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MERKNADER: 
 



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

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen ledet møtet. 
 

Kommunestyret ble orientert om Hovedlandsrennet for 15 – 16 åringer i februar 2016. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til innkalling: 

 Siv Anita Johnsen Brekke (AP):  

 Inhabilitet i sak 63/16 

 Vil stille 2 spørsmål til slutt 

 Etterlyser sak ang. taletid i reglement 

 Jens Kyed (KRF):  

 Inhabilitet i sak 68/16? 

 Hilde Dybwad (AP): 

 Ønsker å stille spørsmål ang. trafikksikkerhet til slutt 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Folkevalgtopplæringen vil bli avholdt 12. januar 2016. 

Formannskapet og Fauna vil ha et felles møte 11. januar 2016. 

 

Kommunestyret ber om at oppvekst- og kulturutvalget fremmer tema til kommunestyret ang. 

mobbeproblematikken. 

 

Ordfører svarte på spørsmål fra forrige møte fra Hilde Dybwad angående prosess 

eventuell kommunesammenslåing: 

1. Det vil bli avholdt folkemøter på nyåret. 

2. Folkeavstemning vil bli avholdt i mai 2016. 

Så må jeg få legge til at både vi og øvrige kommuner i Salten er på etterskudd i prosessen, og 

det gjør at arbeidsgruppen nå har sitt hovedfokus omkring 2 alternativer. Egen kommune og 

Indre Salten alternativet. Det har vært avholdt et møte i Sørfold hvor representanter fra 

Fauske, Sørfold, Saltdal, Hamarøy og Beiarn møtte. Et meget positivt møte hvor kommunene 

nå frem til jul har frist på å bestemme seg for å være med videre på dette alternativet. 

 

 

Spørsmål: 

Siv Anita Johnsen Brekke: 

1.  Henstilling om offentliggjøring i forbindelse med konkurranse allaktivitetshus. Er det 

kommet inn noen krav? 

2. Har fått melding om at kommunen ikke dekker deltakelse på Nordlandskonferansen. 

Hvorfor dette?  

3. Skolestruktur – Hva skjer? Ber om at spørsmål fra Erikstad FAU svares på. 

 

Svar: 

1. Formannskapet er oppdatert. 

2. I den alvorlige økonomiske situasjonen som Fauske kommune er i, vil ordfører ikke 

belaste regnskapet ytterligere. Politikerne kan melde seg på, men da må partiet eller 

den enkelte dekkes selv. 

3. Arbeidsgruppen arbeider med saken. Forventer et resultat i januar 2016. 



 

Hilde Dybwad: 

1. Hvilke planer har Statens vegvesen for trafikksikringsarbeid med undergangen og 

lysregulering over E6 ved Nico, samt lysregulering riksvei 80 på Erikstad? 

2. Hvor står dette arbeidet i dag? 

3. Hva gjør ordføreren for å sikre at dette arbeidet er ferdigstilt til skolestart 2016? 

 

Svar: 

1. og 2. Etter Stortingets behandling er bevilgningen borte. 

3. Kan ikke sende små barn avgårde, hvis det ikke er ferdig. Vi skal ha sikker skolevei. 

 

Svein Roger Bådsvik: 

Ligger bevilgning til psykiatri fra regjeringen inne i rådmannens forslag? 

 

Svar fra rådmannen: 

Psykiatri-midler fra regjeringen er ikke øremerkede midler, men ligger i rammeoverføringen. 

Midlene har vært vurdert av rådmannen. Nye oppgaver, men ikke kompensert for. 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

056/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

057/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

058/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

059/16 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2015 

060/16 LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD IKKE-KOMMUNALE 

BARNEHAGER 2016 

061/16 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 

062/16 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - 2. 

GANGS BEHANDLING 

063/16 OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 - KLAGE 

064/16 SIKRINGSTILTAK I FARVIKBEKKEN - GODKJENNING AV PLAN 

MED TANKE PÅ GJENNOMFØRING MED BISTAND FRA NVE 

065/16 DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD FOR 

OMSORGSBOLIGER 2016 

066/16 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI - 

2 GANGS BEHANDLING 

067/16 VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE 

ARBEIDSGIVERKONTROLL (SIRK) 

068/16 KOMMUNAL BEREDSKAP - INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

069/16 KONSTITUERING AV RÅDMANN 

070/16 BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR 2016 OG 2017 

 

 

 

 

 

 

  



056/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2016 godkjennes. 

 

 

KOM-056/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

057/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-057/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

058/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-058/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Referatene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 

059/16: ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2015   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og 

iverksettes med virkning fra 15.12.2015. 

 

 

OPKU-018/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og 

iverksettes med virkning fra 15.12.2015. 

 

 



KOM-059/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og 

iverksettes med virkning fra 15.12.2015. 

 

 

060/16: LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD IKKE-KOMMUNALE 

BARNEHAGER 2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 

 

OPKU-020/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 

 

FOR-034/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 

 

KOM-060/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 

 

061/16: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2014 til orientering. 

 



2. Kommunestyret slutter seg til at tilstandsrapporten ved neste utarbeidelse (2015) 

skal behandles i en egen fagdag før fremlegging til samlet kommunestyre.  

 

Fagdagen gjennomføres med utvalget for oppvekst og kultur, 

skoleadministrasjonen og rektorer fra den enkelte skole. De hovedtillitsvalgte i 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet samt representanter fra Ungdomsrådet og 

den enkelte skoles elevråd inviteres inn i arbeidet. 

 

 

OPKU-015/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2014 til orientering. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til at tilstandsrapporten ved neste utarbeidelse (2015) 

skal behandles i en egen fagdag før fremlegging til samlet kommunestyre.  

 

Fagdagen gjennomføres med utvalget for oppvekst og kultur, skoleadministrasjonen og 

rektorer fra den enkelte skole. De hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og 

Fagforbundet samt representanter fra Ungdomsrådet og den enkelte skoles elevråd 

inviteres inn i arbeidet. 

 

 

KOM-061/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2014 til orientering. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til at tilstandsrapporten ved neste utarbeidelse 

(2015) skal behandles i en egen fagdag før fremlegging til samlet kommunestyre.  

 

Fagdagen gjennomføres med utvalget for oppvekst og kultur, skoleadministrasjonen 

og rektorer fra den enkelte skole. De hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og 

Fagforbundet samt representanter fra Ungdomsrådet og den enkelte skoles elevråd 

inviteres inn i arbeidet. 

 

 

062/16: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 

- 2. GANGS BEHANDLING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Framlagt forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer og innspill: 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 



«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten 

Friluftsråd.  Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

 

 Det anbefales å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

 

Det anbefales at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har 

mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

Det foreslås at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret 

friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken 

har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på 

spesiell tilrettelegging, gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede 

friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten 

er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved 

Kvalhornet.  

 

Innspill fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert 

handlingplan kapittel 10.2., samt beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket 

benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik»: 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra 

Håla til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en 

rundløype på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til 

Røsvik og vei tilbake til Fauske. 

 

Innspill fra Planutvalget vedr. redaksjonell endring pkt 3.1.1.:  

Fauske idrettshall: Trening fra kl.8.00-23.00 hver dag hele skoleåret. Flere typer 

idretter/arrangement er kommet til de siste årene.  Dette er meget positivt, men har 

ført til at hallen er helt sprengt kapasitetsmessig. Bygging av kaldlager i 1.etasje ble 

realisert 2012. Hallen er generelt godt ivaretatt.  Høsten 2015 er hallgulvet i 

idrettshallen blitt skiftet ut til et oppdatert sportsgulv i hht KUD-krav.. Vi ser at svært 

mange søker timer i Idrettshallen. Dette kan ha mange årsaker, men 

garderobefasiliteter og det totale arealet fremstår som mer luftig og gir mere 

muligheter enn gymsalene. Det ble høsten 2014 etablert bryterom (ca 200m
2
) tilknyttet 

Idrettshallen.  

 

Fotballbanene: Fauske har de siste årene kommet ajour med kunstgressbaner i 

kommunen. Det har i tillegg til tidligere etablerte Fauske Stadion kommet kunstgress i 

Valnesfjord 11’er (2012), Finneid 7’er + 5’er (2013), samt 11’er bane på tidligere 

Fauske Grus (2014), og 9`erbane på Sulitjelmabanen.  Fauske stadion fikk nytt 

kunstgress på bakgrunn av reklamasjon i 2008. Fotballbanene på Erikstad og Hauan 

trenger nytt toppdekke. Fauske Sprint arbeider med fotballhall på Fauske. Denne 



søknaden er formelt i orden og SKS Arena skal etter planen være ferdigstilt januar 

2016. En realisering av denne vil frigjøre mye kapasitet i både gymsaler og 

Idrettshall. Det skal også sies at de banene som er etablert har skapt en veldig økning 

av uorganisert aktivitet. Varighet på banene er estimert til 10-15 år alt etter bruk og 

vedlikehold, dette betyr at Fauske Stadion bør ha nytt gress innen ca 2020, og man 

bør se om muligheten for etterbruk av gammelt kunstgress.  

 

Svømmehallene: Fauskebadet fremstår som meget pent etter nyåpning 2008. 

Fauskebadet inneholder 25 meters svømmebasseng, terapibasseng 12,5 meter, 

barnebasseng og boblebad. I tillegg er bassenget utstyrt med flotte 

garderobefasiliteter med badstue. Fauskebadet er også meget godt tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Bassenget ved Valnesfjord Helsesportssenter inneholder 

svømmebasseng og terapibasseng. Fauskebadet er benyttet av skoler, barnehager, 

frisklivssentral og kommunale og private fysioterapeuter. Fauske Svømmeklubb har 

sin treningsarena her, og gjennomfører Barnas Svømmeskole i Fauskebadet. For 

øvrig er det tilbud om offentlig bad 5 dager i uken. 

Sulitjelma bad er planlagt gjenåpnet januar 2016 og med en åpningsfrekvens for 

offentlig bad på 3 dager i uken.  I tillegg skal skolesvømming og utleie også 

gjennomføres i dette badet 

 

 

PLUT-019/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Framlagt forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer og innspill: 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten 

Friluftsråd.  Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

 

 Det anbefales å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

 

Det anbefales at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har 

mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

Det foreslås at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret 

friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken 

har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på 

spesiell tilrettelegging, gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede 



friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten 

er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved 

Kvalhornet.  

 

Innspill fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert 

handlingplan kapittel 10.2., samt beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket 

benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik»: 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra 

Håla til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en 

rundløype på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til 

Røsvik og vei tilbake til Fauske. 

 

Innspill fra Planutvalget vedr. redaksjonell endring pkt 3.1.1.:  

Fauske idrettshall: Trening fra kl.8.00-23.00 hver dag hele skoleåret. Flere typer 

idretter/arrangement er kommet til de siste årene.  Dette er meget positivt, men har 

ført til at hallen er helt sprengt kapasitetsmessig. Bygging av kaldlager i 1.etasje ble 

realisert 2012. Hallen er generelt godt ivaretatt.  Høsten 2015 er hallgulvet i 

idrettshallen blitt skiftet ut til et oppdatert sportsgulv i hht KUD-krav.. Vi ser at svært 

mange søker timer i Idrettshallen. Dette kan ha mange årsaker, men 

garderobefasiliteter og det totale arealet fremstår som mer luftig og gir mere 

muligheter enn gymsalene. Det ble høsten 2014 etablert bryterom (ca 200m
2
) tilknyttet 

Idrettshallen.  

 

Fotballbanene: Fauske har de siste årene kommet ajour med kunstgressbaner i 

kommunen. Det har i tillegg til tidligere etablerte Fauske Stadion kommet kunstgress i 

Valnesfjord 11’er (2012), Finneid 7’er + 5’er (2013), samt 11’er bane på tidligere 

Fauske Grus (2014), og 9`erbane på Sulitjelmabanen.  Fauske stadion fikk nytt 

kunstgress på bakgrunn av reklamasjon i 2008. Fotballbanene på Erikstad og Hauan 

trenger nytt toppdekke. Fauske Sprint arbeider med fotballhall på Fauske. Denne 

søknaden er formelt i orden og SKS Arena skal etter planen være ferdigstilt januar 

2016. En realisering av denne vil frigjøre mye kapasitet i både gymsaler og 

Idrettshall. Det skal også sies at de banene som er etablert har skapt en veldig økning 

av uorganisert aktivitet. Varighet på banene er estimert til 10-15 år alt etter bruk og 

vedlikehold, dette betyr at Fauske Stadion bør ha nytt gress innen ca 2020, og man 

bør se om muligheten for etterbruk av gammelt kunstgress.  

 

Svømmehallene: Fauskebadet fremstår som meget pent etter nyåpning 2008. 

Fauskebadet inneholder 25 meters svømmebasseng, terapibasseng 12,5 meter, 

barnebasseng og boblebad. I tillegg er bassenget utstyrt med flotte 

garderobefasiliteter med badstue. Fauskebadet er også meget godt tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Bassenget ved Valnesfjord Helsesportssenter inneholder 

svømmebasseng og terapibasseng. Fauskebadet er benyttet av skoler, barnehager, 

frisklivssentral og kommunale og private fysioterapeuter. Fauske Svømmeklubb har 

sin treningsarena her, og gjennomfører Barnas Svømmeskole i Fauskebadet. For 

øvrig er det tilbud om offentlig bad 5 dager i uken. 

Sulitjelma bad er planlagt gjenåpnet januar 2016 og med en åpningsfrekvens for 

offentlig bad på 3 dager i uken.  I tillegg skal skolesvømming og utleie også 

gjennomføres i dette badet 

 



 

 

KOM-062/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

063/16: OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 - KLAGE  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 27.08.2015, sak 066/15. 

 

Klage fra advokat Henry A. Berntsen  på vegne av Lill Anita Løkås og Jan Skoglund 

mfl. oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

PLUT-006/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Steinar Nymo (AP) foreslo: 

Saken oversendes kommunestyret som klageinstans uten realitetsbehandling i 

utvalget. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

AP’s forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Klagen tas til følge. 

 

 

 

KOM-021/16 VEDTAK-  12.11.2015 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Brekke ble enstemmig erklært inhabil, jf. Forvaltningslov § 6 første ledd b). 

 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 

Saken utsettes til neste møte. 

 



FRP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

KOM-063/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Brekke ble enstemmig erklært inhabil, jf. Forvaltningslov § 6 første ledd b). 

 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

Begrunnelse: 

Etter en helhetsvurdering av saken oppfattes det at fordelene ved å ta klagen til følge 

er større enn ulempene. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer avgitt for AP’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til følge. 

 

Begrunnelse: 

Etter en helhetsvurdering av saken oppfattes det at fordelene ved å ta klagen til følge 

er større enn ulempene. 

 

 

064/16: SIKRINGSTILTAK I FARVIKBEKKEN - GODKJENNING AV PLAN 

MED TANKE PÅ GJENNOMFØRING MED BISTAND FRA NVE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 



 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 

kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 

opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 

 

PLUT-021/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 



kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 

opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 

 

FOR-030/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 

kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 

opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 

 

KOM-064/16 VEDTAK-  15.12.2015 



 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra 

NVE. Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på 

NVEs anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som 

har nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av 

arbeidet. Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, 

grunneierlag eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om 

adkomst og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen 

forplikter seg videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og 

avløpsledninger, brønner, kabler og andre private og offentlige anlegg som kan 

bli berørt av planen, og opplyse om andre forhold som kan være av betydning 

for gjennomføring av tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre 

endringer av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn 

til sikkerhet, miljø eller andre interesser. 

 

 

065/16: DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD FOR 

OMSORGSBOLIGER 2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2016: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2016 

Helsetunet Omsorgsbolig 575.632 

Strømsnes Omsorgsbolig 48.803 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 237.082 

Buveien Omsorgsbolig 86.494 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000 



Totalt 1.044.011 

 

 

HEOM-011/16 VEDTAK-  25.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAP: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2016: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2016 

Helsetunet Omsorgsbolig 575.632 

Strømsnes Omsorgsbolig 48.803 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 237.082 

Buveien Omsorgsbolig 86.494 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000 

Totalt 1.044.011 

 

 

FOR-028/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2016: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2016 

Helsetunet Omsorgsbolig 575.632 

Strømsnes Omsorgsbolig 48.803 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 237.082 

Buveien Omsorgsbolig 86.494 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000 

Totalt 1.044.011 

 

 

KOM-065/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2016: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2016 

Helsetunet Omsorgsbolig 575.632 

Strømsnes Omsorgsbolig 48.803 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 237.082 

Buveien Omsorgsbolig 86.494 



Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000 

Totalt 1.044.011 

 

 

066/16: INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI - 

2 GANGS BEHANDLING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som foreslått fra 

Regionrådet. 

 

 

FOR-029/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som foreslått fra 

Regionrådet. 

 

 

KOM-066/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som foreslått 

fra Regionrådet. 

 

 

067/16: VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE 

ARBEIDSGIVERKONTROLL (SIRK)  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Fauske kommune viderefører sitt tilbud om utføring av arbeidsgiverkontroll for 

kommunene Saltdal, Sørfold, Beiarn, Gildeskål og Røst. 

 

 

FOR-033/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune viderefører sitt tilbud om utføring av arbeidsgiverkontroll for 

kommunene Saltdal, Sørfold, Beiarn, Gildeskål og Røst. 

 

 

KOM-067/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 



Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune viderefører sitt tilbud om utføring av arbeidsgiverkontroll for 

kommunene Saltdal, Sørfold, Beiarn, Gildeskål og Røst. 

 

 

068/16: KOMMUNAL BEREDSKAP - INTERKOMMUNALT SAMARBEID  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget 

fra Bodø kommune med tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten». 

 

2. Prosjektet finansieres med 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % gjennom 

skjønnsmidler. 

 

3. Bodø kommune, som vertskommune er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler. 

 

4. Prosjekteier er Salten Regionråd/ordførere i Salten og styringsgruppe er 

rådmannskollegiet i Salten. 

 

 

FOR-038/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget 

fra Bodø kommune med tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten». 

 

2. Prosjektet finansieres med 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % gjennom 

skjønnsmidler. 

 

3. Bodø kommune, som vertskommune er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler. 

 

4. Prosjekteier er Salten Regionråd/ordførere i Salten og styringsgruppe er 

rådmannskollegiet i Salten. 

 

 

KOM-068/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Jens Kyed (KRF) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Kyed ble enstemmig erklært habil. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i 

saksfremlegget fra Bodø kommune med tittel: «Kommunal beredskapsplikt i 

Salten». 

 



2. Prosjektet finansieres med 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % gjennom 

skjønnsmidler. 

 

3. Bodø kommune, som vertskommune er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler. 

 

4. Prosjekteier er Salten Regionråd/ordførere i Salten og styringsgruppe er 

rådmannskollegiet i Salten. 

 

 

069/16: KONSTITUERING AV RÅDMANN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Geir Mikkelsen konstitueres som rådmann i Fauske kommune fra 1.1.2016 fram til ny 

rådmann tiltrer. 

Han gis en avlønning lik dagens rådmann lønn. 

 

 

PART-004/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Geir Mikkelsen konstitueres som rådmann i Fauske kommune fra 1.1.2016 fram til ny 

rådmann tiltrer. 

Han gis en avlønning lik dagens rådmann lønn. 

 

 

KOM-069/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Geir Mikkelsen konstitueres som rådmann i Fauske kommune fra 1.1.2016 fram til ny 

rådmann tiltrer. 

Han gis en avlønning lik dagens rådmann lønn. 

 

 

070/16: BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR 2016 OG 2017  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune kan ta imot inntil 48 flyktninger for 2016 og det samme for 2017, men 

ingen mindreårige for bosetting. 

 

Rådmannens endring av organiseringen tas til orientering. 

 

 

KOM-070/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 



Fauske kommunestyre viser til at kommunen har 3 flyktningmottak lokalisert i 

Fauske, Røvika og i Sulitjelma, med totalt 235 flyktninger. Disse mottakene har ført til 

overbelastninger og kapasitetsproblemer for kommunens servicetilbud ovenfor den 

øvrige befolkning, blant annet innenfor helsetilbudet. 

 

På denne bakgrunn vil ikke kommunestyret bosette flyktninger i 2016 og 2017. 

 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Fauske kommune kan ta i mot inntil 40 flyktninger 2016 – 2017. 

 

 

Jens Kyed (KRF) foreslo: 

Fauske kommune kan ta i mot inntil 48 flyktninger i 2016 og 2017 hvorav minst åtte 

enslige mindreårige for bosetting. 

 

 

FRP’s forslag fikk 3 stemmer. 

AP’s forslag fikk 5 stemmer. 

KRF’s forslag fikk 4 stemmer. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 24 mot 2 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune kan ta imot inntil 48 flyktninger for 2016 og det samme for 2017, 

men ingen mindreårige for bosetting. 

 

Rådmannens endring av organiseringen tas til orientering. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


