna i bedriftsbarnehagen, samme tilgang til bedriftshytta 

mm.  

 

Likebehandlingsreglene omfatter ikke pensjon.  

 

Når vi bruker «egne» vikarer (ikke gjennom bemanningsbyrå), så betales lønn, i 

tillegg settes det av arbeidsgiveravgift, pensjon, feriepenger, mm for den enkelte. 

Utgiftene ligger på ca. 135 - 137 % av en timelønn (timelønn 100 % + pensjon 18-20 

% + feriepenger 12 % + arbeidsgiveravgift 5,1 %) som settes av. 

 

Når vi bruker vikarbyrå betales et påslag på ca. 44,5 % på en timelønn, totalt 144,5 %, 

dette er 8-10 % mer enn egen ordning.  



 

I dette ligger det også at vi ikke må betale sykepenger hvis vikar er syk, dette dekkes 

av vikarbyrået. Så vi unngår kostnader til 2 vikarer for samme stilling. 

 

Jeg som ordfører har ikke belegg for å kunne påstå at nåværende praksis ikke er 

tilfredsstillende, og vi som kommune skal fortsette å legge til rette for god rekruttering 

og strekke oss langt for blant annet å legge til rette for lærlingeplasser, og jeg skulle 

ønske at vi hadde kapasitet for enda flere lærlinger og da innenfor alle fagområdene. 

Den problemstillingen som representanten tar opp gjennom denne interpellasjonen 

burde kanskje vært stilt i partssammensatt utvalg, slik at partene der kunne drøftet 

dette. Jeg har ikke registrert at denne problemstillingen har vært tatt opp i denne 

perioden, sist vi diskuterte bruken av vikar- og bemanningsbyrå var i møte den 26. mai 

2011. I den forbindelse ble det fra politisk hold gitt sterke signaler om at man i størst 

mulig grad bør bruke egne vikarer, noe jeg oppfatter har blitt fulgt opp. 

 

Vi vet at i Nordland er det beklageligvis stort frafall i videregående skole, og noe av 

dette frafallet skyldes at elevene ikke får lærlingeplasser. Nordland fylkeskommune 

har tatt opp denne problemstillingen med styret i KS Nordland. Styret i KS Nordland 

har med bakgrunn i denne saken besluttet å sende en henvendelse til kommunene hvor 

de oppfordrer alle om å legge til rette for å kunne ta imot flere lærlinger. I tillegg har 

Fauske kommune fått en direkte henvendelse fra Fauske videregående skole om et 

konkret antall elever som ønsker å få lærlingeplass i egen kommune. Det har jeg tatt 

opp med rådmannen og bedt om at vi strekker oss langt for å få til. 

 

Videre vil jeg vil ta initiativ til at partssammensatt utvalg kan ta dette med å legge til 

rette for flere lærlingeplasser og bruken av deltidsstillinger opp som tema og drøfte 

dette nærmere. 

 

Dette fordi mangel på tilbud om læreplass er en årsak til at ungdom ikke fullfører 

utdanningen, men i tillegg viser undersøkelser at en medvirkende årsak til at ungdom 

ikke starter eller fullfører opplæringen i spesielt helsearbeiderfaget er at de ikke får 

tilbud om fast stilling eller kun får tilbud om små stillingsbrøker etter endt 

fagutdanning.  

 

 

060/15: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 18. JUNI 2015 

- UTNYTTELSE AV TUNNELMASSER I FORBINDELSE MED VEGBYGGING.  
 

 

KOM-060/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Ordfører svarte følgende: 

Ordfører synes initiativet som representanten tar opp i interpellasjonen er veldig 

positivt. Ordfører vil ta initiativ til å ta opp problemstillingen med Statens Vegvesen 

så snart som mulig. 

Kommunen må selv også legge til rette for å klargjøre områder for å kunne ta imot 

disse massene gjennom å regulere områder, klargjøre for deponi og ha en plan for el, 

vann og avløp. 

Ordfører foreslår at planutvalget jobber videre med saken. 

 

 

061/15: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  



 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-061/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

062/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-062/15 VEDTAK-  18.06.2015 
 

Dokumentene ble referert. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


