
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

 KOMMUNESTYRET  

 

 

Møtedato: 27.08.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 063/15 - 075/15 

Møte nr: 5/2015 Til kl. 17:10 Møtested: Fauske hotell 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Alt For Innbyggerne:  

Bjørn Inge Gabrielsen. 

Arbeiderpartiet:  

Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Linn Normann 

Godtfredsen, Steffen Halsbakk, Gøran S. Indregård, Eirik Barstrand. 

Felleslista: 

Jørn Stene, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk, Kjell Eilertsen. 

Fremskrittspartiet: 

Kenneth Svendsen, Liv-Marit Tverå. 

Høyre: 

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen. 

Kristelig Folkeparti: 

Ingelin Noresjø. 

Rødt: 

Per-Gunnar Kung Skotåm. 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ole Tobias Orvin. 

Venstre: 

 

Varamedlemmer: 

Hilde Dybwad, Bernt Halvorsen, Grete Haugberg, Kathrine Moan Larsen, Leif Lindstrøm, Sigmund 

Normann, Hilde Nystad, Tore Stemland, Ari Tollånes. 

 

Andre: 

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

regnskapssjef, enhetsleder kultur, leder Fauna KF, enhetsleder skole, enhetsleder barnehage, leder 

Fauske eiendom KF, kommunikasjonsrådgiver, formannskapssekretær, presse. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 27. august 2015 

 

Berit Vestvann Johnsen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Siv Anita Johnsen Brekke 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 



Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  28.08.15  

 

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. 

 

Kommunestyret ble fotografert på Fauske Bygdetun. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra sak settes på dagsorden 

 Ekstra referat settes på dagsorden 

 Tom Vidar Karlsen (AP): Forslag: Basseng i Sulitjelma settes på sakskartet 

 Jørn Stene (FL): Forslag: Ekstra sak vedr. Sagatun – Ombygging til føres ikke opp på 

sakskartet. 

 Kenneth Svendsen (FRP): Forslag på vegne av FL, SV, FRP, R, V og AFI: Foreslått 

sak 071/15 føres ikke opp på sakskartet med begrunnelse i følgende:  

Det vises til § 3 i kommunens reglement for kommunestyre i Fauske hvor det blant 

annet står: «Før en sak tas opp i kommunestyret skal den ha vært til behandling enten i 

formannskapet, et hovedutvalg eller kontrollutvalget». Videre vises det til § 2 i 

reglement for Fauske formannskap hvor det blant annet står: «Dersom saken har 

økonomiske konsekvenser går den via formannskapet». På denne bakgrunn utsettes 

saken og oversendes til behandling i tråd med vedtatt reglement for kommunestyret og 

formannskap. 

 

 AP’s forslag ble vedtatt med 30 mot 1 stemme 

 FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 FRP/FL/SV/R/AFI’s forslag ble forkastet med 18 mot 13 stemmer 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Inhabilitet: 

Ordfører: sak 66/15 

Ingelin Norsjø: Sak 71/15. Ikke inhabil i kommunestyret, men vil bli inhabil under behandling 

i fylkeskommunen. 

 

Tore Stemland (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 71/15. 

Ingelin Noresjø (KRF) og Bjørn Inge Gabrielsen (AFI) innvilget permisjon fra og med sak 

72/15. 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

063/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 

064/15 NY SKOLESTRUKTUR - PROSJEKT SKOLEVEI - 

TRAFIKKSIKKERHET 

065/15 OMRÅDEREGULERING FOR TERMINALVEIEN ØST - PÅKLAGING 

066/15 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 

067/15 SOSIAL DUMPING 

068/15 BARNEHAGE I SULITJELMA 

069/15 HØRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER 

070/15 HØRING OM EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. 

I VERK OG BRUK 

071/15 ALLAKTIVITETSHUSET 

072/15 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

073/15 REFERATSAKER I PERIODEN 

074/15 SAGATUN - OMBYGGING TIL OMSORGSBOLIGER 

075/15 BASSENG I SULITJELMA 

 

 

 

 

 

 

  



063/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 4/2015 godkjennes. 

 

 

KOM-063/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

064/15: NY SKOLESTRUKTUR - PROSJEKT SKOLEVEI - 

TRAFIKKSIKKERHET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen møte Statens vegvesen i forhold til å få gjennomført 

trafikksikkerhetstiltak tilknyttet E6 og RV80 i forkant av ny skolestruktur i Fauske fra 

august 2016.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak nr 7-8-9-10-15-16-17-19-20-21-22 i 

prioriteringslista fra Norconsult vedlagt denne saken, totalt beregnet til 9 millioner 

kroner.  

 

3. Kommunestyret bevilger inntil kr 500 000,- til reguleringsarbeid tilknyttet punkter fra 

prioriteringslista vedtatt i denne saken. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak tilknyttet Finneid skole jfr Sweco 

rapport pkt 1.3, totalt beregnet til 1,7 millioner kroner.   

 

5. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for å sette Hegreveien i stand innen skolestart 

2016. Dette innebærer 3 belyste krysningspunkter/opphøyde fotgjengerfelt jfr 

reguleringsplan for området, samt istandsetting av veibanen etter anleggsperioden. 

 

6. Kommunestyret ber seg forelagt en ny sak vedrørende trafikksikker skolevei tilknyttet 

Valnesfjord skole og Sulitjelma skole innen 31.12.15 

 

7. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny parkeringsplass 

på Vestmyra vis à vis Fugleveien jfr forslag til ny reguleringsplan. 

 

8. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny innkjøringsvei 

til Vestmyra boligfelt jfr planer for ny RV80.   

 

9. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak samt midler via søknader om 

trafikksikkerhetsmidler. 

 

10. Rådmannen tilrår at tiltakene innarbeides i budsjett 2016 samt omprioriteringer av 

allerede tildelte midler for 2015 vedrørende belysning veier.  

 



 

PLUT-076/15 VEDTAK-  08.07.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo følgende: 

Nytt pkt. 11: 

Gang/sykkelvei fra Reitanveien til Finneid skole etableres etter godt innarbeidet trase 

som brukes i dag. Omregulering av området settes i gang umiddelbart og det tas kontakt 

med grunneiere med sikte på å erverve området. 

 

Endring pkt. 10: 

Rådmannen tilrår at tiltakene innarbeides i budsjett 2016. 

 

Tillegg til pkt. 5: 

Gang og sykkelvei langs Hegreveien asfalteres samtidig. 

 

 

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

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret ber rådmannen møte Statens vegvesen i forhold til å få gjennomført 

trafikksikkerhetstiltak tilknyttet E6 og RV80 i forkant av ny skolestruktur i Fauske fra 

august 2016.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak nr 7-8-9-10-15-16-17-19-20-21-22 i 

prioriteringslista fra Norconsult vedlagt denne saken, totalt beregnet til 9 millioner 

kroner.  

 

3. Kommunestyret bevilger inntil kr 500 000,- til reguleringsarbeid tilknyttet punkter fra 

prioriteringslista vedtatt i denne saken. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak tilknyttet Finneid skole jfr Sweco 

rapport pkt 1.3, totalt beregnet til 1,7 millioner kroner.   

 

5. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for å sette Hegreveien i stand innen 

skolestart 2016. Dette innebærer 3 belyste krysningspunkter/opphøyde fotgjengerfelt 

jfr reguleringsplan for området, samt istandsetting av veibanen etter anleggsperioden. 

Gang og sykkelvei langs Hegreveien asfalteres samtidig. 

 

6. Kommunestyret ber seg forelagt en ny sak vedrørende trafikksikker skolevei tilknyttet 

Valnesfjord skole og Sulitjelma skole innen 31.12.15 

 

7. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

parkeringsplass på Vestmyra vis à vis Fugleveien jfr forslag til ny reguleringsplan. 

 

8. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

innkjøringsvei til Vestmyra boligfelt jfr planer for ny RV80.   

 

9. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak samt midler via søknader om 

trafikksikkerhetsmidler. 



 

10. Rådmannen tilrår at tiltakene innarbeides i budsjett 2016.  

 

11. Gang/sykkelvei fra Reitanveien til Finneid skole etableres etter godt innarbeidet trase 

som brukes i dag. Omregulering av området settes i gang umiddelbart og det tas 

kontakt med grunneiere med sikte på å erverve området. 

 

 

FOR-058/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret ber rådmannen møte Statens vegvesen i forhold til å få gjennomført 

trafikksikkerhetstiltak tilknyttet E6 og RV80 i forkant av ny skolestruktur i Fauske fra 

august 2016.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak nr 7-8-9-10-15-16-17-19-20-21-22 i 

prioriteringslista fra Norconsult vedlagt denne saken, totalt beregnet til 9 millioner 

kroner.  

 

3. Kommunestyret bevilger inntil kr 500 000,- til reguleringsarbeid tilknyttet punkter fra 

prioriteringslista vedtatt i denne saken. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak tilknyttet Finneid skole jfr Sweco 

rapport pkt 1.3, totalt beregnet til 1,7 millioner kroner.   

 

5. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for å sette Hegreveien i stand innen 

skolestart 2016. Dette innebærer 3 belyste krysningspunkter/opphøyde fotgjengerfelt 

jfr reguleringsplan for området, samt istandsetting av veibanen etter anleggsperioden. 

Gang og sykkelvei langs Hegreveien asfalteres samtidig. 

 

6. Kommunestyret ber seg forelagt en ny sak vedrørende trafikksikker skolevei tilknyttet 

Valnesfjord skole og Sulitjelma skole innen 31.12.15 

 

7. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

parkeringsplass på Vestmyra vis à vis Fugleveien jfr forslag til ny reguleringsplan. 

 

8. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

innkjøringsvei til Vestmyra boligfelt jfr planer for ny RV80.   

 

9. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak samt midler via søknader om 

trafikksikkerhetsmidler. 

 

10. Rådmannen tilrår at tiltakene innarbeides i budsjett 2016.  

 

11. Gang/sykkelvei fra Reitanveien til Finneid skole etableres etter godt innarbeidet trase 

som brukes i dag. Omregulering av området settes i gang umiddelbart og det tas 

kontakt med grunneiere med sikte på å erverve området. 

 



 

KOM-064/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Morten Selnes, Norconsult og rektor Atle Borøy orienterte. 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo følgende tillegg til pkt. 2: 

Innenfor rammen løses også trafikkutfordringene rundt bussholdeplass Finneidkrysset. 

 

KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

PLUT’s innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber rådmannen møte Statens vegvesen i forhold til å få 

gjennomført trafikksikkerhetstiltak tilknyttet E6 og RV80 i forkant av ny 

skolestruktur i Fauske fra august 2016.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak nr 7-8-9-10-15-16-17-19-20-21-

22 i prioriteringslista fra Norconsult vedlagt denne saken, totalt beregnet til 9 

millioner kroner. Innenfor rammen løses også trafikkutfordringene rundt 

bussholdeplass Finneidkrysset. 

 

3. Kommunestyret bevilger inntil kr 500 000,- til reguleringsarbeid tilknyttet punkter 

fra prioriteringslista vedtatt i denne saken. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak tilknyttet Finneid skole jfr Sweco 

rapport pkt 1.3, totalt beregnet til 1,7 millioner kroner.   

 

5. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for å sette Hegreveien i stand innen 

skolestart 2016. Dette innebærer 3 belyste krysningspunkter/opphøyde 

fotgjengerfelt jfr reguleringsplan for området, samt istandsetting av veibanen etter 

anleggsperioden. Gang og sykkelvei langs Hegreveien asfalteres samtidig. 

 

6. Kommunestyret ber seg forelagt en ny sak vedrørende trafikksikker skolevei 

tilknyttet Valnesfjord skole og Sulitjelma skole innen 31.12.15 

 

7. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

parkeringsplass på Vestmyra vis à vis Fugleveien jfr forslag til ny reguleringsplan. 

 

8. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

innkjøringsvei til Vestmyra boligfelt jfr planer for ny RV80.   

 

9. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak samt midler via søknader om 

trafikksikkerhetsmidler. 

 

10. Tiltakene innarbeides i budsjett 2016.  

 

11. Gang/sykkelvei fra Reitanveien til Finneid skole etableres etter godt innarbeidet 

trase som brukes i dag. Omregulering av området settes i gang umiddelbart og det 

tas kontakt med grunneiere med sikte på å erverve området. 

 

 

065/15: OMRÅDEREGULERING FOR TERMINALVEIEN ØST - PÅKLAGING  



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 oppheves vedtak av 21.05.15, 

sak 035/15. 

 

Klage fra Statens vegvesen tas til følge. 

 

 

KOM-065/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 oppheves vedtak av 21.05.15, 

sak 035/15. 

 

Klage fra Statens vegvesen tas til følge. 

 

 

066/15: 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. 

 

 

KOM-066/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) erklærte seg inhabil. 

Kommunestyret erklært enstemmig Brekke som inhabil, jfr. Forvaltningsloven § 6 

første ledd b). 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kommunestyret godkjenner ikke ny reguleringsplan. Tidligere reguleringsplan med 

fire eneboliger opprettholdes. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

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. 

 

 

067/15: SOSIAL DUMPING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 



 

Kommunestyret slutter seg til de tiltak (pkt. 1 – 14) som er skissert i rådmannens 

saksfremstilling og ber om at de blir tatt inn i forbindelse med utlysning av offentlige 

anbud innenfor bygg- og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og 

tjenester så langt de passer. 

 

 

KOM-067/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til de tiltak (pkt. 1 – 14) som er skissert i rådmannens 

saksfremstilling og ber om at de blir tatt inn i forbindelse med utlysning av offentlige 

anbud innenfor bygg- og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og 

tjenester så langt de passer. 

 

 

068/15: BARNEHAGE I SULITJELMA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1) Det søkes dispensasjon for flytting av barnehage til ny plassering, på øverste del av 

skolens lekeområde 

2) Rådmann iverksetter anskaffelse og bygger ny modulbarnehage innenfor tidligere 

vedtatte kostnadsramme på inntil 7,3 mill inklusive mva.  

3) Uteområdet for skole og barnehage ferdigstilles under en helhetlig planlegging 

innenfor en kostnadsramme på inntil 1,5 mill eks. mva.  

 

 

KOM-068/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Kommentar/innspill fra FAU Sulitjelma skole ble lagt til som vedlegg. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo nytt pkt. 3: 

Opparbeiding av uteareal for skolen startes opp umiddelbart innenfor en 

kostnadsramme inntil 0,5 mnok eks. mva. 

Resterende uteareal opparbeides ifm. ny bygging av barnehage innenfor en 

kostnadsramme på inntil 1 mnok eks. mva. 

 

FL’s forslag ble trukket 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo på vegne av FL, H, AP, SV og R nytt pkt. 3: 

Kommunestyret ber rådmannen gå i gang med opparbeidelse av uteområdet høsten 

2015 innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner. Rådmannen vurderer hva som kan 

iverksettes i høst. 

 

AP/FL/H/R/SV’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

1) Det søkes dispensasjon for flytting av barnehage til ny plassering, på øverste del 

av skolens lekeområde 

2) Rådmann iverksetter anskaffelse og bygger ny modulbarnehage innenfor tidligere 

vedtatte kostnadsramme på inntil 7,3 mill inklusive mva.  

3) Kommunestyret ber rådmannen gå i gang med opparbeidelse av uteområdet høsten 

2015 innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner. Rådmannen vurderer hva som kan 

iverksettes i høst. 

 

 

069/15: HØRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune anbefaler opprettholdelse av dagens finansieringsmodell for ikke-

kommunale barnehager, med mulighet for justering for pensjon.  

 

 

KOM-069/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Liv-Marit Tverå (FRP) foreslo: 

Fauske kommune støtter omlegging i finansieringsmodellen for private barnehager 

basert på nasjonale satser. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for FRPs 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune anbefaler opprettholdelse av dagens finansieringsmodell for ikke-

kommunale barnehager, med mulighet for justering for pensjon.  

 

 

070/15: HØRING OM EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. 

I VERK OG BRUK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 

 

Fauske kommune viser til Finansdepartementets høringsbrev brev av 18. juni 2015. 

 

Fauske kommune kan ikke støtte foreslåtte endringer i Eiendomsskatteloven. For 

kommunen vil endringen medføre et inntektstap i størrelsesorden 3,3 millioner kroner, 

som må dekkes på andre måter. Forslaget løser heller ikke alle grensedragningsspørsmål, 

noe som også vil påføre kommunen ekstra kostnader til ny re-taksering av anleggene. 

 

Hvis endringene blir vedtatt må det sørges for at staten dekker inntektstapet for de 

kommuner som rammes. 

 

 

KOM-070/15 VEDTAK-  27.08.2015 



 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og FRP: 

Fauske kommune viser til Finansdepartementets høringsbrev av 18. juni 2015.  

 

Fauske kommune støtter foreslåtte endringer i Eiendomsskatteloven. For Fauske 

kommune vil endringen medføre en reduksjon i inntekt på e-skatt i størrelsesorden 3,3 

millioner kroner. Disse pengene blir nå heller igjen i bedriften lokalt og vil styrke 

deres mulighet til å sysselsette flere, samt styrke deres mulighet for å utvikle seg. 

Forslaget løser ikke alle grensedragningsspørsmål, noe som vil påføre kommunen 

ekstra kostnader til ny re-taksering av anleggene. Dette må kompenseres til de berørte 

kommuner.  

 

Hvis endringene blir vedtatt må det sørges for at staten dekker inntektstapet for de 

kommuner som rammes, slik det skiisseres i høringen. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer avgitt for H/FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 

 

Fauske kommune viser til Finansdepartementets høringsbrev brev av 18. juni 2015. 

 

Fauske kommune kan ikke støtte foreslåtte endringer i Eiendomsskatteloven. For 

kommunen vil endringen medføre et inntektstap i størrelsesorden 3,3 millioner kroner, 

som må dekkes på andre måter. Forslaget løser heller ikke alle 

grensedragningsspørsmål, noe som også vil påføre kommunen ekstra kostnader til ny 

re-taksering av anleggene. 

 

Hvis endringene blir vedtatt må det sørges for at staten dekker inntektstapet for de 

kommuner som rammes. 

 

 

071/15: ALLAKTIVITETSHUSET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Kommunestyret godkjenner med dette valget av Fauskebygg AS som entreprenør for 

bygging av allaktivitetshus i Fauske sentrum med en total prosjektramme på kr 

172 777 001,-.  

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere kontrakt med Fauskebygg AS om 

bygging av allaktivitetshuset. 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt i rollen som prosjektansvarlig. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å avklare startdato og nærmere fremdriftsplan med 

Fauskebygg AS. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om bruken av de tilbudte opsjoner.  

6. Fauske Eiendom KF gis ansvaret for prosjektledelse og byggeledelse. 

7. Allaktivitetshuset finansieres gjennom låneopptak. 

8. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppta lån med inntil kr 142 000 000,-. 

9. Kommunestyret gir kraftutvalget fullmakt til å leie ut Fauske kommunes kvotekraft fra 

2020. Kvotekraften kan leies ut årlig eller for en periode på inntil 10 år av gangen. 



10. Inntektene fra utleie av kvotekraften bindes opp til å dekke utgifter til renter og avdrag på 

lån til allaktivitetshuset. 

 

 

KOM-071/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Innstillingen vedtas med følgende endringer: Pkt. 9 og 10 strykes. 

 

 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Det vises til § 3 i kommunens reglement for kommunestyre i Fauske hvor det blant 

annet står:  

 

«Før en sak tas opp i kommunestyret skal den ha vært til behandling enten i 

formannskapet, et hovedutvalg eller kontrollutvalget».  

 

Videre vises det til § 2 i reglement for Fauske formannskap hvor det blant annet står:  

 

«Dersom saken har økonomiske konsekvenser går den via formannskapet».  

 

På denne bakgrunn utsettes saken og oversendes til behandling i tråd med vedtatt 

reglement for kommunestyret og formannskap. 

 

 

FL’s utsettelsesforslag ble forkastet med 19 mot 11 stemmer. 

 

Rådmannens forslag med AP’s forslag vedtatt med 19 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner med dette valget av Fauskebygg AS som entreprenør 

for bygging av allaktivitetshus i Fauske sentrum med en total prosjektramme på kr 

172 777 001,-.  

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere kontrakt med Fauskebygg AS 

om bygging av allaktivitetshuset. 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt i rollen som prosjektansvarlig. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å avklare startdato og nærmere fremdriftsplan med 

Fauskebygg AS. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om bruken av de tilbudte opsjoner.  

6. Fauske Eiendom KF gis ansvaret for prosjektledelse og byggeledelse. 

7. Allaktivitetshuset finansieres gjennom låneopptak. 

8. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppta lån med inntil kr 142 000 000,-

. 

 

 

Jørn Stene (FL), Per-Gunnar Skotåm (R), Ole Tobias Orvin (SV) og Kenneth 

Svendsen (FRP): 

Undertegnede representanter krever med dette at departementet foretar 

lovlighetskontroll av vedtaket i sak 071/15. 



Vi ber om at departementet vurderer om avgjørelsen er – «innholdsmessig lovlig» i og 

med at de økonomiske konsekvenser i vedtaket ikke er innarbeidet, verken i 

økonomiplan for perioden, eller i vedtatt budsjett for 2015. En konsekvens, dersom 

vedtaket blir stående, vil etter all sannsynlighet være at allerede vedtatte prosjekter i 

økonomiplanen må strykes i og med at lånegjelden til Fauske nå nærmer seg 1 milliard 

kroner. 

- Vi ber også om at departementet vurderer som saken «er blitt til på en lovlig måte» i 

og med at saken ikke har blitt behandlet i henhold til § 3 i kommunens reglement for 

kommunestyre, og heller ikke i henhold til § 2 i kommunens reglement for 

formannskapet. 

Vi ber også om at departementet beslutter at avgjørelsen om å rive «gamle» rådhus og 

bygge nytt kulturhus/allaktivitetshus ikke iverksettes før lovlighetsklagen er avgjort. 

 

 

Avgjørelsen/vedtaket ble opprettholdt med 19 mot 11 stemmer. 

Det ble vedtatt at vedtaket ikke skulle ha oppsettende virkning med 19 mot 11 

stemmer. 

 

 

072/15: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-072/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

073/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-073/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Dokumentene ble referert. 

 

 

074/15: SAGATUN - OMBYGGING TIL OMSORGSBOLIGER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt med Fauskebygg AS om ombygging av 

Sagatun til 5 stk. omsorgsboliger. 

2. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån med inntil kr 5 185 000,- for finansiering av 

ombygging av Sagatun til 5 stk. omsorgsboliger. 

 

 

KOM-074/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 



Saken ble trukket fra sakskartet. 

 

 

075/15: BASSENG I SULITJELMA  
 

 

KOM-075/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

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

Kommunestyret viser til nye kompetansekrav ift. svømmeundervisning samt endelig 

avklaring omkring plassering av barnehagen i Sulitjelma som muliggjør gjenåpning av 

bassenget i Sulitjelma. 

Det gjøres følgende vedtak: 

1. Det vises til sak 61/14 om kostnader ved gjenåpning av bassenget. 

2. Det gås i dialog med lag og foreninger for en god drift av bassenget. 

3. Bassenget gjenåpnes 1. januar 2016 og innarbeides i budsjett 2016. 

 

AP/H/R’s forslag ble vedtatt med 27 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret viser til nye kompetansekrav ift. svømmeundervisning samt endelig 

avklaring omkring plassering av barnehagen i Sulitjelma som muliggjør gjenåpning av 

bassenget i Sulitjelma. 

Det gjøres følgende vedtak: 

1. Det vises til sak 61/14 om kostnader ved gjenåpning av bassenget. 

2. Det gås i dialog med lag og foreninger for en god drift av bassenget. 

3. Bassenget gjenåpnes 1. januar 2016 og innarbeides i budsjett 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


