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UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 11. februar 2016 
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Jørn Stene 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

 

Utskrift er foretatt den  12.02.16  

 

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. 
 

Konstituert rådmann, Geir Mikkelsen, presenterte seg. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra referat (underskriftkampanje) 

 Ordfører svarte på skriftlige spørsmål fra representantene Jens Kyed og Siv Anita 

Johnsen Brekke. 

Svar på spørsmål fra Jens Kyed om hvorfor ikke saker er ført på dagsorden: 

 

Gjenåpning av Sagatun: 

Svar: 

Gjenåpning av Sagatun ble vedtatt i budsjettmøte i desember, og budsjettmessig dekning 

ble også vedtatt i sammen budsjettmøte og jeg referer vedtaket:  

Som et virkemiddel for å avskaffe bruken av dobbeltrom på sykehjemmet, samt øke 

kapasiteten for avlastningsplasser i Fauske vedtar kommunestyret, som et første trinn, å 

gjenåpne nyrenoverte Sagatun i Sulitjelma som en paviljong for brukere med behov for et 

forsterket tjenestetilbud innenfor pleie og omsorgsområdet. Bemanning blir både dag, 

aften og natt. I tillegg skal hjemmetjenesten i Sulitjelma ha utgangspunkt fra Sagatun. 

Åpning fastsettes til senest 1. april 2016. Pleie- og omsorgsutvalget iverksetter tiltaket. 

 

Finansiering:  

 

Følgende tiltak/midler i formannskapets forslag innenfor hjemmetjenesten omprioriteres 

og stilles til disposisjon for gjenåpning av Sagatun: 

- Nattjenesten økes med 1 nattvakt = 1,78 årsverk  kr. 1 448 000,- 

- Økning med 1,6 årsverk, Nord/Vest   kr. 1 000 000,- 

- Økning med 2,8 årsverk, sentrum/Øst   kr. 1 649 396,- 

- Utfasing dobbeltrom, 2,35 årsverk fra institusjon  kr. 1 150 000,- 

Sum til disposisjon for åpning av Sagatun, drift  kr. 5 247 396,- 

 

Kjøp av utstyr som trenges for å åpne Sagatun, jfr, side 96 i formannskapets 

budsjettforslag innkjøpes og finansieres innenfor Fauske Eiendom KF sitt budsjett. 

 

I henhold til vedtaket som jeg nettopp har referert så skulle Helse- og Omsorgsutvalget 

iverksette vedtaket. I sak 020/16 behandler Helse- og Omsorgsutvalget saken. Et 

enstemmig utvalg bestående av FL, SV, AP og nettopp KRF fatter da vedtak om hvordan 

åpning av Sagatun skal gjennomføres. 

Ut fra den faktiske saksbehandling og i de vedtak som er fattet av politiske organer så kan 

ikke Ordfører se at det er noen grunn til å føre saken opp på kommunestyret. 

 

Salg av tomt til Turnout MC 

Svar: 



Motorsykkelklubben søkte i november 2015 om et makebytte av areal med kommune på 

600 m2. I sak 030/16, den 26/1-16 behandler Plan- og utviklingsutvalget saken. 

Rådmannen fremmer da en utredning med innstilling. Jeg referer utredning og innstilling: 

Turnout MC tilbys kjøp av en parsell på ca 600 m
2
 fra kommunenes eiendom gnr 101 bnr 

280 på Finneid.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, indeksregulert 

fram til ervervsdato.  

 

Det inngås kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer, jfr vedtatte 

retningslinjer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Planutvalgets vedtak fremgår av protokollen: 

AP’s representant i utvalget gå for rådmannens innstilling om å selge 600 m2 til fastsatt 

pris. FL, Rødt og V går for FL forslag om å selge 600 m2, men ber formannskapet 

fastsette prisen i forhold til at tomten er regulert til klubbformål. 

 

Så går saken til formannskapet som behandler den i sak 047/16 den 2/2-16. 

Innledningsvis ber representanten Steinbakk og representanten Salemonsen om at 

formannskapet vurderer deres habilitet i saken, og de fratrer under behandling av 

inhabilitetsspørsmålet. Formannskapet består deretter av 7 representanter. 2 fra FL, 2 fra 

H, 1 fra rødt, 1 fra FRP og 1 fra AP. 

 

Protokollen fra møtet viser følgende: 

Et enstemmig formannskap erklærer representanten Steinbakk inhabil. 1 representant 

mener at representanten Salemonsen er inhabil, 6 representanter erklærer hun habil, og 

hun tiltrer formannskapet. 

Protokollen fra møtet viser også følgende: 

Forslaget fra FRP om makebytte fikk 1 stemme. 

Forslaget fra Høyre om å selge et begrenset areal til Turnout fikk 3 stemmer, 2 H og 1 

AP.  

Forslaget fra Rødt som var identisk med rådmannens innstilling i saken fikk 5 stemmer 

og ble vedtatt. 

Det som imidlertid er et faktum, ut fra protokollene, er at alle partier FL, H, FRP, V, R, 

AP og SV gjennom sin deltakelse og votering i de politiske utvalg, har gått for å selge 

tomt til denne motorsykkelklubben. Det som det har vært uenighet omkring har vært 

størrelsen på tomten. Ut fra disse forhold så ser ordfører ingen grunn for at saken skulle 

settes på dagsorden til dagens møte.  

Basert på de forslag og vedtak som er fremmet i saken så er Ordfører av den klare 

oppfatning at ingen av de partier som har deltatt i behandlingen mener at denne 

motorsykkelklubben er en kriminell klubb for da ville ingen partier hverken foreslått 

makebytte eller salg av tomt til de.  

Ut fra disse forhold så håper jeg at representanten Kyed forstår hvorfor saken ikke er ført 

på dagsorden i dag.  

 

Svar til representanten Brekke om hvorfor 2 saker ikke er ført på dagsorden: 

 

Spørsmål 1.  



Representanten mener at Barnehageforliket mellom de private barnehager og Fauske 

kommune er av en prinsipiell art og derfor burde vært ført på dagsorden i dag. Samtidig 

etterspør representanten hvordan dette skal dekkes inn, i og med at formannskapet ikke 

har spesifisert dette i sitt vedtak. 

 

Dette er en sak som går helt tilbake til 2013. Fauske kommune betalte ut til de private 

barnehager et for stort beløp, mente kommunen. De private barnehager fastholdt at de 

mottok overføringene fra kommunen i god tro, og har brukt pengene til beste for barna i 

barnehagene. 

Etter mye frem og tilbake og gjennom en god tone mellom Fauske kommune og de 

private barnehagene kom man frem til et forlik som Ordfører ikke hadde noen problemer 

med å skrive under på, da han ikke anså dette å være av prinsipiell art.  

Ved behandling i formannskap kom det ønske om å behandle forliket som en ordinær sak 

og det ble gjort. Formannskapet sluttet seg enstemmig til forliket og gav uttrykk for stor 

tilfredshet for forliket som var inngått. På spørsmål fra ordfører om formannskapet mente 

at saken burde gå til kommunestyret var svaret NEI. Også AP s representant i 

formannskapet, som også er gruppeleder, sluttet seg til det. 

Når det gjelder inndekning som representanten spør om, så er det jo i dette tilfelle en 

inntekt som skal føres, og det går jeg ut i fra rådmannen tar seg av. 

 

Når det gjelder sak 2 som representanten etterlyser, så er det kort å svare at den saken er 

fortsatt under behandling. Vi avventer nå et svar fra entreprenøren. 

 

Kjell Eilertsen (FL) og Liv-Marit Tverå (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 93/16. 

Hilde Dybwad (AP) innvilget permisjon fra og med sak 95/16. 

 

 

Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

076/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

077/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

078/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

079/16 SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV 

SENTRUMSALTERNATIVENE. 

080/16 VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - PRESENTASJON AV 

FORPROSJEKT MED TEGNINGER, BESKRIVELSER OG 

KOSTNADDSBEREGNING SAMT FORSLAG TIL 

GJENNOMFØRINGSPLAN 

081/16 KJØP AV EIENDOM GNR 56,BNR 55 OG 56 HOLMSTRØMGARASJEN 

- SALG AV KOMMUNENS EIENDOM GNR 56,BNR 22 

082/16 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM LØYPER TIL KJØRING MED 

SNØSKUTER PÅ VINTERFØRE I FAUSKE KOMMUNE 

083/16 OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 - KLAGE 

084/16 OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL 

VIDEREFORMIDLING FOR 2016 



085/16 ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN 

086/16 HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR 

KOMMUNENE 

087/16 REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 

088/16 GODTGJØRELSESREGLEMENT 

089/16 ANKEREGLEMENT 

090/16 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT 

091/16 VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN 2015 - 2019 - 

FORSLAG TIL VARAMEDLEM FRA NFU 

092/16 ANKE PÅ FORMANNSKAPSSAK 55/16 - OPPNEVNING AV 

OMSTILLINGSUTVALG 

093/16 OPPNEVNING AV OMSTILLINGSUTVALG 

094/16 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 11. FEBRUAR 

2016 - DELTAKELSE PÅ REGIONALE OG NASJONALE MØTER OG 

KONFERANSER 

095/16 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 11. FEBRUAR 

2016 - FM- NETTET MÅ IKKE SLUKKES OM ET ÅR 

096/16 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 11. FEBRUAR 

2016 - TTIP OG TISA 

097/16 GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 11. FEBRUAR 

2016 - TRYGG SKOLEVEI 

 

 

 

 

 

 

  



076/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2016 og 4/2016 godkjennes. 

 

 

KOM-076/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Det ble gjort oppmerksom på feil stemmegivning i sak 63/16. Det skal være 14/12, 

ikke 18/12.  

Dette vil bli rettet opp. 

 

Innstillingen med merknad ble enstemmig vedtatt.  

 

 

077/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-077/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Adresse rettes opp i administrativt vedtak. 

 

Innstillingen med merknad ble enstemmig vedtatt. 

 

 

078/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-078/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

NGI-rapport (jnr. 15/18445): 

Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo: 

Kommunestyret er såpass kritisk til tiltaksalternativene skissert i NGI rapport Dok.nr. 

15/18445 at man ønsker en nærmere redegjørelse fra Dirmin om framtidig 

rensestrategi. Rådmannen bes om å formidle dette til Dirmin og invitere Dirmin til å 

redegjøre for Formannskapet. 

 

R’s forslag legges ved forslaget. Tatt til orientering. 

 

 



Kontrollutvalgssak 34/15 (jnr. 15/18086): 

Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo: 

Kommunestyret ber Rådmannen om å innhente tilbud på en gransking i tråd med 

Kontrollutvalgets vedtak og underliggende dokumentasjon. 

Granskingen skal kartlegge mulig strafferettslige forhold og om mulig søke refusjon 

av utlegg som ikke er hjemlet. 

 

Gry Janne Rugås (FL) foreslo (jnr. 15/18086): 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets enstemmige vedtak. 

 

At forslagene skulle realitetsbehandles ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

R’s forslag ble forkastet med 24 mot 3 stemmer. 

 

 

Resten av referatene ble tatt til orientering. 

 

 

079/16: SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV 

SENTRUMSALTERNATIVENE.  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Med bakgrunn i faglige og økonomiske vurderinger av de 4 ulike alternativer foreslår 

rådmannen at allerede vedtatte skolestruktur (alternativ 1) opprettholdes og prosessene i 

denne iverksettes snarest. 

 

 

OPKU-024/16 VEDTAK-  21.01.2016 
 

Vegard Setså (FL) foreslo: 

1. Vestmyra skole 5. - 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. - 4. klasse videreføres skoleåret 2016/2017. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en sak 

hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal bestå også i 

fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan grendehus reduseres 

betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler blir overført til egne bygg 

 

4. Det tas sikte på at allerede utsendte skisse til ressurser for skoleåret 2016/2017 i 

hovedsak skal opprettholdes. I denne forbindelse bes det om at ressursfordelingen legges 

frem som egen sak for utvalget. 

 

 

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

innstilling. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Vestmyra skole 5. - 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 



2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. - 4. klasse videreføres skoleåret 2016/2017. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en sak 

hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal bestå også i 

fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan grendehus reduseres 

betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler blir overført til egne bygg 

 

4. Det tas sikte på at allerede utsendte skisse til ressurser for skoleåret 2016/2017 i 

hovedsak skal opprettholdes. I denne forbindelse bes det om at ressursfordelingen legges 

frem som egen sak for utvalget. 

 

 

KOM-079/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Leder i ungdomsrådet, Ronja Hammernes, orienterte om ungdomsrådets behandling. 

 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Tillegg punkt 2: 

Elevene fra Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om 

skyss etc. i hht opplæringsloven. 

 

Nytt punkt 5: 

Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og Erikstad 

innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 

 

Valter Jacobsen (AP) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i faglige og økonomiske vurderinger av de 4 ulike alternativer foreslår 

rådmannen at allerede vedtatte skolestruktur (alternativ 1) opprettholdes og prosessene 

i denne iverksettes snarest. 

 

 

FL’s tilleggspunkter ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling med vedtatte tilleggspunkter ble vedtatt med 

14 mot 13 stemmer avgitt for AP’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

1. Vestmyra skole 5. - 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. - 4. klasse videreføres skoleåret 

2016/2017.  

Elevene fra Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om 

skyss etc. i hht opplæringsloven. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en 

sak hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal bestå 

også i fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan grendehus 

reduseres betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler blir overført til 

egne bygg 



 

4. Det tas sikte på at allerede utsendte skisse til ressurser for skoleåret 2016/2017 i 

hovedsak skal opprettholdes. I denne forbindelse bes det om at ressursfordelingen 

legges frem som egen sak for utvalget. 

 

5. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og 

Erikstad innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 

 

Hilde Dybwad (AP), Ronny Borge (H), Svein Roger Bådsvik (V) og Jens B. Kyed 

(KRF) fremmet krav om lovlighetskontroll: 

Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 

Vi mener formaliteten i prosessen ikke er fulgt og at vedtaket bryter med 

opplæringsloven. 

Begrunnelse vil bli levert til formannskapssekretær innen 7 dager jfr. Fauske 

kommunes ankereglement. 

 

 

Vedtaket ble opprettholdt med 14 mot 13 stemmer. 

 

 

 

080/16: VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - PRESENTASJON AV 

FORPROSJEKT MED TEGNINGER, BESKRIVELSER OG 

KOSTNADDSBEREGNING SAMT FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSPLAN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret vedtar med dette det framlagte forprosjekt for bygging av Valnesfjord 

skole og flerbrukshall med en total prosjektramme på 220,1 mill kr 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart av 

byggeprosessen, herunder å foreta anbudsutlysning og kontrahering av side entreprenører 

og hovedentreprenør  

 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak med inntil 168,1 mill kr.. 

 

4. Ordfører gis fullmakt til å signere kontrakt med hovedentreprenør 

 

 

FOR-043/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Prosjektleder orienterte. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret vedtar med dette det framlagte forprosjekt for bygging av Valnesfjord 

skole og flerbrukshall med en total prosjektramme på 220,1 mill kr 

 



2. Rådmannen gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart av 

byggeprosessen, herunder å foreta anbudsutlysning og kontrahering av side entreprenører 

og hovedentreprenør  

 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak med inntil 168,1 mill kr.. 

 

4. Ordfører gis fullmakt til å signere kontrakt med hovedentreprenør 

 

 

KOM-080/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo nytt pkt. 5: 

Kommunestyret viser til vedlagte notat vedr. Valnesfjord flerbrukshall – spørsmål om 

mulig utvidelse jfr. ny arealnorm for idrettshaller og anbefaling om økte 

sikkerhetssoner. Flerbrukshallen utformes, innenfor vedtatte ramme, i tråd med de nye 

retningslinjene fra Kulturdepartementet, slik at prosjektet kan bli tilskuddsberettiget. 

 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

FL’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar med dette det framlagte forprosjekt for bygging av Valnesfjord 

skole og flerbrukshall med en total prosjektramme på 220,1 mill kr. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart av 

byggeprosessen, herunder å foreta anbudsutlysning og kontrahering av side 

entreprenører og hovedentreprenør. 

 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak med inntil 168,1 mill kr. 

 

4. Ordfører gis fullmakt til å signere kontrakt med hovedentreprenør. 

 

5. Kommunestyret viser til vedlagte notat vedr. Valnesfjord flerbrukshall – spørsmål om 

mulig utvidelse jfr. ny arealnorm for idrettshaller og anbefaling om økte 

sikkerhetssoner. Flerbrukshallen utformes, innenfor vedtatte ramme, i tråd med de nye 

retningslinjene fra Kulturdepartementet, slik at prosjektet kan bli tilskuddsberettiget. 

 

 

081/16: KJØP AV EIENDOM GNR 56,BNR 55 OG 56 HOLMSTRØMGARASJEN 

- SALG AV KOMMUNENS EIENDOM GNR 56,BNR 22  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Fauske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr. 56, 

bnr. 22, jf. vedlagte kjøpekontrakt  

 

2. Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten  

 



 

FOR-044/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr. 

56, bnr. 22, jf. vedlagte kjøpekontrakt  

 

2. Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten  

 

 

KOM-081/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av 

gnr. 56, bnr. 22, jf. vedlagte kjøpekontrakt.  

 

2. Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten.  

 

 

082/16: FORSLAG TIL FORSKRIFT OM LØYPER TIL KJØRING MED 

SNØSKUTER PÅ VINTERFØRE I FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøskuter på 

vinterføres for turistløypa fra Daja til riksgrensen til Sverige (turistløypa). 

 

Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til forskrift om løyper til 

kjøring med snøskuter på vinterføre i Fauske kommune: 

 

1) Alle bestemmelser vedr tilførselsløypa tas ut. 

 

2) § 3, kulepunkt 1 endres til: 

Turistløypa (løype fra Daja til riksgrensen mot Sverige) åpnes tidligst 2. januar 

(under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 

 

3) § 3, kulepunkt 5 endres til: 

Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom reinbeitedistriktene 

eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til reindrifta. 

 

4) § 3, kulepunkt 6 endres til:  

«Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom 26. april tom 1. januar. 

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta 



reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal 

ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning.» 

 

5) § 6, kulepunkt 1 endres til: 

«Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene.   Kommunen kan sette 

dette ut på anbud til andre næringsaktører eller interesseorganisasjoner, f eks 

skuterklubber, etter regler for offentlig innkjøp». 

 

6) § 6, kulepunkt 2 fjernes. 

 

7) § 7 endres til: 

«Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traséen som 

Turistløypa utgjør.»   

 

 

Begrunnelse for vedtaket er hensynet til støybelastning for hytteeiere langs traseen til 

tilførselsløypa samt forholdet til reindriftsnæringa. 

 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 

PLUT-028/16 VEDTAK-  26.01.2016 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo på vegne av FL og R: 

1) PLUTS FORSLAG TIL INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøscooter på 

vinterføre for Turistløypa fra Daja til riksgrensen i Sverige og Tilførselsløypa fra Daja 

til Kjellvasskrysset/Skihytta. 

 

Fauske kommune vedtar følgende i forslag til forskrift om løyper til kjøring med 

snøscooter på vinterføre i Fauske kommune. 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lova av 10. 

juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a andre ledd og forskrift 15. 

mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 

regulere og legge til rette for scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. 

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøscooterløyper i 

Fauske kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering 

og rasting. 

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

- Turistløypa – løypa fra Daja til riksgrensen mot Sverige og 

Tilførselsløypa – løypa fra Daja til Kjellvasskrysset/Skihytta åpnes tidligst 

2. januar (under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 



- Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media 

og i lokal avis. 

- Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 22:00 og 07:00 i 

både Turistløypa og Tilførselsløypa. 

- Kommunen kan stenge løypene med umiddelbar virkning dersom det 

oppstår forhold som gjør dette nødvendig. 

- Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom 

reinbeitedistriktene eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til 

reindrifta. 

- Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom. 26. april tom. 1. 

januar. 

- Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å 

ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som 

motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 

andre setning. 

 

§ 4 Bruk av løypene 

 Hastigheter: 

- Maksimal hastighet for Turistløypa er max 60 km/t. Fra startpunkt på 

løypa og forbi skytebanen i Daja er hastigheten max 20 km/t. 

- Tilførselsløypa – Skihytta/Kjellvasskrysset – Daja er hastigheten max 20 

km/t. 

- Parkering av scooterhengere for de som skal benytte seg av Turistløypa 

og Tilførselsløypa skal parkeres på scooterparkeringen i Daja. 

- Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer. 

- Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen 

ferdsel. 

- Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag 

har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

- All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade 

og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

 

§ 5 Skilting og merking 

- Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 

fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking 

skal fjernes ved stenging av løyper. 

 

§ 6 Drift og tilsyn 

- Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. Kommunen kan 

sette dette ut på anbud til andre næringsaktører eller 

interesseorganisasjoner, for eksempel scooterklubber, etter regler for 

offentlig innkjøp. 

- Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og 

opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traseer 

regnes ikke som terrenginngrep. 

 

§ 7 Løypebredde 

- Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traseen som 

Turistløypa og max 4 meter brede traseen som Tilførselsløypa utgjør. 



 

§ 8 Parkering og rasting 

- Det er tillatt å raste og parkere inntil 30 meter ut fra senter av Turistløypa 

på begge sider. Dette gjelder tidsrommet fom. 1. mars tom. 25. april. 

- I Tilførselsløypa er rasting og parkering ikke tillatt. 

- Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. 

Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

- Hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er max 20 

km/t. 

- Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for 

all annen ferdsel. 

 

§ 9 Kjøretillatelse og gebyr 

- Fauske kommune betaler en årlig arealleie til grunneier for løypetraseene. 

- Kommunen kan kreve at det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i 

Turistløypa og Tilførselsløypa eller hver for seg. 

- Prisen for evt. kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

- Eventuelle utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som 

åpning av løypene. 

 

§ 10 Straffeansvar 

- Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse. 

 

§ 11 Ikrafttreden 

- Forskriften trer i kraft straks. 

 

2) PLUT nedsetter en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon, 1 fra opposisjon, 1 

fra adm. som får i oppgave å utrede muligheter for utvikling av løypetraseer der 

formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma. Arbeidsgruppen ledes av 

representant fra posisjonen. Sak fremmes for PLUT innen utgangen av august 2016. 

 

 

FL/R’s forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

 

Nedsetting av arbeidsgruppe: 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

- Fra posisjonen: Kathrine Moan Larsen 

- Rådmannen 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Opposisjonen kommer tilbake med forslag på navn i kommunestyret. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) PLUTS FORSLAG TIL INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøscooter på 



vinterføre for Turistløypa fra Daja til riksgrensen i Sverige og Tilførselsløypa fra Daja 

til Kjellvasskrysset/Skihytta. 

 

Fauske kommune vedtar følgende i forslag til forskrift om løyper til kjøring med 

snøscooter på vinterføre i Fauske kommune. 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lova av 10. 

juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a andre ledd og forskrift 15. 

mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 

regulere og legge til rette for scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. 

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøscooterløyper i 

Fauske kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering 

og rasting. 

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

- Turistløypa – løypa fra Daja til riksgrensen mot Sverige og 

Tilførselsløypa – løypa fra Daja til Kjellvasskrysset/Skihytta åpnes tidligst 

2. januar (under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 

- Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media 

og i lokal avis. 

- Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 22:00 og 07:00 i 

både Turistløypa og Tilførselsløypa. 

- Kommunen kan stenge løypene med umiddelbar virkning dersom det 

oppstår forhold som gjør dette nødvendig. 

- Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom 

reinbeitedistriktene eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til 

reindrifta. 

- Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom. 26. april tom. 1. 

januar. 

- Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å 

ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som 

motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 

andre setning. 

 

§ 4 Bruk av løypene 

 Hastigheter: 

- Maksimal hastighet for Turistløypa er max 60 km/t. Fra startpunkt på 

løypa og forbi skytebanen i Daja er hastigheten max 20 km/t. 

- Tilførselsløypa – Skihytta/Kjellvasskrysset – Daja er hastigheten max 20 

km/t. 

- Parkering av scooterhengere for de som skal benytte seg av Turistløypa 

og Tilførselsløypa skal parkeres på scooterparkeringen i Daja. 

- Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer. 



- Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen 

ferdsel. 

- Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag 

har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

- All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade 

og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

 

§ 5 Skilting og merking 

- Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 

fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking 

skal fjernes ved stenging av løyper. 

 

§ 6 Drift og tilsyn 

- Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. Kommunen kan 

sette dette ut på anbud til andre næringsaktører eller 

interesseorganisasjoner, for eksempel scooterklubber, etter regler for 

offentlig innkjøp. 

- Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og 

opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traseer 

regnes ikke som terrenginngrep. 

 

§ 7 Løypebredde 

- Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traseen som 

Turistløypa og max 4 meter brede traseen som Tilførselsløypa utgjør. 

 

§ 8 Parkering og rasting 

- Det er tillatt å raste og parkere inntil 30 meter ut fra senter av Turistløypa 

på begge sider. Dette gjelder tidsrommet fom. 1. mars tom. 25. april. 

- I Tilførselsløypa er rasting og parkering ikke tillatt. 

- Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. 

Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

- Hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er max 20 

km/t. 

- Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for 

all annen ferdsel. 

 

§ 9 Kjøretillatelse og gebyr 

- Fauske kommune betaler en årlig arealleie til grunneier for løypetraseene. 

- Kommunen kan kreve at det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i 

Turistløypa og Tilførselsløypa eller hver for seg. 

- Prisen for evt. kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

- Eventuelle utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som 

åpning av løypene. 

 

§ 10 Straffeansvar 

- Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse. 

 

§ 11 Ikrafttreden 

- Forskriften trer i kraft straks. 



 

2) PLUT nedsetter en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon (Kathrine Moan 

Larsen), 1 fra opposisjon, 1 fra adm. (rådmannen) som får i oppgave å utrede 

muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i 

Sulitjelma. Arbeidsgruppen ledes av representant fra posisjonen. Sak fremmes for 

PLUT innen utgangen av august 2016. 

 

 

KOM-082/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Svein Roger Bådsvik (V) fremmet rådmannen forslag til innstilling: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøskuter på 

vinterføres for turistløypa fra Daja til riksgrensen til Sverige (turistløypa). 

 

Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til forskrift om løyper til 

kjøring med snøskuter på vinterføre i Fauske kommune: 

 

1) Alle bestemmelser vedr tilførselsløypa tas ut. 

 

2) § 3, kulepunkt 1 endres til: 

Turistløypa (løype fra Daja til riksgrensen mot Sverige) åpnes tidligst 2. januar 

(under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 

 

3) § 3, kulepunkt 5 endres til: 

Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom reinbeitedistriktene 

eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til reindrifta. 

 

4) § 3, kulepunkt 6 endres til:  

«Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom 26. april tom 1. januar. 

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta 

reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal 

ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning.» 

 

5) § 6, kulepunkt 1 endres til: 

«Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene.   Kommunen kan sette 

dette ut på anbud til andre næringsaktører eller interesseorganisasjoner, f eks 

skuterklubber, etter regler for offentlig innkjøp». 

 

6) § 6, kulepunkt 2 fjernes. 

 

7) § 7 endres til: 

«Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traséen som 

Turistløypa utgjør.»   

 

 

Begrunnelse for vedtaket er hensynet til støybelastning for hytteeiere langs traseen til 

tilførselsløypa samt forholdet til reindriftsnæringa. 

 



Forskriften trer i kraft straks. 

 

 

Arnt Pedersen (H) foreslo til pkt. 2: 

Til arbeidsgruppen fra opposisjonen foreslås Ronny Borge (H). 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer avgitt for 

V’s forslag. 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøscooter på 

vinterføre for Turistløypa fra Daja til riksgrensen i Sverige og Tilførselsløypa fra Daja 

til Kjellvasskrysset/Skihytta. 

 

Fauske kommune vedtar følgende i forslag til forskrift om løyper til kjøring med 

snøscooter på vinterføre i Fauske kommune. 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lova av 10. 

juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a andre ledd og forskrift 15. 

mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 

regulere og legge til rette for scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. 

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøscooterløyper i 

Fauske kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering 

og rasting. 

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

- Turistløypa – løypa fra Daja til riksgrensen mot Sverige og 

Tilførselsløypa – løypa fra Daja til Kjellvasskrysset/Skihytta åpnes tidligst 

2. januar (under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 

- Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media 

og i lokal avis. 

- Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 22:00 og 07:00 i 

både Turistløypa og Tilførselsløypa. 

- Kommunen kan stenge løypene med umiddelbar virkning dersom det 

oppstår forhold som gjør dette nødvendig. 

- Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom 

reinbeitedistriktene eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til 

reindrifta. 

- Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom. 26. april tom. 1. 

januar. 

- Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å 

ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som 



motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 

andre setning. 

 

§ 4 Bruk av løypene 

 Hastigheter: 

- Maksimal hastighet for Turistløypa er max 60 km/t. Fra startpunkt på 

løypa og forbi skytebanen i Daja er hastigheten max 20 km/t. 

- Tilførselsløypa – Skihytta/Kjellvasskrysset – Daja er hastigheten max 20 

km/t. 

- Parkering av scooterhengere for de som skal benytte seg av Turistløypa 

og Tilførselsløypa skal parkeres på scooterparkeringen i Daja. 

- Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer. 

- Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen 

ferdsel. 

- Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag 

har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

- All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade 

og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

 

§ 5 Skilting og merking 

- Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 

fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking 

skal fjernes ved stenging av løyper. 

 

§ 6 Drift og tilsyn 

- Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. Kommunen kan 

sette dette ut på anbud til andre næringsaktører eller 

interesseorganisasjoner, for eksempel scooterklubber, etter regler for 

offentlig innkjøp. 

- Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og 

opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traseer 

regnes ikke som terrenginngrep. 

 

§ 7 Løypebredde 

- Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traseen som 

Turistløypa og max 4 meter brede traseen som Tilførselsløypa utgjør. 

 

§ 8 Parkering og rasting 

- Det er tillatt å raste og parkere inntil 30 meter ut fra senter av Turistløypa 

på begge sider. Dette gjelder tidsrommet fom. 1. mars tom. 25. april. 

- I Tilførselsløypa er rasting og parkering ikke tillatt. 

- Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. 

Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

- Hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er max 20 

km/t. 

- Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for 

all annen ferdsel. 

 

§ 9 Kjøretillatelse og gebyr 

- Fauske kommune betaler en årlig arealleie til grunneier for løypetraseene. 

- Kommunen kan kreve at det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i 

Turistløypa og Tilførselsløypa eller hver for seg. 



- Prisen for evt. kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

- Eventuelle utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som 

åpning av løypene. 

 

§ 10 Straffeansvar 

- Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse. 

 

§ 11 Ikrafttreden 

- Forskriften trer i kraft straks. 

 

2) PLUT nedsetter en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon (Kathrine Moan 

Larsen), 1 fra opposisjon (Ronny Borge), 1 fra adm. (rådmannen) som får i oppgave å 

utrede muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og 

næringsutvikling i Sulitjelma. Arbeidsgruppen ledes av representant fra posisjonen. 

Sak fremmes for PLUT innen utgangen av august 2016. 

 

 

083/16: OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 - KLAGE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 15.12.2015, sak 063/16. 

 

Klage fra Rolv Sigurdsen på vegne av grunneiere tilhørende 56/57 oversendes 

Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

PLUT-029/16 VEDTAK-  26.01.2016 
 

Steinar Nymo (AP) foreslo: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og 

utviklingsutvalget. 

 

 

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

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 15.12.2015, sak 063/16. 

 

Klage fra Rolv Sigurdsen på vegne av grunneiere tilhørende 56/57 oversendes 

Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

KOM-083/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) ble enstemmig erklært inhabil. 

 



 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Klage fra Rolv Sigurdsen tas til følge. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 15 mot 11 stemmer avgitt for 

H’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 15.12.2015, sak 063/16. 

 

Klage fra Rolv Sigurdsen på vegne av grunneiere tilhørende 56/57 oversendes 

Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

084/16: OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL 

VIDEREFORMIDLING FOR 2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

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

Stats Husbank til videreformidling for år 2016 på kroner 15 000 000. 

 

 

FOR-045/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

Stats Husbank til videreformidling for år 2016 på kroner 15 000 000. 

 

 

KOM-084/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2016 på kroner 15 000 000. 

 

 

085/16: ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Saken tas til orientering 

 

 



FOR-050/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Saken tas til orientering 

 

 

KOM-085/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering 

 

 

086/16: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR 

KOMMUNENE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Det sendes høringssvar til KMD fra Fauske kommune med følgende innhold:  

 

Nytt inntektssystem må gjøres nøytralt uten direkte tilknytning til kommunereform og 

debatten om kommunesammenslåinger. Dersom kommunestruktur bringes inn i 

debatten om utforming av inntektssystemet, vil kommunestrukturen bli underordnet 

inntektssystemet. Dette er etter Fauske kommunes oppfatning prinsipielt uheldig, og 

vil dessuten i realiteten medføre at frivillighetslinjen vil være forlatt. Det nye 

strukturkriteriet som er foreslått favoriserer de største kommunene i for stor grad. 

 

Fauske kommune støtter en styrking av den lokale beskatningsretten, men mener 

forslaget om ny modell for selskapsskatt bør utvides til også å omfatte økt virksomhet 

innenfor naturressursbaserte næringer. Den foreslåtte modellen tilgodeser kun 

kommuner med næringsvirksomhet som medfører økt sysselsetting, siden den er 

basert på vekst i lønnsgrunnlaget. Utbygging av vannkraftanlegg medfører ikke 

nødvendigvis økt sysselsetting i vertskommunene. Tilsvarende gjelder for utbygging 

av øvrige naturressursbaserte næringer, slik som vindkraft. Disse kommunene får 

derfor liten eller ingen tilbakeført andel av lokal næringsvekst med den foreslåtte 

modellen. 

 

Kommuner med naturressursbasert næring må tilgodeses gjennom 

naturressursskatten. Dagens naturressursskatteordning er en særskatt for kraftforetak 

som er hjemlet i skatteloven § 18-2. Vertskommunenes andel av naturressursskatten 

utgjør 1,1 øre/kWh, og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de siste syv års 

kraftproduksjon. Satsen for naturressursskatten har stått fast på 1,1 øre/KWh siden 

1997. Som en følge av at satsen har stått fast i snart 20 år, reduseres løpende 

realverdien av naturressursskatten i takt med inflasjonen. På denne bakgrunn bør 

behovet for verdisikring av naturressursskatten vurderes.  

 

I høringsforslaget er enkeltelementer i et nytt inntektssystem vurdert, men helheten 



vil først komme i kommuneproposisjonen våren 2016. Når det avgis høringsuttalelse 

1. mars vet derfor ikke den enkelte kommune hvordan inntektssystemet vil bli 

utformet og hvilke konsekvenser endringene i inntektssystemet vil få for dem. Fauske 

kommune mener det er behov for at endringene i inntektssystemet gjøres gjennom en 

bredere og grundigere prosess, hvor KS og andre kommuneorganisasjoner involveres.  

 

 

KOM-086/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Jens Kyed (KRF) foreslo: 

Fauske kommune støtter forslaget til nytt inntektssystem. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 20 mot 7 stemmer avgitt for KRF’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Det sendes høringssvar til KMD fra Fauske kommune med følgende innhold:  

 

Nytt inntektssystem må gjøres nøytralt uten direkte tilknytning til kommunereform 

og debatten om kommunesammenslåinger. Dersom kommunestruktur bringes inn i 

debatten om utforming av inntektssystemet, vil kommunestrukturen bli 

underordnet inntektssystemet. Dette er etter Fauske kommunes oppfatning 

prinsipielt uheldig, og vil dessuten i realiteten medføre at frivillighetslinjen vil 

være forlatt. Det nye strukturkriteriet som er foreslått favoriserer de største 

kommunene i for stor grad. 

 

Fauske kommune støtter en styrking av den lokale beskatningsretten, men mener 

forslaget om ny modell for selskapsskatt bør utvides til også å omfatte økt 

virksomhet innenfor naturressursbaserte næringer. Den foreslåtte modellen 

tilgodeser kun kommuner med næringsvirksomhet som medfører økt sysselsetting, 

siden den er basert på vekst i lønnsgrunnlaget. Utbygging av vannkraftanlegg 

medfører ikke nødvendigvis økt sysselsetting i vertskommunene. Tilsvarende 

gjelder for utbygging av øvrige naturressursbaserte næringer, slik som vindkraft. 

Disse kommunene får derfor liten eller ingen tilbakeført andel av lokal 

næringsvekst med den foreslåtte modellen. 

 

Kommuner med naturressursbasert næring må tilgodeses gjennom 

naturressursskatten. Dagens naturressursskatteordning er en særskatt for 

kraftforetak som er hjemlet i skatteloven § 18-2. Vertskommunenes andel av 

naturressursskatten utgjør 1,1 øre/kWh, og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet 

av de siste syv års kraftproduksjon. Satsen for naturressursskatten har stått fast på 

1,1 øre/KWh siden 1997. Som en følge av at satsen har stått fast i snart 20 år, 

reduseres løpende realverdien av naturressursskatten i takt med inflasjonen. På 

denne bakgrunn bør behovet for verdisikring av naturressursskatten vurderes.  

 

I høringsforslaget er enkeltelementer i et nytt inntektssystem vurdert, men helheten 

vil først komme i kommuneproposisjonen våren 2016. Når det avgis 

høringsuttalelse 1. mars vet derfor ikke den enkelte kommune hvordan 

inntektssystemet vil bli utformet og hvilke konsekvenser endringene i 

inntektssystemet vil få for dem. Fauske kommune mener det er behov for at 



endringene i inntektssystemet gjøres gjennom en bredere og grundigere prosess, 

hvor KS og andre kommuneorganisasjoner involveres.  

 

 

087/16: REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Reglement for Fauske kommune – kommunestyre og formannskap vedtas og 

gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning. 

 

2. Prinsippene i reglement for formannskap og kommunestyre gjelder også for alle 

faste råd, utvalg og styrer i kommunen. 

 

 

FOR-051/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 

 

KOM-087/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Kommunestyret 

 

§ 1 Valg og sammensetning 

Kommunestyret har 27 representanter. 

 

§ 13 

Nytt siste avsnitt: 

Sluttstrek på talerlista foreslås av ordfører når en sak synes å være ferdig (ut)debattert. 

Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har noe mer å tilføye, tegne 

seg på talerlisten. 

 

§ 17  

Utgår. 

 

Formannskapet 

 

§ 13 

Nytt siste avsnitt: 

Sluttstrek på talerlista foreslås av ordfører når en sak synes å være ferdig (ut)debattert. 

Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har noe mer å tilføye, tegne 

seg på talerlisten. 

 

§ 17  

Utgår. 

 

Ordfører ber om at det i § 29 endres «rømme» til «tømme». 

 

FL’s endringsforslag kommunestyre § 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s endringsforslag kommunestyre § 13 og § 17 ble vedtatt 21 mot 6 stemmer. 



FL’s endringsforslag formannskap § 13 og § 17 ble vedtatt 21 mot 6 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Reglement for Fauske kommune – kommunestyre og formannskap vedtas og 

gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning med følgende endringer: 

Kommunestyret 

 

§ 1 Valg og sammensetning 

Kommunestyret har 27 representanter. 

 

§ 13 

Nytt siste avsnitt: 

Sluttstrek på talerlista foreslås av ordfører når en sak synes å være ferdig 

(ut)debattert. Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har noe 

mer å tilføye, tegne seg på talerlisten. 

 

§ 17  

Utgår. 

 

Formannskapet 

 

§ 13 

Nytt siste avsnitt: 

Sluttstrek på talerlista foreslås av ordfører når en sak synes å være ferdig 

(ut)debattert. Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har noe 

mer å tilføye, tegne seg på talerlisten. 

 

§ 17  

Utgår. 

 

 

2. Prinsippene i reglement for formannskap og kommunestyre gjelder også for 

alle faste råd, utvalg og styrer i kommunen. 

 

 

088/16: GODTGJØRELSESREGLEMENT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar det fremlagte endrede godtgjørelsesreglement. 

 

 

FOR-054/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 

 

KOM-088/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 

Godtgjørelsesreglementet vedtas med følgende endringer: 



1. Alle politiske møter legges til ettermiddag og kveldstid § 9 

2. Punkt 9.4 utgår 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 21 mot 5 stemmer avgitt for 

rådmannens forslag med AP’s endringsforslag. 

 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar det fremlagte endrede godtgjørelsesreglement. 

 

 

089/16: ANKEREGLEMENT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Gjeldende ankereglement vedtas. 

 

 

FOR-053/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 

 

KOM-089/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Steinar Nymo (AP) foreslo følgende tillegg: 

Som en tilføyelse i sak 089/16 i «Ankereglement for faste utvalg med delegert 

avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret» foreslås følgende tilføyelse: 

 

Vedrørende anke i formannskapet vises til § 27 i reglement for Fauske Formannskap. 

 

 

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

 

VEDTAK: 

Gjeldende ankereglement vedtas med følgende tilføyelse: 

Vedrørende anke i formannskapet vises til § 27 i reglement for Fauske Formannskap. 

 

 

090/16: REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Gjeldende reglement for folkevalgtes innsynsrett godkjennes. 

 

 

FOR-052/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 



 

KOM-090/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Gjeldende reglement for folkevalgtes innsynsrett godkjennes. 

 

 

091/16: VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN 2015 - 2019 - FORSLAG 

TIL VARAMEDLEM FRA NFU  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Som nytt varamedlem fra NFU Indre Salten lokallag til kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede for perioden 2015 – 2019 velges: 

 Line M. Johansen, Skoanvn. 1, 8200 Fauske. 

 

 

KOM-091/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som nytt varamedlem fra NFU Indre Salten lokallag til kommunalt råd for likestilling 

av funksjonshemmede for perioden 2015 – 2019 velges: 

 Line M. Johansen, Skoanvn. 1, 8200 Fauske. 

 

 

092/16: ANKE PÅ FORMANNSKAPSSAK 55/16 - OPPNEVNING AV 

OMSTILLINGSUTVALG  
 

 

KOM-092/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Anken tas til følge. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Anken tas til følge. 

 

 

093/16: OPPNEVNING AV OMSTILLINGSUTVALG  
 

 

KOM-093/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 



Kommunestyret viser til k-sak 074/16 – Budsjett 2016 og oppnevner følgende 

omstillingsutvalg: 

 Linda Salemonsen, leder 

 Hovedtillitsvalgt LOK 

 Hovedtillitsvalgt UNIO 

 Rådmann 

 Rådmann 

 

2. Kommunestyret omgjør delegasjonsfullmakten som ble gitt fra beslutningsfullmakt 

til forslagsfullmakt ovenfor Formannskapet. Utvalgets mandat og oppgaver 

opprettholdes. 

 

 

Jens B. Kyed (KRF) foreslo: 

Kommunestyret må være sluttbehandlende instans. 

 

 

FL’s forslag pkt. 2 ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer avgitt for KRF’s forslag 

FL’s forslag ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret viser til k-sak 074/16 – Budsjett 2016 og oppnevner følgende 

omstillingsutvalg: 

 Linda Salemonsen, leder 

 Hovedtillitsvalgt LOK 

 Hovedtillitsvalgt UNIO 

 Rådmann 

 Rådmann 

 

2. Kommunestyret omgjør delegasjonsfullmakten som ble gitt fra beslutningsfullmakt 

til forslagsfullmakt ovenfor Formannskapet. Utvalgets mandat og oppgaver 

opprettholdes. 

 

 

094/16: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 11. FEBRUAR 

2016 - DELTAKELSE PÅ REGIONALE OG NASJONALE MØTER OG 

KONFERANSER  
 

 

KOM-094/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Interpellanten leste opp interpellasjonen. 

Interpellanten fremmet følgende forslag: 

1. Det er av stor betydning for Fauske kommune å være tilstede på regionale og 

nasjonale møter og konferanser hvor det vil være mulig å arbeide aktivt for å få 

gjennomslag for finansiering og utvikling. Noe som bidrar til videreutvikling av 

Fauske kommune. 

2. Kommunens ledelse må prioritere å delta på slike arenaer, konferanser og 

møteplasser hvor politikk skapes, aktuelle utviklingstiltak diskuteres og muligheter 

for næringslivet løftes fram. 



 

Ordfører svarte: 

Det er helt riktig at det nye politiske flertall i Fauske, gjennom budsjettvedtaket, har 

redusert politisk virksomhet med 1 mill. Kroner, eller ca. 10% i 2016. Det er også 

riktig at dette vil medføre en kraftig reduksjon (Ca 50 % )for ordførers og andre 

politiske representanters deltakelse i utenbys konferanser og møter. 

 

Hvorfor har man så gått til dette skritt. Fauske kommune står oppi en økonomisk 

situasjon som er alvorlig og krevende og som krever  handlingsevne. I løpet av 4- års 

perioden skal driften av kommunen effektiviseres/omstilles med 20 mill. Kroner. 

Dette vil antagelig innebære smertefulle tiltak, og vil stille store krav til at hele 

organisasjonen er omstillingsvillig.  

 

Ut fra dette er det at ordfører mener det er viktig at politikken og ikke minst ordfører 

synliggjør med handling at innsparingstiltakene er startet. Hvilket signal til hele 

organisasjonen og våre ansatte vil det være dersom ordfører og andre politikere reiser 

rundt på alle verdens konferanser og møter, både utenlands og innenlands, samtidig 

som det foregår en kraftig reduksjon/omstilling i organisasjonen. Ordfører er av den 

oppfatning at det blir helt feil signal å gi. 

 

Så er jeg helt enig med representanten når han skriver:  

"at det ikke må spares så mye at det skader kommunens interesser", "og at det er viktig 

at kommunen deltar på viktige arenaer" 

 

Jeg kan berolige representanten med at både ordfører og det nye politiske flertall hele 

tiden vil arbeide for at Fauske kommunes interesser blir ivaretatt og at man er tilstede 

der man bør være. Men det vil finne sted en streng prioritering. Kanskje er det mer 

fornuftig at våre ansatte oftere får anledning til å delta både på konferanser og møter, 

enn at jeg som ordfører skal delta.  

 

Jeg registrerer at representanten mener at det er viktig med nettverk, og representanten 

skriver i sin interpellasjon at det er i enkeltmøtene, i pausene og i kulissene på 

konferanser at mye kan skje og røre på seg. 

Mye kunne vært sagt omkring en slik holdning, men jeg velger å ikke kommentere 

det. 

 

Ordfører i Fauske ønsker også å skape et godt nettverk/kontaktnett med omverden, 

men først og fremst vil han prøve å oppnå god kontakt med  innbyggerne i Fauske, 

god kontakt med lag/foreninger og organisasjonene på Fauske og ikke minst med det 

lokale næringslivet på Fauske. 

 

Ordfører oppfatter at representantens forslag innebærer økte kostnader utover vedtatt 

budsjett, og velger derfor å ikke ta forslaget opp til behandling. 

 

 

095/16: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 11. FEBRUAR 

2016 - FM- NETTET MÅ IKKE SLUKKES OM ET ÅR  
 

 

KOM-095/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Interpellanten leste opp interpellasjonen. 



 

Ordfører svarte: 

Interpellasjonen til representanten Skotåm tar utgangspunkt i sentrale myndigheters 

vedtatte handlingsplan angående det nye DAB nettet, som allerede er tatt i bruk– med 

et ønske at ordfører skal engasjere seg overfor NRK og de sentrale og regionale 

politiske myndigheter for å opprettholde FM nettet frem til 2023. 

 

Ordfører har respekt for representanten Skotåm sin skepsis til at FM nettet skal legges 

ned allerede til neste år, og syns det er bra at man stiller spørsmål rundt dette.  

 

Men Ordfører vil samtidig understreke at DAB nettet og arbeidet med å få digitalisert 

radiosendingene har vært en lang prosess og NRK sendte allerede i 1994 de første 

DAB-sendinger. 

 

Representanten tar blant annet opp i sin interpellasjon hensynet til lokalradioene rundt 

omkring i landet og de utfordringene de står ovenfor når FM nettet kuttes. 

  

Imidlertid opplyser Medietilsynet at de aller fleste lokalradioer vil kunne fortsette å 

sende radiosendinger på FM - nettet også etter overgangen til DAB. I myndighetenes 

uttalelser legges det opp til at lokalradioene kan fortsatt få konsesjon i fem nye år – 

etter 2017.  Det vil jo si at den «gamle» radioen ikke nødvendigvis behøves å kastes, 

men den kan brukes til å lytte til lokalsendinger på også etter 2017, selv om 

rikssendingene stenges for FM nettet.  

 

Som Ordfører må jeg ha tillit til at Stortinget som det høyeste beslutningsorgan i 

landet, ivaretar og sikrer at DAB-nettet blir vel så bra og bedre enn dagens FM nett. 

Når fagfolk, både hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, kringkastingssjef, 

Gjermund Eriksen med flere mener Norge er klar for å innføre DAB nettet - kan ikke 

Ordfører annet enn å tro at de vet hva de snakker om. Slik ordfører forstår har allerede 

i dag 6 av 10 husstander fått DAB radioer i hus og hytter.  

 

Den digitale utviklingen skjer – enten vi ønsker det eller ikke. Det er ikke lenge siden 

vi var igjennom digitalisering av TV signalene også. Dette skjedde uten de store 

protester. Og Stort sett har alle gode tv-signaler i dag. 

 

Med henvisning til disse forhold så har ordfører i Fauske tillit til at både Regjering og 

Storting gjennomfører innføring av DAB radio både tidsmessig og kvalitetsmessig på 

en best mulig måte for landets befolkning, uten at ordfører trenger å engasjere seg på 

nåværende stadium.    

 

 

096/16: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET TORSDAG 11. FEBRUAR 

2016 - TTIP OG TISA  
 

 

KOM-096/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Interpellanten snakket rundt interpellasjonen. 

Interpellanten fremmet følgende forslag: 

1. Kommunestyret i Fauske støtter krav om åpenhet og offentlighet omkring 

forhandlingene rundt TTIP og TISA, avtaler som begge i vesentlig grad kan berøre 



Norge, norsk demokrati, også lokalt. Fauske kommune stiller seg bak kravet om en 

offentliggjøring av rammeverket for TISA og TTIP. 

2. Kommunestyret i Fauske ber KS sentralt følge med i forhandlingene om TTIP og 

TISA. KS må påvirke for best mulig resultat for kommunene gjennom å delta i 

høringer og konsultasjoner som kommer tilknyttet avtalene. 

 

Ordfører svarte:  

Ordfører stiller seg bak kravet om mer åpenhet og offentlighet omkring de 

forhandlingene som nå pågår, og anbefaler kommunestyret å vedta forslaget til vedtak 

som Fauske SV har fremmet 

 

 

SV’s forslag ble vedtatt med 18 mot 6 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret i Fauske støtter krav om åpenhet og offentlighet omkring 

forhandlingene rundt TTIP og TISA, avtaler som begge i vesentlig grad kan berøre 

Norge, norsk demokrati, også lokalt. Fauske kommune stiller seg bak kravet om en 

offentliggjøring av rammeverket for TISA og TTIP. 

2. Kommunestyret i Fauske ber KS sentralt følge med i forhandlingene om TTIP og 

TISA. KS må påvirke for best mulig resultat for kommunene gjennom å delta i 

høringer og konsultasjoner som kommer tilknyttet avtalene. 

 

 

097/16: GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 11. 

FEBRUAR 2016 - TRYGG SKOLEVEI  
 

 

KOM-097/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Spørsmålsstiller leste opp grunngitt spørsmål. 

 

Ordfører svarte: 

Ordfører deler den bekymring som representanten gir uttrykk for i sine spørsmål når 

det gjelder trafikkforholdene i forbindelse med Ny skolen på Vestmyra. 

 

Ordfører synes det er sterkt beklagelig at de midler som var lagt inn i Regjeringens 

forslag til statsbudsjett for 2016, og som nettopp var øremerket trafikksikkerhetstiltak i 

forbindelse med ny skolen på Vestmyra ble strøket gjennom forhandlingene i 

Stortinget med KRF og V. Dette er meget beklagelig, men en realitet, og vi må da 

finne alternative løsninger. Når representanten konkret spør om hva ordfører vil gjøre, 

og om ordfører kan garantere at det vil bli en trygg skolevei til nye Vestmyra, så kan 

ikke ordfører svare annet enn å vise til kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 

064/15. Her fremkommer det i vedtaks form hvilke trafikksikkerhetstiltak som må 

være på plass før skolen kan åpnes for elever fra Erikstad, Hauan og Finneid. Ordfører 

oppfatter at det er hele kommunestyrets ansvar å sørge for at disse tiltakene blir 

gjennomført innen skolestart 2016-17. Kanskje er det på sin plass at hele 

kommunestyret tar en befaring på disse veier i løpet av sommeren slik at vi sikrer at 

alt er på plass før elevene skal starte på skolen til høsten. 

 

Når det gjelder spørsmål 3 og 4 som omhandler Trivselsveien og veien til 

Hageneshaugen i Valnesfjord så er det relevante spørsmål som stilles. Ordfører vil 



tilrå at representanten og KRF tar opp disse innspill med Plan- og utviklingsutvalget, 

slik at dette blir vurdert når «Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak» skal 

behandles. Handlingsplanen rulleres hvert år (om våren), og kommunen sender saken 

om trafikksikkerhetsmidler til Statens Vegvesen innen 1.7.16. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


