
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 09.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2017 Til kl. 13:05 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 
Gry Janne Rugås 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 
Liv-Marit Tverå FRP 
Kristin Setså H 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 

 

Varamedlemmer Parti 
Vegard Setså FL 
Per Støre FRP 
Tor-Harry Bjørnstad FRP 
Ketil Skår H 
Audun Krarup Jonassen KRF 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Lars Erik Sand 
Mathias Braute 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
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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 leder møtet. 

26 av 27 representanter tilstede. 

Orientering angående Arctivity ved Jonny Jakobsen, Valnesfjord helsesportssenter. 

Det var ingen merknader til innkallingen. 

Merknader til dagsorden: 

· Hilde Dybwad (AP): Ber om orientering angående ny festival i neste møte. 
· Siv Anita Johnsen Brekke (AP): Ber om underveisrapport prosjekt heltidsstillinger 

 
Dagsorden ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
Hilde Dybwad: 
Ordfører svarte. Skal prøve å få en orientering til neste møte. 
Siv Anita Johnsen Brekke: 
Personalsjef svarte. Har laget prosessplan med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak. Det 
er avsatt 1 million kr. I løpet av 4 år skal vi ha bare 80 % stillinger i pleie og omsorg. Vi starter 
med pleie og omsorg. Saken vil bli tatt opp som tema i kommunestyret. 

Ottar Skjellhaug (AP) innvilget permisjon fra og med sak 4/17. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 09.02.17 
 
 
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  
001/17 Godkjenning av møtebok  

002/17 Referatsaker i perioden  
003/17 Rådmannens evaluering av Fauske Eiendom KF  

004/17 Nytt skytterhus ved Fauske Idrettshall  
005/17 Forslag til detaljregulering for del av Fauske 

stasjonsområde 
 

006/17 Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling for 2017 

 

007/17 Parkeringsavgift vedrørende elektrisk biler  

008/17 «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter  
009/17 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  

011/17 Endring i selskapsavtalen Iris Salten IKS -  Valg av 
representantskapsmedlemmer til Iris Salten IKS 

 

010/17 Endring av selskapsavtalen og valg av representanter 
til representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS 
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001/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 12/2016 og 13/2016 godkjennes. 

 
 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 001/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 12/2016 og 13/2016 godkjennes. 

 
 
 
002/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 002/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
003/17: Rådmannens evaluering av Fauske Eiendom KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god 

måte. Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god 

måte. Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Det kommunale eiendomsforetaket videreføres som i dag, og det foretas en ny evaluering av 
selskapet om 2-3 år. 

Jens Kyed (KRF) og Ronny Borge (H) foreslo: 
Fauske Eiendom KF gis lenger tid til å vise hvordan selskapet fungerer og slik at erfaringer og 
resultater blir tydligere av det arbeidet selskapet gjør. Det er uheldig med en omorganisering i 
øyeblikket grunnet stor aktivitet. 
Organiseringen av foretaket beholdes derfor som i dag i 2 - 3 år for deretter å kunne ta en ny 
vurdering. 

H/KRF's forslag ble forkastet med 5 mot 3 stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 5 mot 3 stemmer. 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

 
FOR- 017/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god 

måte. Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: 
Det kommunale eiendomsforetaket videreføres som i dag, og det foretas en ny evaluering av 
selskapet om 2-3 år. 

Kristin Setså (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og KRF: 
Fauske Eiendom KF gis lenger tid til å vise hvordan selskapet fungerer og slik at erfaringer og 
resultater blir tydligere av det arbeidet selskapet gjør. Det er uheldig med en omorganisering i 
øyeblikket grunnet stor aktivitet. 
Organiseringen av foretaket beholdes derfor som i dag i 2 - 3 år for deretter å kunne ta en ny 
vurdering. 

AP's forslag ble forkastet med 21 mot 5 stemmer. 
H/KRF's forslag ble forkastet med 19 mot 7 stemmer. 
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Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer. 

 

 
KOM- 003/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god 

måte. Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
 
 
004/17: Nytt skytterhus ved Fauske Idrettshall 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 003/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 
 

 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
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Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 
 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 004/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 

 
 
 
005/17: Forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det 
framlagte forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert 
plankart og bestemmelser. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det 
framlagte forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert 
plankart og bestemmelser. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det 
framlagte forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert 
plankart og bestemmelser. 
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Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 005/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det 
framlagte forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert 
plankart og bestemmelser. 

 
 
 
006/17: Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2017 på kroner 15 000 000. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2017 på kroner 15 000 000. 
 

 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 004/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2017 på kroner 15 000 000. 
 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 006/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2017 på kroner 15 000 000. 

 
 
 
007/17: Parkeringsavgift vedrørende elektrisk biler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på 
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offentlige parkeringsplasser  i Fauske kommune. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på 
offentlige parkeringsplasser  i Fauske kommune. 

 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 011/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på 
offentlige parkeringsplasser  i Fauske kommune. 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 007/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på 
offentlige parkeringsplasser  i Fauske kommune. 

 
 
 
008/17: «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune ønsker som vertskommune å signalisere en tydelig positiv holdning til 
aktivitetscampen «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter. 
 
Fauske kommune vil søke å finne konstruktive samarbeidsflater og mulige områder hvor 
kommunen kan bidra for at aktiviteten kan sikres en langsiktighet i sitt arbeid.  
 
Fauske kommune ber om at Valnesfjord Helsessportssenter retter en formell 
henvendelse før budsjettprosessen 2018, om evt. finansiell bistand til prosjektet.  
 

 
 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Fauske kommune bevilger for 2017 kr. 50.000,- til prosjekt "Arctivity". 

Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig oversendt til formannskapet til behandling. 
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KOM- 008/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune ønsker som vertskommune å signalisere en tydelig positiv holdning til 
aktivitetscampen «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter. 
 
Fauske kommune vil søke å finne konstruktive samarbeidsflater og mulige områder hvor 
kommunen kan bidra for at aktiviteten kan sikres en langsiktighet i sitt arbeid.  
 
Fauske kommune ber om at Valnesfjord Helsessportssenter retter en formell 
henvendelse før budsjettprosessen 2018, om evt. finansiell bistand til prosjektet.  

 
 
 
009/17: Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Selskapsavtale for Salten Brann IKS § 5,  § 8, § 12 og § 17 endres til følgende 
ordlyd: 

 

§ 5.           Innskuddsplikt for deltakerne 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte 
brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til 
rådighet for selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter 
og fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår 
av budsjett og økonomiplaner. 
 

§ 8.           Representantskapet 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må 
velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som 
velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at 
andre møter med fullmakt.    
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    
Ordfører eller den den som velges i ordførers sted avgir stemme på vegne av 
kommunen.    
Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 

Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 

Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 12.           Innkalling til møte i representantskapet  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal 
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inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal 
varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av 
lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar 
med IKS-loven § 8. 

 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig.   Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har 
rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.  
 

§ 17.           Daglig ledelse 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen. 
 
 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS 

for perioden fram til 2019 følgende: 
3.  …………………………  
4.  …………………………  

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS for perioden fram til 
2019 velges følgende: 
For medlem 1: 

1. …………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

For medlem 2: 
1. ………………………….  
2. ………………………. 
3. ………………………. 

 
 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
 

 
FOR- 013/17 Vedtak: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
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Kristin Setså (H) foreslo på vegne av H, FRP, V og KRF: 
Vi foreslår Ronny Borge som representant til representantskapet i: 

- Salten Brann IKS 
- Helse- og miljøtilsyn Salten 
- IRIS Salten 

Som 2. vara forslår vi Liv-Marit Tverå. 

Nils-Christian Steinbakk foreslo: 
Representant: Jørn Stene 
Vara:  
1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo 1. vara: 
- Siv Anita Johnsen Brekke 

H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 009/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Selskapsavtale for Salten Brann IKS § 5,  § 8, § 12 og § 17 endres til følgende 
ordlyd: 

§ 5.           Innskuddsplikt for deltakerne 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte 
brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til 
rådighet for selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter 
og fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår 
av budsjett og økonomiplaner. 
 

§ 8.           Representantskapet 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må 
velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som 
velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at 
andre møter med fullmakt.    
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    
Ordfører eller den den som velges i ordførers sted avgir stemme på vegne av 
kommunen.    
Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
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Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 

Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 12.           Innkalling til møte i representantskapet  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal 
inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal 
varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av 
lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar 
med IKS-loven § 8. 

 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig.   Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har 
rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.  
 

§ 17.           Daglig ledelse 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen. 
 
 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS 

for perioden fram til 2019 følgende: 
1.  Jørn Stene  
2.  Ronny Borge 

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS for perioden fram til 
2019 velges følgende: 
For medlem 1: 

1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

For medlem 2: 
1. Siv Anita Johnsen Brekke 
2. Liv-Marit Tverå 

 
 
 
011/17: Endring i selskapsavtalen Iris Salten IKS -  Valg av representantskapsmedlemmer 
til Iris Salten IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Selskapsavtale for Iris Salten § 5 og § 9 endres til følgende ordlyd: 

§ 5           Representanter i representantskapet.  
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Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med 
tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekkefølge.   Medlemmer som velges til 
representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter 
med fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 

Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 

Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 9          Innkalling til representantskapet.  
 

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal 
inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal 
varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av 
lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar 
med IKS-loven § 8. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal 
møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må 
anses som nødvendig.   Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om 
møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.    

 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for 

perioden fram til 2019 følgende: 
3.  …………………………  
4.  …………………………  

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for perioden fram til 2019 
velges følgende: 
For medlem 1: 

1. …………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

For medlem 2: 
1. ………………………….  
2. ………………………. 
3. ………………………. 
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Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
 

 
FOR- 015/17 Vedtak: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Kristin Setså (H) foreslo på vegne av H, FRP, V og KRF: 
Vi foreslår Ronny Borge som representant til representantskapet i: 

- Salten Brann IKS 
- Helse- og miljøtilsyn Salten 
- IRIS Salten 

Som 2. vara forslår vi Liv-Marit Tverå. 

Nils-Christian Steinbakk foreslo: 
Representant: Jørn Stene 
Vara:  
1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo 1. vara: 
- Siv Anita Johnsen Brekke 

H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 011/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Selskapsavtale for Iris Salten § 5 og § 9 endres til følgende ordlyd: 

§ 5           Representanter i representantskapet.  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med 
tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekkefølge.   Medlemmer som velges til 
representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter 
med fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
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Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 

Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 

Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 9          Innkalling til representantskapet.  
 

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal 
inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal 
varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av 
lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar 
med IKS-loven § 8. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal 
møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må 
anses som nødvendig.   Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om 
møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.    

 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for 

perioden fram til 2019 følgende: 
1. Jørn Stene 
2. Ronny Borge 

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for perioden fram til 2019 
velges følgende: 
For medlem 1: 

1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

For medlem 2: 
1. Siv Anita Johnsen Brekke 
2. Liv-Marit Tverå 

 
 
 
010/17: Endring av selskapsavtalen og valg av representanter til representantskapet til 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS:  

 
Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift 
 
Kap 3, § 6.2: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 
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tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.     
 
Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates 
ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og 
den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i 
valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og 
daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.  
 
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer: 

Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 

Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 

Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 

Røst: 1 Værøy: 1  

 
Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst 
 
Kap 3, § 6.4: 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest 
innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av 
oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  
 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett 
til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.    
 
Kap 3, § 6.5: 
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar 
med IKS-loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens 
stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar 
med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må 
godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers. 
 
Kap 3, § 6.6: 

Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de 
øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig 
leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, 
men ikke stemmerett.  
 
Kap 3, § 7.1:           

Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet 
velger de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og 
blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).  

 
 

2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS for perioden fram til 2019 følgende: 
3.  …………………………  
4.  …………………………  

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for 
perioden fram til 2019 velges følgende: 
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For medlem 1: 
1. …………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

For medlem 2: 
1. ………………………….  
2. ………………………. 
3. ……………………… 

 
 

 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
 

 
FOR- 014/17 Vedtak: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Kristin Setså (H) foreslo på vegne av H, FRP, V og KRF: 
Vi foreslår Ronny Borge som representant til representantskapet i: 

- Salten Brann IKS 
- Helse- og miljøtilsyn Salten 
- IRIS Salten 

Som 2. vara forslår vi Liv-Marit Tverå. 

Nils-Christian Steinbakk foreslo: 
Representant: Jørn Stene 
Vara:  
1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo 1. vara: 
- Siv Anita Johnsen Brekke 

H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 010/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og 
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miljøtilsyn Salten IKS:  

 
Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift 
 
Kap 3, § 6.2: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 
tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.     
 
Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates 
ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og 
den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i 
valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og 
daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.  
 
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer: 

Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 

Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 

Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 

Røst: 1 Værøy: 1  

 
Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst 
 
Kap 3, § 6.4: 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest 
innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av 
oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  
 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett 
til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.    
 
Kap 3, § 6.5: 
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar 
med IKS-loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens 
stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar 
med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må 
godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers. 
 
Kap 3, § 6.6: 

Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de 
øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig 
leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, 
men ikke stemmerett.  
 
Kap 3, § 7.1:           

Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet 
velger de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og 
blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).  

 
 

2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Helse- og 
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miljøtilsyn Salten IKS for perioden fram til 2019 følgende: 
1.  Jørn Stene 
2.  Ronny Borge 

For medlem 1: 
1. Linda Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

For medlem 2: 
1. Siv Anita Johnsen Brekke 
2. Liv-Marit Tverå 

 
 
 
 


