
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 11.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2017 Til kl. 16:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
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 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Liv-Marit Tverå FRP 
Arnt Pedersen 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 
Valter Jacobsen AP 
Lars Morten Rødaas FL 
Torill Hagen Fossum FL 
Tore Paul Stemland FRP 
Ketil Skår H 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 



Side 2 
 

Nils-Are Johnsplass 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
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. 

Ottar Skjellhaug (AP) innvilget permisjon fram til kl. 11.15. 

Kulturinnslag fra kulturskole: 

· Clara Annie Presteng – sang fremførte Eventyrvisa. 
· Aurora Norheim Jakobsen – piano fremførte Rockelåten. 
· Magne Dahl  - piano fremførte  Menuett (Leopold Mozart). 
· Johanne R. Fostad – fiolin fremførte The Entertainer. 
· Maja Åsbakk og Vilde Einset Grønstad –teater/musikk fremførte Pål sine høner. 
· Sigrid Rørvik – fløyte fremførte Edelweiss. 
· Hanna Norheim Jakobsen og Johanna Ulvestad Haugli – trompet fremførte Mitt hjerte 

alltid vanker. 
 

Orientering: Regionrådets rolle og fokus v/sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen 

Ungdomsrådet v/leder Embla Sørensen talte til kommunestyret ang. sak 36/17 Skolefrukt 
ungdomsskolene i Fauske og sak 35/17 Leirskole for grunnskolene i Fauske. 

Ottar Skjellhaug (AP) tiltrådte etter permisjon kl. 11.25. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Per Gunnar Skotåm (R): Åpningstider Sulitjelma barnehage. Hva er de generelle 
ordninger for barnehagene i Fauske? Kan disse endres? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Ny enhetsleder barnehage Tom Erik Holteng presenterte seg. 

Torill Hagen Fossum (FL) fratrådte under sak 30/17. Sverre Hagen (FL) tiltrådte. 

Svar på spørsmål: 
Enhetsleder barnehage svarte. Åpningstider er beskrevet i vedtektenes pkt. 11. SU fastsetter 
åpningstider. Dette må være forsvarlig i forhold til bemanningen. Det vil derfor være variasjon 
etter hvor mange avdelinger barnehagen har. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 12.05.17 
 
 
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  
023/17 Godkjenning av møtebok  

024/17 Delegerte saker i perioden  
025/17 Referatsaker i perioden  

026/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske kommune  
027/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 - Fauna KF  

028/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske Eiendom 
KF 

 

029/17 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-
2025 

 

030/17 Forbedring stabilitet Farvikbekken - Tilleggskostnader 
prosjekt Vestmyra skole 

 

031/17 Detaljregulering for Kirkeveien 13  

032/17 Vurdering av midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeider i Sulitjelma 

 

033/17 Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - varsel om 
oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn 
av planprogram 

 

034/17 Revisjon av standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp 

 

035/17 Leirskole for grunnskolene i Fauske  

036/17 Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
037/17 Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling  

038/17 Rask psykisk helsehjelp  
039/17 Søknad om fritak fra politiske verv - Anna Antonsen  
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023/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 023/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
 
 
024/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 024/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
025/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo i forbindelse med RS1: 
Kommunestyre slutter seg til eldrerådets vedtak ang. NAVs endrede praksis med 
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utbetalingsmeldinger på papir. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
For resten av referatene ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 025/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyre slutter seg til eldrerådets vedtak ang. NAVs endrede praksis med 
utbetalingsmeldinger på papir. 

Resten av dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
026/17: Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 
(arkivsak 17/682)  
Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 
(arkivsak 17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke 
fremtidige renteøkninger på lån.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 
(arkivsak 17/682)  
Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 
(arkivsak 17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke 
fremtidige renteøkninger på lån.  

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 030/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 
(arkivsak 17/682)  
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Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 
(arkivsak 17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke 
fremtidige renteøkninger på lån.  

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen og økonomisjef orienterte. 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstillling pkt. 2 ble vedtatt med 20 mot 7 stemmer. 

 
KOM- 026/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 
(arkivsak 17/682)  
Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 
(arkivsak 17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke 
fremtidige renteøkninger på lån.  

 
 
 
027/17: Årsregnskap og årsberetning 2016 - Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 027/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 
 
028/17: Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske Eiendom KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 032/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 
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Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 028/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 

2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 
 
029/17: Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å 
arbeide med byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern 
finansiering av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske 
kommunes egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å 
arbeide med byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern 
finansiering av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske 
kommunes egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  

 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 033/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å 
arbeide med byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern 
finansiering av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske 
kommunes egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  
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Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 029/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å 
arbeide med byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern 
finansiering av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske 
kommunes egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  

 
 
 
030/17: Forbedring stabilitet Farvikbekken - Tilleggskostnader prosjekt Vestmyra skole 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 
FOR- 041/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder Fauske Eiendom KF orienterte. 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Sikring Farvikbekken tilknytning skoletomta 
Utredningen i saken er kjent og FrP vil komme med følgende forslag for å sikre gode og trygge 
forhold for nyskolen, elever og Fauskeboere i aktuelle område. 
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1. 
Det utarbeides et konkret anbudsgrunnlag for dette arbeidet. 
2. 
Arbeidet utlyses som et eget anbud, der beste anbyder, på pris og kvalitet, velges til å utføre 
arbeidet. 
3. 
Arbeidet iverksettes som et strakstiltak. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret forventer at NVE bidrar med finansieringen, slik det ble gjort i prosjekt 
Farvikbekken - Møllnveien (nedenfor Fauske stadion). 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer avgitt for FRP's forslag. 
FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 030/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av 
Farvikbekken til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra 
skole – kr 8.882.000,- dekkes opp gjennom økt låneopptak.   

Kommunestyret forventer at NVE bidrar med finansieringen, på slik det ble gjort i prosjekt 
Farvikbekken - Møllnveien (nedenfor Fauske stadion). 

 
 
 
031/17: Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, 
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for 
Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og 
byggelinjer, bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og 
uteoppholdsarealer med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende 
og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det 
omsøkte tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får 
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra 
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet. 
  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, 
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for 
Kirkeveien 13. 
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Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og 
byggelinjer, bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og 
uteoppholdsarealer med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende 
og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det 
omsøkte tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får 
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra 
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet. 
  

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 033/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, 
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for 
Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og 
byggelinjer, bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og 
uteoppholdsarealer med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende 
og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det 
omsøkte tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får 
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra 
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet. 
  

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
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Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 031/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, 
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for 
Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og 
byggelinjer, bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og 
uteoppholdsarealer med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende 
og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det 
omsøkte tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får 
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra 
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet. 

 
 
 
032/17: Vurdering av midlertidig forbud mot deling og byggearbeider i Sulitjelma 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid i Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre 
berørte parter. 

 
Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid i Sulitjemla. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre 
berørte parter. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 045/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
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byggearbeid i Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre 
berørte parter. 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 032/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid i Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre 
berørte parter. 

 
 
 
033/17: Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - varsel om oppstart av planarbeid og 
høring og offentlig ettersyn av planprogram 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar følgende:  

1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  

2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i 
samme lov.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Plan og utviklingsutvalget vedtar følgende:  
1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  

2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i 
samme lov.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar følgende:  

1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  



Side 15 
 

2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i 
samme lov.  

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 033/17 Vedtak: 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende:  

1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  

2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i 
samme lov.  

 
 
 
034/17: Revisjon av standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp – administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske 
kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv 
bekoste og installere denne.» 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp – administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske 
kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv 
bekoste og installere denne.» 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 036/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp – administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske 
kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv 
bekoste og installere denne.» 
 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 034/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp – administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske 
kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv 
bekoste og installere denne.» 
 

 
 
 
035/17: Leirskole for grunnskolene i Fauske 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  

Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i 
Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
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Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i 
Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 029/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  

Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i 
Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Fauske kommune inngår avtale med Fjellfarer om leirskole for 7. trinn fra og med skoleåret 
2017-2018. 

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

 
FOR- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  

Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i 
Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret viser til ungdomsrådets redegjørelse og vedtar at det skal være opp til hver 
enkelt klasse å avgjøre hvor man skal ha tilbud om leirskole og innenfor rammen i 
saksfremlegget. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i budsjettregulering og i den enkelte skoles budsjett. 
Kommunestyret er positive til at det etableres leirskole i Fauske kommune. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 035/17 Vedtak: 
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Vedtak: 

Kommunestyret viser til ungdomsrådets redegjørelse og vedtar at det skal være opp til 
hver enkelt klasse å avgjøre hvor man skal ha tilbud om leirskole og innenfor rammen i 
saksfremlegget. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i budsjettregulering og i den enkelte skoles 
budsjett. 
Kommunestyret er positive til at det etableres leirskole i Fauske kommune. 

 
 
 
036/17: Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
          Saken tas til orientering.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
           

Saken tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Fauske Arbeiderparti vil innføre skolefrokost for alle elevene i ungdomsskolen i et toårig 
prøveprosjekt. Innarbeides i budsjettreguleringen for 2017. 

Rådmannens forslag til innstillling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
          Saken tas til orientering.  

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 036/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
          Saken tas til orientering.  

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Valter Jacobsen (AP) foreslo: 
1. Fauske Arbeiderparti foreslår å innføre skolefrokost for alle elevene i ungdomsskolen i en 
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toårig prøveperiode med oppstart høsten 2017. 
2. Det skal evalueres til jul 2017, slik at det kan tilpasses forbruk fra vår 2018. 
3. Økonomisk innarbeides dette i budsjettreguleringen for 2017. 
4. Evaluering av resultater etter 2 år, med spesiell fokus på økt faglig kvalitet. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer avgitt for AP's forslag. 

 
KOM- 036/17 Vedtak: 
Vedtak: 
          Saken tas til orientering.  

 
 
 
037/17: Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 034/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 037/17 Vedtak: 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
 
 
038/17: Rask psykisk helsehjelp 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 20.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 009/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 038/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
039/17: Søknad om fritak fra politiske verv - Anna Antonsen 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine 
verv i Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i 
Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2, følgende opp: 
· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 
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3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 

· Vera Solbakk, Løkås 4, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· Ole Ragnar Jenssen, Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine 
verv i Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i 
Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2, følgende opp: 
· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 

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

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

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

 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Pkt. 3: Som nytt medlem i helse- og omsorgsutvalget velges Vera Solbakk 
Pkt. 4: Som nytt 2. varamedlem i plan- og utviklingsutvalget velges Ole Ragnar Jenssen. 

Rådmannens forslag til innstilling og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 040/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine 
verv i Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i 
Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2, følgende opp: 
· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 
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· Vera Solbakk, Løkås 4, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· Ole Ragnar Jenssen, Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord 

 
Kommunestyre 11.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets inntilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 039/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine 
verv i Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i 
Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2, følgende opp: 
· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 

· Vera Solbakk, Løkås 4, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· Ole Ragnar Jenssen, Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord 

 
 
 
 


