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Møtedato: 06.06.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2017 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Ronny Borge H 

 

Varamedlemmer Parti 
Jens Bertel Kyed KRF 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
8 av 9 representanter tilstede. 

Det var ingen merknader til innkalllinga. 

Merknad til dagorden: 

· Tar stilling til uttalelse ang. tannhelsetjenesten på slutten av møtet. 
· Ole Tobias Orvin (SV): Ber om orientering ang. sykefravær innen skole. Når tas vikar 

inn og med hvilken kompetanse? Er det riktig at vikarer uten videregående skole tas 
inn? 

· Ordfører tok opp det foreløpige kommunebarometeret. Fauske er på over 400 plass. 
Innen grunnskole er Fauske på 404 plass av 428. Ber om orientering fra rådmannen. 

· Ordfører ba rådmannen til høsten utrede nedleggelse av Fauske Parkering AS og 
tilbakeføring til kommunal drift. 

· Ottar Skjellhaug (AP): Hvor mange midlertidig ansatte og prosjektstillinger finnes nå i 
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Fauske kommune? 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 

· Ole Tobias Orvin: 
Kommunalsjef svarte. Sykefraværet på Vestmyra skole er på 10,5 %. Det er en stor 
enhet med mange unge ansatte med små barn. Kontaktlærere har økt møtevirksomhet 
med samarbeidspartnere. Som vikarer er det vanskelig å få personer med 
lærerutdanning. Det største økningen av ansatte uten kompetanse er på 
voksenopplæringen. I tillegg trenges flere personer til barn med vanskelige 
atferdsuttrykk.  

 

 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 14.09.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
043/17 Godkjenning av møtebok  

044/17 Referatsaker i perioden  
045/17 Industri- og næringsareal i Fauske  

046/17 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - 
Valgkomite 

 

047/17 Erikstad skole og barnehage  
048/17 Etablering av familiens hus  

049/17 Skoleskyss Fauske sentrum  
050/17 Erstatningslokale for skytterbane - Tilbygg/Utvidelse 

Fauske Idrettshall 
 

051/17 Informasjon vedrøende overgang til kommunal enhet 
samt prosjektvirksomhet - status Fauske kommunale 
eiendommer 

 

052/17 Taklekkasje med påfølgende større skader - Fauske 
svømmehall 

 

053/17 Bompengereformen og Vegpakke Salten  

054/17 Regionalt Kompetansekontor Salten –  Revidert 
samarbeidsavtale med vedtekter 

 

055/17 Vertskommuneavtale for kommunepsykolog  
056/17 Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler  

057/17 Fauske kommunes næringspris 2016  
058/17 Lønnsfastsettelse - Rådmann - Unntatt offentlig med 

hjemmel i  off. lov  § 23 
Unntatt 
offentlighet 

059/17 Økonomimelding 1/2017  

060/17 Eiendomsskatt på kraftverk  
061/17 LVK  - Landsstyrets forslag til vedtektsendringer - 

Høring 
 

062/17 Uttalelse angående tannhelsetjenesten  
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043/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 043/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
 
 
044/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 044/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
045/17: Industri- og næringsareal i Fauske 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 23.05.2017 
Innstilling til formannskapet: 

For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig 
opparbeidelse av nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan 
vi i større grad nå de mål vi har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik 
at nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
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Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at 

tilgjengelig areal frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av 

datasenter og annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige 
undersøkelser og planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig 
opparbeidelse av nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan 
vi i større grad nå de mål vi har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik 
at nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at 

tilgjengelig areal frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av 

datasenter og annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige 
undersøkelser og planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 049/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig 
opparbeidelse av nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan 
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vi i større grad nå de mål vi har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik 
at nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at 

tilgjengelig areal frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av 

datasenter og annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige 
undersøkelser og planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 045/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig 
opparbeidelse av nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan 
vi i større grad nå de mål vi har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik 
at nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at 

tilgjengelig areal frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av 

datasenter og annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige 
undersøkelser og planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 
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046/17: Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - Valgkomite 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det settes ned en valgkomite bestående av 3 representanter: 
 
· …………………. 
· …………………. 
· …………………. 

 
Innstillingen fra valgkomiteen skal forelegges kommunestyremøtet 22. juni 2017. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Ronny Borge 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Jørn Stene 
Linda Salemonsen 

H og FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 046/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Det settes ned en valgkomite bestående av 3 representanter: 
 

· Jørn Stene 
· Linda Salemonsen 
· Ronny Borge 

 
Innstillingen fra valgkomiteen skal forelegges kommunestyremøtet 22. juni 2017. 

 
 
 
047/17: Erikstad skole og barnehage 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 30.05.2017 
Innstilling til formannskapet: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage og en avdeling fra Vestmyra 
barnehage (hvit). 
Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering 
for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av 
Vestmyra barnehage (rød) og Finneid skole vurderes. 
For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges 
Vestmyra barnehage (hvit) til voksenopplæring. 
 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
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· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 

2017. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage. 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 

2017. 
 

 
Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
AMU- 010/17 Vedtak: 
Vedtak: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage. 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 

2017. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
1. tillegg  ... og en avdeling fra Vestmyra barnehage (hvit). 

Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for de to 
gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av Vestmyra barnehage 
(rød) og Finneid skole vurderes. 

For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges Vestmyra 
barnehage (hvit) til voksenopplæring. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
FL's tilleggsforslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
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OPKU- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage og en avdeling fra Vestmyra 
barnehage (hvit). 
Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering 
for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av 
Vestmyra barnehage (rød) og Finneid skole vurderes. 
For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges 
Vestmyra barnehage (hvit) til voksenopplæring. 
 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 

2017. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 047/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage og en avdeling fra Vestmyra 
barnehage (hvit). 
Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering 
for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av 
Vestmyra barnehage (rød) og Finneid skole vurderes. 
For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges 
Vestmyra barnehage (hvit) til voksenopplæring. 
 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 

2017. 

 
 
 
048/17: Etablering av familiens hus 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 30.05.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
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· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 
intensjonsavtale. 

· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 
 

Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det 
videre arbeid. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

 
Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
AMU- 009/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det videre 
arbeid. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 034/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det 
videre arbeid. 
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Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 048/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det 
videre arbeid. 

 
 
 
049/17: Skoleskyss Fauske sentrum  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 30.05.2017 
Innstilling til formannskapet: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes 
kun til den skolen som defineres som elevens nærskole. Dagens ordning for 
elever fra Fauskeeidet videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Vestmyra skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlig farlig eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Erikstad skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlige farlig eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot 
Tørresvik/Valnesfjord får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller 
vanskelig skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
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Finneid skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 
50km-sonen får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig 
skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med 
bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes 
kun til den skolen som defineres som elevens nærskole. 

 
2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 

Vestmyra skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlig farlig eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Erikstad skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlige farlig eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot 
Tørresvik/Valnesfjord får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller 
vanskelig skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Finneid skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 
50km-sonen får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig 
skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med 
bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
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Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tillegg til pkt. 1: 
Dagens ordning for elever fra Fauskeeidet videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

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

 
OPKU- 038/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes 
kun til den skolen som defineres som elevens nærskole. Dagens ordning for 
elever fra Fauskeeidet videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Vestmyra skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlig farlig eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Erikstad skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlige farlig eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot 
Tørresvik/Valnesfjord får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller 
vanskelig skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Finneid skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 
50km-sonen får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig 
skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med 
bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
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Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 049/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes 
kun til den skolen som defineres som elevens nærskole. Dagens ordning for 
elever fra Fauskeeidet videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Vestmyra skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlig farlig eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Erikstad skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlige farlig eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot 
Tørresvik/Valnesfjord får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller 
vanskelig skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Finneid skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 
50km-sonen får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig 
skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med 
bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  

 
 
 
050/17: Erstatningslokale for skytterbane - Tilbygg/Utvidelse Fauske Idrettshall 
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Rådmannens forslag til innstilling: 

 
1. Det bevilges inntil kr. 400.000.- eks. mva. til prosjekteringarbeidet. Finansiering 

ved låneopptak. 
2. Det utarbeides skriftlige avtaler på forhånd som regulerer ansvarsforholdet 

mellom Fauske kommune og andre bidragsytere både gjennom byggeperioden 
og ved overtakelse av bygget. 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 050/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Det bevilges inntil kr. 400.000.- eks. mva. til prosjekteringarbeidet. Finansiering 
ved låneopptak. 

2. Det utarbeides skriftlige avtaler på forhånd som regulerer ansvarsforholdet 
mellom Fauske kommune og andre bidragsytere både gjennom byggeperioden 
og ved overtakelse av bygget. 

 
 
 
051/17: Informasjon vedrøende overgang til kommunal enhet samt prosjektvirksomhet - 
status Fauske kommunale eiendommer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 051/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
052/17: Taklekkasje med påfølgende større skader - Fauske svømmehall 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

· Formannskap og kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre prosjektet som 
beskrevet som en byggherrestyrt entreprise. 

· Investeringsamme er beregnet til MNOK 6,3 eks. mva. inkludert utrednings-
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/administrative og prosjekteringskostnader 
· Prosjektet kjøres som en byggeherrestyrt entreprise 

 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen hadde følgende tillegg i forslag til innstilling: 
Finansiering ved låneopptak. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 052/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

· Formannskap og kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre prosjektet som 
beskrevet som en byggherrestyrt entreprise. 

· Investeringsamme er beregnet til MNOK 6,3 eks. mva. inkludert utrednings-
/administrative og prosjekteringskostnader. Finansiering ved låneopptak. 

· Prosjektet kjøres som en byggeherrestyrt entreprise 

 
 
 
053/17: Bompengereformen og Vegpakke Salten 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
1. Fauske kommune vedtar at Vegpakke Salten går inn i det regionale 

bompengeselskapet Bompengeselskap Nord AS fra 1. nov. 2017; i tråd med avtalen 
inngått mellom Bodø kommune, Fauske kommune og Nordland fylkeskommune, 
datert 23. mai d.å. 

2. Det forutsettes at administrative kostnader for kommunenes deltakelse i styremøter 
mv dekkes av bompengeselskapet.  

3. Etter som kommunene fortsatt har garantiansvar forutsettes at fylkeskommunene og 
Bompengeselskap Nord AS gjennomfører årlige dialogmøter med kommunene for å 
orientere om status, samt at det gis tilbakemeldinger snarest til kommunene på 
forhold som kan berøre kommunens garantiansvar.  

 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 053/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar at Vegpakke Salten går inn i det regionale 
bompengeselskapet Bompengeselskap Nord AS fra 1. nov. 2017; i tråd med avtalen 
inngått mellom Bodø kommune, Fauske kommune og Nordland fylkeskommune, 
datert 23. mai d.å. 

2. Det forutsettes at administrative kostnader for kommunenes deltakelse i styremøter 
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mv dekkes av bompengeselskapet.  
3. Etter som kommunene fortsatt har garantiansvar forutsettes at fylkeskommunene og 

Bompengeselskap Nord AS gjennomfører årlige dialogmøter med kommunene for å 
orientere om status, samt at det gis tilbakemeldinger snarest til kommunene på 
forhold som kan berøre kommunens garantiansvar.  

 
 
 
054/17: Regionalt Kompetansekontor Salten –  Revidert samarbeidsavtale med vedtekter 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Betegnelsen Regionalt Kontor for kompetanseutvikling/RKK endres til Regionalt 
Kompetansekontor Salten/RKS. 

2. Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor Salten 
vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldende fra 1.07.2017 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 054/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Betegnelsen Regionalt Kontor for kompetanseutvikling/RKK endres til Regionalt 
Kompetansekontor Salten/RKS. 

2. Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor Salten 
vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldende fra 1.07.2017 
 

 
 
 
055/17: Vertskommuneavtale for kommunepsykolog 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Avtale om administrativ vertskommunesamarbeid for kommunepsykologtjenesten 
mellom Fauske kommune, Sørfold kommune og Beiarn kommune vedtas som framlagt. 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 055/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Avtale om administrativ vertskommunesamarbeid for kommunepsykologtjenesten 
mellom Fauske kommune, Sørfold kommune og Beiarn kommune vedtas som framlagt. 
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056/17: Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 24.05.2017 
Innstilling til formannskapet: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere 
framskaffe utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere 
framskaffe utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 013/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere 
framskaffe utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 056/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere 
framskaffe utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 

 
 
 
057/17: Fauske kommunes næringspris 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det annonseres på nytt etter kandidater til Fauske kommunes næringspris og at saken 
tas opp til behandling i Formannskapet 13.09.2017 
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Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 057/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Det annonseres på nytt etter kandidater til Fauske kommunes næringspris og at saken 
tas opp til behandling i Formannskapet 13.09.2017. 

 
 
 
058/17: Lønnsfastsettelse - Rådmann - Unntatt offentlig med hjemmel i  off. lov  § 23 
 
Utvalgets forslag til vedtak: 

 
1. Lønn fastsettes til kr. 1 200 000,- fra 01.01.2017. 
2. Gjeldende lederavtale prolongeres. 

 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Utvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 058/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Lønn fastsettes til kr. 1 200 000,- fra 01.01.2017. 
2. Gjeldende lederavtale prolongeres. 

 
 
 
 
059/17: Økonomimelding 1/2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2017 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 
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Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 059/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2017 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 

 

 
 
 
060/17: Eiendomsskatt på kraftverk 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
1. Fauske kommune ber Finansdepartementet å vurdere kapitaliseringsrenten som 

benyttes på beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk.  
2. Fauske kommune slutter seg til LVK sin anbefaling at kapitaliseringsrenten bør 

fastsettes på faglig grunnlag i forskrift, slik praksis var tidligere, og med 
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utgangspunkt i den samme risikofrie realrente som for de øvrige skatteartene.  
3. Fauske kommune forventer en lavere kapitaliseringsrente enn i dag, og mener det 

foreligger faglige grunner til at kapitaliseringsrenten burde ha vært vesentlig lavere. 
En kapitaliseringsrente for 2018 bør etter kommunens vurdering ikke overstige 3 %.  

 
 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Steinbakk ble enstemmig 
erklært habil. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 
FOR- 060/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune ber Finansdepartementet å vurdere kapitaliseringsrenten som 
benyttes på beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk.  

2. Fauske kommune slutter seg til LVK sin anbefaling at kapitaliseringsrenten bør 
fastsettes på faglig grunnlag i forskrift, slik praksis var tidligere, og med 
utgangspunkt i den samme risikofrie realrente som for de øvrige skatteartene.  

3. Fauske kommune forventer en lavere kapitaliseringsrente enn i dag, og mener det 
foreligger faglige grunner til at kapitaliseringsrenten burde ha vært vesentlig lavere. 
En kapitaliseringsrente for 2018 bør etter kommunens vurdering ikke overstige 3 %.  

 
 
 
061/17: LVK  - Landsstyrets forslag til vedtektsendringer - Høring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP), Jens Kyed (KRF), Ronny Borge (H), Nils-Christian Steinbakk (FL) 
og Ole Tobias Orvin (SV) fremmet følgende fellesforslag: 
Vedtektsendringen i vedtektene til LVK støttes unntatt forslaget om endring i § 6. § 6 i 
vedtektene videreføres som før. 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 061/17 Vedtak: 
Vedtak: 
Vedtektsendringen i vedtektene til LVK støttes unntatt forslaget om endring i § 6. § 6 i 
vedtektene videreføres som før. 

 
 
 
062/17: Uttalelse angående tannhelsetjenesten 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
* 
 

 
Formannskap 06.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Følgende forslaget til uttalelse ble fremmet: 
Stortinget skal etter planen behandle et nytt opplegg for tannhelsetjenesten allerede i juni. 
Forslaget fra regjeringa er at ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten skal overføres fra 
en velfungerende tjeneste i fylkeskommunal regi til den enkelte kommunen. 

Den fylkeskommunale ordningen har i all hovedsak ført til dekning over hele landet og en sterkt 
forbedret tannhelse i befolkninga. I Nordland med mange små kommuner der bare omtrent 
halvparten av kommunene har privatpraktiserende tannleger, har den offentlige 
tannhelsetjenesten stor betydning. 
En samordnet tjeneste under fylkeskommunen har derfor hatt en positiv betydning for 
samordning, tilgang på tannhelsetilbud og opprettholdelse/utvikling av fagmiljø. Endring av 
loven for tannhelse skal etter regjeringas opplegg gjennomføres før det er avklart hvilke 
økonomiske konsekvenser dette vil ha for kommunesektoren. 
Kommunenes Sentralforbund sier blant annet følgende: KS mener det vil være best for 
pasientene og samfunnet om Den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt er organisert på et 
regionalt nivå. 
En rekke andre høringssinstanser har samme konklusjon. 
I tillegg til denne endringen foreslås det å fjerne i dagens lovtekst (Tannhelselovens § 1-3) at 
prioriterte grupper skal ha gratis tannhelsetjenester. I stedet foreslår regjeringa at dette avgjøres 
i en forskrift (Ot.prop 71L(2016.-2017) side 181) – altså en fjerning av en lovfesta rettighet til 
gratis tannhelse for prioriterte grupper og mye enklere å endre. 
Det er en stor fare for at et kommunalt ansvar for tannhelsetjenesten uten avklarte økonomiske 
overføringer og uten lovfesta rett til gratis tannhelse, vil svekke tannhelsetilbudet til de som 
trenger det mest av alle. 
Følgen kan bli en generelt dårligere tannhelse i befolkninga, samt en ytterligere svekket 
kommuneøkonomi. 
 

Sendes Gruppelederne på Stortinget samt Stortinget og Departementet. 

Uttalelsen ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 
 

 
FOR- 062/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Stortinget skal etter planen behandle et nytt opplegg for tannhelsetjenesten allerede i juni. 
Forslaget fra regjeringa er at ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten skal overføres 
fra en velfungerende tjeneste i fylkeskommunal regi til den enkelte kommunen. 

Den fylkeskommunale ordningen har i all hovedsak ført til dekning over hele landet og en 
sterkt forbedret tannhelse i befolkninga. I Nordland med mange små kommuner der bare 
omtrent halvparten av kommunene har privatpraktiserende tannleger, har den offentlige 
tannhelsetjenesten stor betydning. 
En samordnet tjeneste under fylkeskommunen har derfor hatt en positiv betydning for 
samordning, tilgang på tannhelsetilbud og opprettholdelse/utvikling av fagmiljø. Endring av 
loven for tannhelse skal etter regjeringas opplegg gjennomføres før det er avklart hvilke 
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økonomiske konsekvenser dette vil ha for kommunesektoren. 
Kommunenes Sentralforbund sier blant annet følgende: KS mener det vil være best for 
pasientene og samfunnet om Den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt er organisert på et 
regionalt nivå. 
En rekke andre høringssinstanser har samme konklusjon. 
I tillegg til denne endringen foreslås det å fjerne i dagens lovtekst (Tannhelselovens § 1-3) 
at prioriterte grupper skal ha gratis tannhelsetjenester. I stedet foreslår regjeringa at dette 
avgjøres i en forskrift (Ot.prop 71L(2016.-2017) side 181) – altså en fjerning av en lovfesta 
rettighet til gratis tannhelse for prioriterte grupper og mye enklere å endre. 
Det er en stor fare for at et kommunalt ansvar for tannhelsetjenesten uten avklarte 
økonomiske overføringer og uten lovfesta rett til gratis tannhelse, vil svekke 
tannhelsetilbudet til de som trenger det mest av alle. 
Følgen kan bli en generelt dårligere tannhelse i befolkninga, samt en ytterligere svekket 
kommuneøkonomi. 

 

Sendes Gruppelederne på Stortinget samt Stortinget og Departementet. 

 
 
 
 


