
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 13.12.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 181/16 – 196/16, 
199/16 

Møte nr: 12/2016 Til kl. 15:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Varamedlemmer Parti 
Nils Sture Bringsli FL 
Vegard Setså FL 
Tore Paul Stemland FRP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Irene Larssen 
Kariann Skar Sørdahl 
Morten Pedersen 



Side 2 
 

Nils-Are Johnsplass 
Odd Arve Horsdal 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
Ulf Flønes 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Nils-Christian 
Steinbakk 

196/16        Steinbakk ble enstemmig 
erklært inhabil med hjemmel i 
forvaltningslovens § 6 første 
ledd e) 2. 

 
 
Møtenotater: 

Brannsjef Per Gunnar Pedersen i Salten Brann orienterte. 

Det var ingen merknader til innkalllinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Per Gunnar Skotåm (R): Forslår at sak 188/16 behandles før sak 187/16. 
R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

Pris for redningsdåd ble utdelt til Anny Annie Aronsen og Geir Johansen. 

 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 16.12.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
181/16 Godkjenning av møtebok  

182/16 Referatsaker i perioden  
183/16 Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020  

184/16 Folkehelsa i Fauske  
185/16 Etiske retningslinjer  

186/16 Status innkjøp  
187/16 Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet  

188/16 Sulitjelma barnehage samt uteareal barnehage og 
skole 

 

189/16 Orienteringssak tilskudd til private barnehager 2017  
190/16 Rehabilitering bassenggrop Fauske svømmehall  

191/16 Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger 2017  

192/16 Felles destinasjonsselskap i Salten  

193/16 Disponering av kompensasjonstilskudd for 
omsorgsboliger 2017 

 

194/16 Særutskrift fra kontrollutvalget sak 35/16  - 
Forvaltningsrevisjonsrapport: Introduksjonsordningen 

 

195/16 Dekning av sykepenger - Ordfører  
196/16 SKS - Aksjonæravtale - Revidert Unntatt 

offentlighet 
199/16 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 13. 

desember 2016 - Vedrørende Sjunkhatten 
folkehøgskole 
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181/16: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 11/2016 godkjennes. 

 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble entemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 181/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 11/2016 godkjennes. 

 
 
182/16: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 182/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
183/16: Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver valgperiode 

utarbeide en kommunal planstrategi.  
2. Kommunestyret vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 
1. I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.  
2. Kommunestyret vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 

 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 150/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.  
2. Kommunestyret vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 

 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 183/16 Vedtak: 
Vedtak: 
1. I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.  
2. Kommunestyret vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 

 

 
 
184/16: Folkehelsa i Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Rådmannens innstilling + endring pkt. 2: 

Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommunens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til innstilling 
pkt. 2. 

 
PLUT- 109/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommuens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 052/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
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tiltak i Fauske kommune.  
2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 066/16 Vedtak: 
Innstilling til formanskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Folkehelserådgiver orienterte. 

Ordfører fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 149/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
Eldrerådet 01.12.2016: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende forslag: 

Eldrerådet tar oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske til orientering, men vil komme med 
følgende bemerkning: 
For at folkehelsearbeidet også skal få en sterkere forankring og forståelse blandt kommunens 
eldre, er det viktig at denne delen av befolkningen blir engasjert i det videre arbeidet. 
Eldrerådet ser den store verdien dette arbeidet har og vil derfor be om å bli orientert om 



Side 8 
 

framdriften, slik at Eldrerådet kan bidra i det videre arbeidet på en positiv måte. 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
ELD- 040/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Eldrerådet tar oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske til orientering, men vil komme med 
følgende bemerkning: 
For at folkehelsearbeidet også skal få en sterkere forankring og forståelse blandt kommunens 
eldre, er det viktig at denne delen av befolkningen blir engasjert i det videre arbeidet. 
Eldrerådet ser den store verdien dette arbeidet har og vil derfor be om å bli orientert om 
framdriften, slik at Eldrerådet kan bidra i det videre arbeidet på en positiv måte. 

 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 05.12.2016: 
 
Behandling: 
Dokumentene tas til orientering. 
 

 
FUN- 035/16 Vedtak: 
Vedtak:  

Dokumentene tas til orientering. 

 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Folkehelserådgiver Irene Larssen orienterte. 

Siv Anita J. Brekke (AP) foreslo: 
3. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig og innen utgangen av april, fremlegge en 
sak med den hensikt å få til et prosjekt med gratis frokost for alle ungdomsskoleelever i Fauske. 

Anne Godding (R) foreslo: 
Fauske kommunestyre ber admimistrasjonen utrede mulighetene for å få etablert et tilbud om 
RASK PSYKISK HELSEHJELP i kommunen. 

Det har vist seg  å ha god effekt på mennesker med lettere psykiske problemer (depressive 
tanker, angst, kriser, sorg m.m.). Som et alternativ til medikamentell behandling har kognitiv 
terapi/ tilnærming vist seg å være bedre behandlingstilbud for mange. 
"Rask psykisk helsehjelp" har vært drevet som prosjekt i regi av Fokehelseinstituttet siden 2012 
i flere kommuner med gode resultater. Økningen av bruk av medikamenter mot psykiske lidelser 
i Fauske, er et helseproblem og dette tiltaket kan bidra til å snu denne utviklingen. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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AP's forslag ble vedtatt med 26 mot 1 stemme. 
R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 184/16 Vedtak: 
Vedtak: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 

3. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig og innen utgangen av april, 
fremlegge en sak med den hensikt å få til et prosjekt med gratis frokost for alle 
ungdomsskoleelever i Fauske. 

 
Fauske kommunestyre ber admimistrasjonen utrede mulighetene for å få etablert et tilbud 
om RASK PSYKISK HELSEHJELP i kommunen. 

Det har vist seg  å ha god effekt på mennesker med lettere psykiske problemer 
(depressive tanker, angst, kriser, sorg m.m.). Som et alternativ til medikamentell 
behandling har kognitiv terapi/ tilnærming vist seg å være bedre behandlingstilbud for 
mange. 
"Rask psykisk helsehjelp" har vært drevet som prosjekt i regi av Fokehelseinstituttet siden 
2012 i flere kommuner med gode resultater. Økningen av bruk av medikamenter mot 
psykiske lidelser i Fauske, er et helseproblem og dette tiltaket kan bidra til å snu denne 
utviklingen. 

 
 
185/16: Etiske retningslinjer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de  

etiske retningslinjene. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de 
etiske retningslinjene. 
 

 
 
Partssammensatt utvalg 29.11.2016: 
 
Behandling: 



Side 10 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 021/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de 
etiske retningslinjene. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 151/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de 
etiske retningslinjene. 
 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 185/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de 
etiske retningslinjene. 
 

 
 
186/16: Status innkjøp 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar saken til orientering med følgende tillegg: 
 
- kommunestyret forutsetter at vedtak i sak 67/15 sosial dumping følges opp. 
- arbeidsgruppens anbefalinger i "En status om innkjøpsrutiner Fauske kommune" 
punkt 5.2 følges opp. 
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- innenfor lov om offentlige innkjøp benyttes det lokale næringliv i størst mulig grad. 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Rådmannens innstilling vedtas med slikt tillegg: 

- kommunestyret forutsetter at vedtak i sak 67/15 sosial dumping følges opp. 

- arbeidsgruppens anbefalinger i "En status om innkjøpsrutiner Fauske kommune" punkt 5.2 
følges opp. 

- innenfor lov om offentlige innkjøp benyttes det lokale næringliv i størst mulig grad. 

 

Rådmannens forslag til innstilling med FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 152/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar saken til orientering med følgende tillegg: 
 
- kommunestyret forutsetter at vedtak i sak 67/15 sosial dumping følges opp. 
- arbeidsgruppens anbefalinger i "En status om innkjøpsrutiner Fauske kommune" 
punkt 5.2 følges opp. 
- innenfor lov om offentlige innkjøp benyttes det lokale næringliv i størst mulig grad. 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 186/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret tar saken til orientering med følgende tillegg: 
 
- kommunestyret forutsetter at vedtak i sak 67/15 sosial dumping følges opp. 
- arbeidsgruppens anbefalinger i "En status om innkjøpsrutiner Fauske kommune" 
punkt 5.2 følges opp. 
- innenfor lov om offentlige innkjøp benyttes det lokale næringliv i størst mulig grad. 

 
 
187/16: Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
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følgende delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 063/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 
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3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 153/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Jens Kyed (KRF) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og V: 
Pkt. 5. 
Familiens hus med barnevernet, familiesenteret og PPT (evt. med flere) etableres i nytt lokale. 

Til formålet vurderes anskaffet Lysverkgården. 

Kjøpet finansieres ved salg av overflødige kommunale eiendommer samt reduksjon i 
leiekostnader som følge av at eksisterende leieavtaler avsluttes. 

FRP, H, KRF og V's forslag ble trukket. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer. 

 
KOM- 187/16 Vedtak: 
Vedtak: 
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Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 
188/16: Sulitjelma barnehage samt uteareal barnehage og skole 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage som 
frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 
· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage 

som frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Arnt Pedersen (H) foreslo: 
Alternativ 5: 
Barnehagen inn i skolens areal: Sambruk av skolens areal. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 4 mot 1 stemme avgitt for H's forslag. 

 
OPKU- 064/16 Vedtak: 



Side 15 
 

Innstilling til formannskap: 
· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage 

som frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Alternativ 5: 
Barnehagen inn i skolens areal: Sambruk av skolens areal. 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for H's forslag. 

 
FOR- 154/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage 

som frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Per Gunnar Skotåm (R) fremmet på vegne av AP, FRP, H, KRF, R, SV og V: 
Under forutsetning av at det etableres tilfredsstillende uteareal for barnehagen og skola med 
nødvendig adskillelse mellom barnehagen og skolens elever, samt at det blir nødvendig 
skjerming av de minste barna i forhold til skolens eldre elever innomhus, fremmer 
underskriverne Forslag 5 i Framlegget fra Rådmannen til vedtak: Barnehagen inn i skolens 
areal: Sambruk av skolens areal. 

Det forutsettes også at skolebibliotek opprettholdes også som folkebibliotek. 

AP, FRP, H, KRF, R, SV og V's forslag ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer avgitt for 
formannskapets innstilling. 
 
KOM- 188/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Under forutsetning av at det etableres tilfredsstillende uteareal for barnehagen og skola 
med nødvendig adskillelse mellom barnehagen og skolens elever, samt at det blir 
nødvendig skjerming av de minste barna i forhold til skolens eldre elever innomhus, 
fremmer underskriverne Forslag 5 i Framlegget fra Rådmannen til vedtak: Barnehagen inn 
i skolens areal: Sambruk av skolens areal. 

Det forutsettes også at skolebibliotek opprettholdes også som folkebibliotek. 
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189/16: Orienteringssak tilskudd til private barnehager 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 069/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering  
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 155/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 189/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
190/16: Rehabilitering bassenggrop Fauske svømmehall 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 
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Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 071/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 156/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 190/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
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191/16: Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 067/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 
Fauske kommune tar ikke imot flyktninger for bosetning i 2017. Det legges fram en plan for 
videre flyktningemottak. 

Innstilling fra oppvekst- og kulturutvalget ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer avgitt for FRP's 
forslag. 

 
KOM- 191/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
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Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
 

 
 
192/16: Felles destinasjonsselskap i Salten 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår en avtale om et felles destinasjonsselskap i Salten.  
Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar 
Fauske kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer 
 
· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region.  

 
· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele 

prosessen.  

 
· Det søkes Irisfondet og  andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 

og 3. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår en avtale om et felles destinasjonsselskap i Salten.  
Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar 
Fauske kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer 
 
· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region.  

 
· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele 

prosessen.  

 
· Det søkes Irisfondet og  andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 

og 3. 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 157/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår en avtale om et felles destinasjonsselskap i Salten.  
Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar 
Fauske kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer 
 
· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region.  
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· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele 

prosessen.  

 
· Det søkes Irisfondet og  andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 

og 3. 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 192/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune inngår en avtale om et felles destinasjonsselskap i Salten.  
Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar 
Fauske kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer 
 
· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region.  

 
· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele 

prosessen.  

 
· Det søkes Irisfondet og  andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 

og 3. 

 
 
193/16: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
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Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 053/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Kenneth Svendsen (FRP) var ikke tilstede ved avstemning. 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 148/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
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Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 193/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
 
194/16: Særutskrift fra kontrollutvalget sak 35/16  - Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Introduksjonsordningen 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er 

forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem 

 
· Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid, tilsvarende lovens krav 

om 37,5 timer. 
· Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man 

oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning . 
· Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser . 
· Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet 

med å skaffe praksisplasser internt i kommunen. 
· Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og 

fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.  
· Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, 

må kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet. 
· Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll. 

 

 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
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Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 194/16 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er 

forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem 

 
· Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid, tilsvarende lovens krav 

om 37,5 timer. 
· Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man 

oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning . 
· Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser . 
· Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet 

med å skaffe praksisplasser internt i kommunen. 
· Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og 

fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.  
· Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, 

må kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet. 
· Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll. 

 

 
 
195/16: Dekning av sykepenger - Ordfører 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune tar Høyesteretts dommen 16.03.16 til orientering. 
2. Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et 

sykefravær. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune tar Høyesteretts dommen 16.03.16 til orientering. 
2. Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et 

sykefravær. 
 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 158/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune tar Høyesteretts dommen 16.03.16 til orientering. 
2. Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et 

sykefravær. 
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Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 195/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune tar Høyesteretts dommen 16.03.16 til orientering. 
2. Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et 

sykefravær. 
 

 
 
196/16: SKS - Aksjonæravtale - Revidert 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til de anbefalinger som fremkommer i saksfremlegget. 
 
 

 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Nils-Christian 
Steinbakk 

 Steinbakk ble enstemmig erklært inhabil 
med hjemmel i forvaltningslovens § 6 
første ledd e) 2. 

 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 22 mot 4 stemmer. 

 
KOM- 196/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til de anbefalinger som fremkommer i saksfremlegget. 
 

 

 

 
 
199/16: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 13. desember 2016 - Vedrørende 
Sjunkhatten folkehøgskole 
 
 

 
 
Kommunestyre 13.12.2016: 
 
Behandling: 
Spørsmålsstiller leste spørsmålet. 
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KOM- 199/16 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
Jeg registerer gang på gang at rep. Kyed fra KRF i sine grunngitte spørsmål er opptatt av hva 
ordfører vil gjøre i de enkelte saker. 

Mitt svar til rep. Kyed fra Krf når det gjelder spørsmålene er følgende: 

· Det arbeides strukturert/målbevisst og godt fra både styringsgruppe og administrasjon i 
Fauna i arbeidet med realisering av Sjunkhatten Fokehøgskole. Nåværende ordfører, 
som tidligere ordførere, blir fortløpende orientert og utøver påvirkning der dette er 
hensiktsmessig. Forøvrig vises det til forrige møtet i kommunestyret hvor Fauna gav 
kommunestyret en oppdatert informasjon vedr. Sjunkhatten Folkehøgskole. 

Jeg har tenkt at dette svar svar nok til representanten, men i og med at representanten fulgte 
opp med å havde at ordfører ikke hadde noen strategi for de neste årene når det gjaldt 
Sjunkhatten Folkehøgskole så svarer jeg følgende: 

Ordfører har tro på ay den beste strategiplan for politisk påvirkning de nese par årene for å få 
realisert Sjunkhatten Folkehøgskole, er at man jobber for et nytt politisk flertall på Stortinget, 
hvor KRF ikke sitter i vippeposisjon. Og hvorfor har jeg så kommet frem til dette. Jo, KRF 
sitter i dag i en vippeposisjon ovenfor Regjeringen. Jeg registrerer at rep. Kyed har hatt besøk 
på Fauske av en meget sentral stortingsrepresentant, ja sågar den rep. som skal 
representere Nordland ved kommende stortingsvalg. Dersom Sjunkhatten Folkehøgskole er 
så viktig for Fauske KRF og rep. Kyed så måtte det jo være en smal sak, for Fauske Krf, å få 
Folkehøgskolen inn i Statsbudsjettet for 2017. Nei, dette blir omtrent det samme som skjedde 
med trafikksikkerhetstiltakene omkring Nye Vestmyra skole. Regjeringen la tiltakene inn i 
forslag til Statsbudsjettet for 2016. KRF forhandlet de bort. 

 
 
 


