
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 16.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 167/16 – 180/16 

Møte nr: 11/2016 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Brekke, Siv Anita Johnsen AP 
Dybwad, Hilde Johanne AP 
Nymo, Steinar AP 
Skjellhaug, Ottar AP 
Eilertsen, Kjell FL 
Larsen, Kathrine Moan FL 
Olsen, Gro Anita FL 
Rugås, Karin FL 
Salemonsen, Linda Wangen FL 
Steinbakk, Nils-Christian FL 
Stene, Jørn FL 
Sørbotten, Kjetil FL 
Tverå, Liv-Marit FRP 
Borge, Ronny H 
Pedersen, Arnt H 
Setså, Kristin H 
Kyed, Jens Bertel KRF 
Godding, Anne Helene R 
Skotåm, Per-Gunnar Kung R 
Orvin, Ole Tobias SV 
Bådsvik, Svein Roger V 

 

Varamedlemmer Parti 
Andal, Finn Audun AP 
Bringsli, Nils Sture FL 
Rødaas, Lars Morten FL 
Setså, Vegard FL 
Strøm, Kjellaug M. FL 
Stemland, Tore Paul FRP 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Salemonsen, Linda 
Wangen 

173/16 Strøm, Kjellaug M., 
FL 

Styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig 
erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 1. ledd 
e). 

Steinbakk, Nils-
Christian 

173/16  Familieforhold til 
styremedlem i Fauske 
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Parkering - Enstemmig 
erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

Steinbakk, Nils-
Christian 

174/16  Familieforhold til 
styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig 
erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

Salemonsen, Linda 
Wangen 

174/16 Strøm, Kjellaug M., 
FL 

Styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig 
erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 1. ledd 
e). 

 
 
Møtenotater: 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 
dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

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

Det var 26 av 27 representanter til stede. 

Kommunestyret besøkte kulturskola og fikk se og høre kulturelle innslag fra flinke 
elever. 

Den samiske klassen i Fauske, Vegard Imingen, Mathea Hansen, Mia Pavall og 
Hanna Imingen med lærer Alette Hansen fremførte flotte dikt, rap og sang til 
kommunestyret. 

Prosjektleder for Sjunkhatten folkehøgskole Mathilde Winther orienterte. 
 
Merknader til innkalling: 

· Jens B. Kyed (KRF): Møteportalen fungerte ikke slik den skulle. 
Saksdokumentene kom ikke fram som enkeltsaker.  Når politikerne skal benytte 
møteportalen, må denne fungere. Rådmannen beklaget feilen. Dette skal rettes 
opp. 

 

Merknader til dagsorden: 

· En tilleggssak settes på dagsorden. 
 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Leder  i LVK Torfinn Opheim orienterte. 
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Ordfører svarte på spørsmål fra Siv Anita Johnsen Brekke (AP) fra forrrige 
møte: 
I spørsmålet fra representanten viser til sak 67/15 som ble behandlet den 27.08.15. 
Kommunestyret vedtok enstemmig 14 punkter som skulle bidra til å motvirke 
sosialdumping. 
 
Generelt 
Regelverket for offentlige anskaffelser er svært omfattende og skaper ofte utfordringer 
både når det gjelder fortolkning og etterlevelse. 
I tillegg er Fauske kommune med i SIIS-samarbeidet, som forplikter oss til regelverk 
som er vedtatt for dette samarbeidet. Kommunen selv har utarbeidet en veileder som 
er politisk behandlet, og det er også gjort politiske vedtak som kommer i tillegg.  
De som er involvert i kommunens anskaffelser opplever at det er vanskelig å orientere 
seg i mange regler, og at det skapes uklarheter når forskjellige regelverk ikke har 
samme ordlyd. 
Når det stilles mange og strenge krav i konkurranser, skaper det store utfordringer for 
tilbyderne, og da særlig de små og lokale leverandørene. Kravene kan oppleves som 
unødvendig store, og enkelte krav kan ekskludere mindre leverandører i markeder der 
kravene kanskje har liten hensikt å ha med. 
I frykt for ikke å følge de regler som gjelder, og de vedtak som er gjort, vil ofte 
innkjøper ta med flere vilkår enn hva som er nødvendig, noe som kan begrense 
konkurransen og utelukke mindre leverandører. 

Fauske eiendom KF gjennomfører de aller fleste konkurranser innen bygg og anlegg. 
Vedtatte regler mot sosialdumping tas med i konkurransegrunnlagene, men er sjelden 
mulig å benytte i sin helhet. 
Det gjøres en vurdering for hver anskaffelse, da en ellers vil risikere mislykkede 
konkurranser eller ekskludering av enkelte tilbydere. Særlig er mindre og lokale 
leverandører utsatt. 
Det er foretakets egne ansvarlige for innkjøp som gjør vurdering av hvordan de tar inn 
punkter fra regelverket i sine anskaffelser. 

Kommunens kjøp av varer og tjenester dekkes i stor grad opp av langsiktige 
rammeavtaler. Disse etableres som regel gjennom SIIS-samarbeidet, hvor 
kommunens egne sosial dumping-regler i liten grad har vært lagt som vilkår. 
Regelverket er oversendt SIIS, men også her vurderes det for hver konkurranse i hvor 
stor grad det er hensiktsmesig å benytte disse. 

De mest utfordrende punktene i vedtatt regelverk er: 

· Flere av punktene krever mye ressurser av kommunen for å sikre at disse følges 
opp. 

· Krav om at majoriteten av de ansatte skal ha fagbrev viser seg innenfor noen 
bransjer å ekskludere særlig mindre leverandører. 

· Krav om ett ledd i kontraktskjeden, ... maksimalt to ledd, er ikke hensiktsmessig 
ved større byggekontrakter. Også på dette punktet vil en kunne oppleve at 
mindre leverandører blir ekskludert. 

· Mindre foretak, og enmannsforetak har i dag kontrakter med kommunen. Disse 
vil ha vansker med å tilfredstille krav om å være aktive lærlingebedrifter. Innenfor 
bransjer der behovet for lærlingeplasser ikke er relevant, har vi ved enkelte 
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tilfeller valgt å utelate dette kravet. Igjen har mindre, og gjerne lokale bedrifter 
de største utfordringene med å etterkomme dette kravet. 

Som det fremgår av deler av svaret mitt så opplyser administrasjonen at det er 
områder som kan være utfordrende å få gjennomført. Som ordfører forutsetter jeg at 
rådmannen kommer tilbake til kommunestyret dersom det er punkter som vi ikke 
klarer å etterleve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 17.11.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
167/16 Godkjenning av møtebok  

168/16 Delegerte saker i perioden  
169/16 Referatsaker i perioden  

170/16 Økonomimelding 2/2016  
171/16 Særutskrift fra kontrollutvalget sak 17/16  - Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 
 

172/16 Rullering av samhandlingsplan for oppvekst i Fauske 
2014 - 2019. 

 

173/16 Fauske Parkering  

174/16 Utvidet garanti Fauske Parkering 2016  
175/16 Høring: endring av politiets lokale organisering i 

Nordland 
 

176/16 Søknad om fritak fra politiske verv - Steffen Halsbakk  

178/16 Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, 
formannskap og kommunestyre 

 

177/16 Innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på 
valgdagen 

 

179/16 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 16. 
november 2016 - Vedrørende tomtesituasjonen i 
Valnesfjord 

 

180/16 Eiendomsskatt på kraftverk 2017  
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167/16: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 10/2016 godkjennes. 

 
 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 167/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 10/2016 godkjennes. 

 
 
168/16: Delegerte saker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 168/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
169/16: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 169/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
170/16: Økonomimelding 2/2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Økonomimelding 2/2016 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 

 

 

Investeringer: 

 

 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 08.11.2016 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Økonomimelding 2/2016 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 
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Investeringer: 

 

 
 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 128/16 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Økonomimelding 2/2016 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 
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Investeringer: 

 

 
 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Økonomisjef orienterte. 

Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
1. Rådmannnen bes om å vurdere hvorvidt det kan være formålstjenlig å selge seg helt 
eller delvis ut av våre to fond i Pareto og Sparebank 1 og bruke dette til alminnelig 
styrking av likviditeten. 

2. Rådmannen bes om å utrede hvorvidt det er mulig å etablere et rentefond/ 
rentebuffer for å buffre en mulig økning på lånerenta for kommunen. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 170/16 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Økonomimelding 2/2016 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  
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Drift: 

 

 

Investeringer: 

 

3. Rådmannnen bes om å vurdere hvorvidt det kan være formålstjenlig å selge 
seg helt eller delvis ut av våre to fond i Pareto og Sparebank 1 og bruke dette til 
alminnelig styrking av likviditeten. 

4. Rådmannen bes om å utrede hvorvidt det er mulig å etablere et rentefond/ 
rentebuffer for å buffre en mulig økning på lånerenta for kommunen. 

 
 
 
171/16: Særutskrift fra kontrollutvalget sak 17/16  - Plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019 
 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder: 
 
1. Introduksjonsordningen 
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2. Arealplanlegging 

 
3. Sykefraværsoppfølgning 

 
4. Ressursutnyttelse teknisk sektor 

 
5. Psykisk helse   

 
6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune 

 
7. Varsling 

 
8. Fauske Eiendom KF 

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig, og ber om at utvalget 
årlig vurderer behov for endringer i planen. 
 
 

 
 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 171/16 Vedtak: 

Vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder: 
 
1. Introduksjonsordningen 

 
2. Arealplanlegging 

 
3. Sykefraværsoppfølgning 

 
4. Ressursutnyttelse teknisk sektor 
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5. Psykisk helse   

 
6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune 

 
7. Varsling 

 
8. Fauske Eiendom KF 

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig, og ber om at utvalget 
årlig vurderer behov for endringer i planen. 
 
 

 
 
172/16: Rullering av samhandlingsplan for oppvekst i Fauske 2014 - 2019. 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Rulleringen av planen tas til orientering. 
2. Planen bekreftes som styringsdokument for samhandlingsområdet 

oppvekst og kultur for perioden 2016 – 2019. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 27.10.2016 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Rulleringen av planen tas til orientering. 
2. Planen bekreftes som styringsdokument for samhandlingsområdet 

oppvekst og kultur for perioden 2016 – 2019. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 058/16 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Rulleringen av planen tas til orientering. 
2. Planen bekreftes som styringsdokument for samhandlingsområdet 

oppvekst og kultur for perioden 2016 – 2019. 
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Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 172/16 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Rulleringen av planen tas til orientering. 
2. Planen bekreftes som styringsdokument for samhandlingsområdet 

oppvekst og kultur for perioden 2016 – 2019. 
 

 
 
173/16: Fauske Parkering 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar å videreføre parkeringsordningen og omfanget av 
denne i regi av Fauske Parkering AS uten endringer.  
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 08.11.2016 

Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune ber om at selskapet Fauske Parkering A/S, som en 
prøveordning for 2017 alternativt fra 1. desember 2016, innfører gratis parkering på 
lørdagene. 

 

 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Salemonsen, Linda 
Wangen 

Strøm, Kjellaug M. Styremedlem i Fauske Parkering - 
Enstemmig erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 1. ledd e). 

Steinbakk, Nils-
Christian 

 Familieforhold til styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig erklært inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
Fauske kommune ber om at selskapet Fauske Parkering A/S, som en prøveordning for 
2017 alternativt fra 1. desember 2016, innfører gratis parkering på lørdagene. 

R's forslag ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 129/16 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune ber om at selskapet Fauske Parkering A/S, som en 
prøveordning for 2017 alternativt fra 1. desember 2016, innfører gratis parkering på 
lørdagene. 

 

 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Salemonsen, Linda 
Wangen 

Strøm, Kjellaug M. Styremedlem i Fauske Parkering - 
Enstemmig erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 1. ledd e). 

Steinbakk, Nils-
Christian 

 Familieforhold til styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig erklært inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 173/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Fauske kommune ber om at selskapet Fauske Parkering A/S, som en 
prøveordning for 2017 alternativt fra 1. desember 2016, innfører gratis parkering på 
lørdagene. 

 

 
 
174/16: Utvidet garanti Fauske Parkering 2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 
mill. kr til 15 mill. kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret 
reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av 
hovedstol.  
 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. 
kommuneloven § 51.1. 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 08.11.2016 
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Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 
mill. kr til 15 mill. kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret 
reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av 
hovedstol.  
 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. 
kommuneloven § 51.1. 
 
 

 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Steinbakk, Nils-
Christian 

 Familieforhold til styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig erklært inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

Salemonsen, Linda 
Wangen 

Strøm, Kjellaug M. Styremedlem i Fauske Parkering - 
Enstemmig erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 1. ledd e). 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 130/16 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 
mill. kr til 15 mill. kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret 
reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av 
hovedstol.  
 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. 
kommuneloven § 51.1. 
 
 

 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Steinbakk, Nils-
Christian 

 Familieforhold til styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig erklært inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

Salemonsen, Linda 
Wangen 

Strøm, Kjellaug M. Styremedlem i Fauske Parkering - 
Enstemmig erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 1. ledd e). 

 
Behandling: 
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 174/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 
mill. kr til 15 mill. kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret 
reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av 
hovedstol.  
 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. 
kommuneloven § 51.1. 
 
 

 
 
175/16: Høring: endring av politiets lokale organisering i Nordland 
 

 Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 
HØRINGSSVAR FRA FAUSKE KOMMUNE - FORSLAG OM ENDRING AV 
POLITIETS LOKALE ORGANISERING I NORDLAND 

 
Fauske kommunestyre støtter i hovedsak arbeidsgruppas anbefalinger med følgende 
innspill: 
 

Reformen ønsker å redusere antallet tjenesteenheter/vaktregioner til 9. I forhold 
til vårt område er det utarbeidet tre ulike alternativer, som presentert i 
utredningen. Den faglige arbeidsgruppen konkluderer og anbefaler alternativ 1 
for Indre Salten.  

 
Rådmannen merker seg at tjenesteenheten/vaktregionen Indre Salten blir blant 
de geografisk største i hele Nordland. Antall tjenestesteder reduseres fra 5 til 2. 
Fauske får et koordineringsansvar for en større region enn tilfellet er i dag. 
Rådmannen har ikke tilstrekkelig politifaglige kunnskaper til å vurdere om de 
foreslåtte endringer, gjør at den nye tjenesteenheten har tilstrekkelig ressurser å 
utøve en forsvarlig polititjeneste for alle innbyggerne i Indre Salten. Rådmannen 
mener det er viktig at geografiske forhold tas med i det videre arbeidet med 
ressurs og bemanningsvurderinger, -  selv om rapporten tar utgangspunkt i at 
det sannsynligvis ikke vil få bemanningsmessige konsekvenser. Rådmannen 
understreker også at det er veiutfordringer i denne regionen, som utfordrer 
forflytting av personell langs vei.  

 
Rådmannen forstår at en omorganiserte polititjeneste har mål å arbeide mer mobilt i 
fremtiden. 

Gjennom bruk av moderne teknologi skal en gjøre den enkelte 
polititjenestemann mindre avhengig av sin lokalisering / kontorsted.  
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Rådmannen vet at det er en debatt i Nord Salten, om antall og lokalisering av 
tjenestesteder. Fauske kommune tar ingen stilling til lokalisering, men ser 
behovet for at vaktregionen Indre Salten bør ha minst ett tjenestested i tillegg til 
Fauske ut fra dets geografiske størrelse. 

   
Rådmannen mener også det er viktig å signalisere at man har forventninger til at 
de ni tjenesteenhetene får anledning å tilby alle sentrale polititjenester for 
innbyggerne i regionen (utstedelse av pass, våpenlisenser mv), uten at man ser 
for seg at dette skal sentraliseres til de geografiske driftsenheter (GDE). 

 
Fauske kommune støtter forslaget om antall GDE-enheter som foreslått i utredningen.  
 

Kommunen utfordres i nærpolitireformen til å styrke samarbeidet mellom 
kommune og politiet. Det er i utgangspunktet et forslag som kommunen støtter. 
Spesielt er viktig å forbygge at unge av ulike grunner havner i fare for å falle 
utenfor gjennom sin oppvekst. Dette vil først å fremst ha menneskelige 
gevinster, men sekundært vil tidlig intervensjon også kunne spare samfunnet for 
økonomiske ressurser.  

 
Fauske kommune mener derfor at man må prøve å øke kvaliteten i det 
samarbeidet som allerede eksisterer. Dette fordi rådmannen ikke vurderer å ha 
ressurser til nye større satsinger. Det viktigste vil være å utvikle det strategiske 
samarbeidet i politirådet. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om 
lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.  

 
· Vurdere å øke møtefrekvensen til politirådene, samt å styrke kommunens 

SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tjenesten) for 
at rådets målsetninger kan følges opp i den kommunale organisasjonen. 

      

· Vurdere om man skal tematisere og innarbeide kriminalitetsforebygging i 
kommunedelplaner spesielt i forhold til oppvekst området. 

 
 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitetet. 
Borge ble erklært habil med 25 mot 1 stemme. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 175/16 Vedtak: 

 Vedtak: 
HØRINGSSVAR FRA FAUSKE KOMMUNE - FORSLAG OM ENDRING AV 
POLITIETS LOKALE ORGANISERING I NORDLAND 

 
Fauske kommunestyre støtter i hovedsak arbeidsgruppas anbefalinger med følgende 
innspill: 
 

Reformen ønsker å redusere antallet tjenesteenheter/vaktregioner til 9. I forhold 
til vårt område er det utarbeidet tre ulike alternativer, som presentert i 
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utredningen. Den faglige arbeidsgruppen konkluderer og anbefaler alternativ 1 
for Indre Salten.  

 
Rådmannen merker seg at tjenesteenheten/vaktregionen Indre Salten blir blant 
de geografisk største i hele Nordland. Antall tjenestesteder reduseres fra 5 til 2. 
Fauske får et koordineringsansvar for en større region enn tilfellet er i dag. 
Rådmannen har ikke tilstrekkelig politifaglige kunnskaper til å vurdere om de 
foreslåtte endringer, gjør at den nye tjenesteenheten har tilstrekkelig ressurser å 
utøve en forsvarlig polititjeneste for alle innbyggerne i Indre Salten. Rådmannen 
mener det er viktig at geografiske forhold tas med i det videre arbeidet med 
ressurs og bemanningsvurderinger, -  selv om rapporten tar utgangspunkt i at 
det sannsynligvis ikke vil få bemanningsmessige konsekvenser. Rådmannen 
understreker også at det er veiutfordringer i denne regionen, som utfordrer 
forflytting av personell langs vei.  

 
Rådmannen forstår at en omorganiserte polititjeneste har mål å arbeide mer mobilt i 
fremtiden. 

Gjennom bruk av moderne teknologi skal en gjøre den enkelte 
polititjenestemann mindre avhengig av sin lokalisering / kontorsted.  

 
Rådmannen vet at det er en debatt i Nord Salten, om antall og lokalisering av 
tjenestesteder. Fauske kommune tar ingen stilling til lokalisering, men ser 
behovet for at vaktregionen Indre Salten bør ha minst ett tjenestested i tillegg til 
Fauske ut fra dets geografiske størrelse. 

   
Rådmannen mener også det er viktig å signalisere at man har forventninger til at 
de ni tjenesteenhetene får anledning å tilby alle sentrale polititjenester for 
innbyggerne i regionen (utstedelse av pass, våpenlisenser mv), uten at man ser 
for seg at dette skal sentraliseres til de geografiske driftsenheter (GDE). 

 
Fauske kommune støtter forslaget om antall GDE-enheter som foreslått i utredningen.  
 

Kommunen utfordres i nærpolitireformen til å styrke samarbeidet mellom 
kommune og politiet. Det er i utgangspunktet et forslag som kommunen støtter. 
Spesielt er viktig å forbygge at unge av ulike grunner havner i fare for å falle 
utenfor gjennom sin oppvekst. Dette vil først å fremst ha menneskelige 
gevinster, men sekundært vil tidlig intervensjon også kunne spare samfunnet for 
økonomiske ressurser.  

 
Fauske kommune mener derfor at man må prøve å øke kvaliteten i det 
samarbeidet som allerede eksisterer. Dette fordi rådmannen ikke vurderer å ha 
ressurser til nye større satsinger. Det viktigste vil være å utvikle det strategiske 
samarbeidet i politirådet. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om 
lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.  

 
· Vurdere å øke møtefrekvensen til politirådene, samt å styrke kommunens 

SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tjenesten) for 
at rådets målsetninger kan følges opp i den kommunale organisasjonen. 

      

· Vurdere om man skal tematisere og innarbeide kriminalitetsforebygging i 
kommunedelplaner spesielt i forhold til oppvekst området. 
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176/16: Søknad om fritak fra politiske verv - Steffen Halsbakk 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske 
kommune f.o.m. 16. oktober 2016. 
 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i 
kontrollutvalget: 

· ................................... 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 08.11.2016 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske 
kommune f.o.m. 16. oktober 2016. 
 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i 
kontrollutvalget: 

· Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
 

 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo som nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget: 

· Geir Mosti 

 

Rådmannens forslag til innstilling med AP's forslah ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 141/16 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske 
kommune f.o.m. 16. oktober 2016. 
 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i 
kontrollutvalget: 

· Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 
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Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 176/16 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske 
kommune f.o.m. 16. oktober 2016. 
 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i 
kontrollutvalget: 

· Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
 

 
 
178/16: Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 104/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 047/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
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Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 060/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 143/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Hilde Dybwad (AP) foreslo:  
I desember er det kommunestyrmøte den 12/12 og 14/12. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 21 mot 5 stemmer. 

 
KOM- 178/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
177/16: Innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra 
stortings- og sametingsvalget 2017. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 08.11.2016 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra 
stortings- og sametingsvalget 2017. 
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Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 142/16 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra 
stortings- og sametingsvalget 2017. 
 

 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 177/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra 
stortings- og sametingsvalget 2017. 
 

 
 
179/16: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 16. november 2016 - Vedrørende 
tomtesituasjonen i Valnesfjord 
 

 
 
 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Spørsmålsstiller leste opp det grunngitte spørsmålet. 

 
KOM- 179/16 Vedtak: 

Ordfører svarte: 
Det er allerede ca. 140 regulerte boligtomter i Valnesfjord, de fleste av de regulerte 
tomtene ligger i Furnesfeltet, men også i flere mindre tomtefelt. Utfordringen er at 
tomtene ikke er byggeklare. De fleste tomtearealene er i privat eie og flere private 
tomter er nå under regulering, bla.  et større felt på Furnes vest, det forventes at 
denne planen kan legges ut til høring ved årsskiftet. De 11 kommunale tomtene i 
Furnesfeltet, som det lenge er stilt forventninger til, anbefales nå ikke opparbeidet 
pga. store kostnader, de høye kostnadene skyldes at tomtene ligger i et skrått terreng 
med mye fjell og tilrettelegging krever mye bearbeiding og sprengning. Mange av de 
private tomtene er av slik beskaffenhet at de foreventes å kunne gjøres byggeklare 
med lavere kostnader.  Ny skole i Valnefjord gir muligheter for kommunale boligtomter 
på den gamle skoletomta, men det er ikke tatt beslutning om hva denne tomta skal 
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brukes til. 

Rådmannen har gitt tilrådning til plan- og utviklingsutvalget at de 11 kommunale 
tomtene i Furnesfeltet ikke opparbeides pga. av høye kostnader. Planutvalget skal 
behandle denne saken i møte den 22. november etter at saken nå har vært til høring 
hos nærmiljøutvalget. Nærmiljøutvalget er bekymret over at det ikke finnes 
byggeklare kommunale tomter i Valnesfjord, men tar til etterretning at tomtene i 
Furnesfeltet blir for dyre å bygge ut. Kommunen vil kunne inngå utbyggingsavtale 
med privat utbygger hvis det er interesse for det. 

Kommunen er i liten grad grunneier i Valnesfjord. Utvikling av nye kommunale 
boligtomter kan gjøres ved erverv av areal, eller ved å ta den gamle skoletomta i bruk 
til boligformål. 

 

 
 
180/16: Eiendomsskatt på kraftverk 2017 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Fauske kommunestyre oversender vedlagte brev til Stortingets finanskomitè og 
følger opp med politisk koordinert påvirkning.  
 
 

 
 
Kommunestyre 16.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 180/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommunestyre oversender vedlagte brev til Stortingets finanskomitè og 
følger opp med politisk koordinert påvirkning.  
 
 

 
 
 


