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Tilleggsinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 08.02.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Kulturinnslag fra Kulturskolen - Kommunestyret møter kl. 10.00 i Kulturskolens lokaler. 
 
Sak ang. lovlighetskontroll og en sak unntatt offentlighet vil bli ettersendt. 
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Fauske, 02.02.18 
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varaordfører 
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Sak nr.   Dato 
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Vurdering oppføring av ny innendørs skytebane for kaliber 22 og 9 mm ved 
Fauske idrettshall 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune fører opp innendørs skytebane som et kommunalt idrettsanlegg, der leieforhold 
reguleres i fordeling av treningstimer etter behov innmeldt av aktuelle registrerte og godkjente 
aktører innen skytesport. Fauske kommune eier og drifter hallen som kommunalt idrettsanlegg. 
Prosjektet finansieres med eget låneopptak. 

Det bes om at rådmannen utreder kostnadene for innendørs skytebane, lengde 25 m. 

 
Rådmannens forslag til innstilling (i prioritets rekkefølge): 
 

1. Rådmannen innstiller på å utbetale Valnesfjord skytterlag en kompensasjon som innfrielse 
av eksisterende kontrakt, slik at Valnesfjord skytterlag selv kan finne egnede løsninger for 
sitt virke med treningsfasiliteter. De vil da selv kunne føre opp egnet anlegg i egen regi. 
Planlagt etableringssted ved Fauske idrettshall i dette prosjekt bortfaller som aktuell tomt. 

2. Fauske kommune fører opp innendørs skytebane som et kommunalt idrettsanlegg, der 
leieforhold reguleres i fordeling av treningstimer etter behov innmeldt av aktuelle 
registrerte og godkjente aktører innen skytesport. Fauske kommune eier og drifter hallen 
som kommunalt idrettsanlegg. Prosjektet finansieres med eget låneopptak. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo tillegg pkt. 2: 
Det bes om at rådmannen utreder kostnadene for innendørs skytebane, lengde 25 m. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig forkastet. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 samt FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 011/18 Vedtak: 



Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune fører opp innendørs skytebane som et kommunalt idrettsanlegg, der leieforhold 
reguleres i fordeling av treningstimer etter behov innmeldt av aktuelle registrerte og godkjente 
aktører innen skytesport. Fauske kommune eier og drifter hallen som kommunalt idrettsanlegg. 
Prosjektet finansieres med eget låneopptak. 

Det bes om at rådmannen utreder kostnadene for innendørs skytebane, lengde 25 m. 

 
Vedlegg: 
15.01.2018 Intensjonsavtale - erstatningslokale for skytterbane  - Valnesfjord skytterlag 1370265 

15.01.2018 Intensjonsavtale med Politiet (L)(40726) 1370266 

15.01.2018 Leiekontrakt Valnesfjord skytterlag 1370267 

15.01.2018 A.40.01 Snitt A og B 1370268 

15.01.2018 A.45.01 FASADER 1370269 

15.01.2018 Skytebane Fauske - kostnadsoverslag Alt. 1 Betongelement_S 1370270 

15.01.2018 Skytebane Fauske - kostnadsoverslag Alt. 2 Trebygg_S 1370271 

15.01.2018 A.20.01 Plan 1. Etasje 1370272 

02.02.2018 Tilleggskostnader oppføring innendørs skytebane ved Fauske idrettshall 1372295 
 
Sammendrag: 
Valnesfjord skytterlag har en gjeldende kontrakt med Fauske kommune som ble inngått den 16 
desember 1980, og som har varighet tilhar varighet til 16 desember 2020. Denne kontrakten er knyttet 
til at Valnesfjord skytterlag har drevet skytetrening i de gamle lokalene i kjelleren ved tidligere Vestmyra 
ungdomsskole. Vestmyra ungdomsskole ble revet i 2016/2017 i forbindelse med at nye Vestmyra skole 
skulle ferdigstille uteområdene som tilhører skolen. 
Dette medførte at treningslokalene ble borte og skytterlaget sto uten treningslokaler. Denne aktiviteten 
har skytterlaget videreført andre steder i egen og nabokommune. 
Politiet har også vært bruker av samme lokaler til treningsskyting i arbeidstiden. 
 
Saksopplysninger: 
Det har vært gjennomført flere avklaringsmøter med Valnesfjord skytterlag og Politiet der det har vært 
diskutert flere muligheter for både dugnadsinnsats, mulig gjennomføringsmåte, men også de 
ansvarsforhold som er i forbindelse med å kunne stå som ansvarlig for dette prosjektet. 
For å sikre seg at ansvarsforhold og gjennomføring blir utført etter gjeldende lovverk, er det enighet om 
at Fauske kommune vil stå som byggherre og ferdigstiller prosjektet hvis dette blir vedtatt gjennomført. 
En skytebane er underlagt strenge retningslinjer for hvem som kan benytte denne hallen og også 
hvordan den skal benyttes.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Skyttermiljøet i dag har flere utendørs baner i Salten, men det er mangel på innendørs treningsfasiliteter 
etter at Vestmyra ungdomsskole ble revet. 
En eventuell innendørs skytebane vil sannsynlig også kunne føre til at skyttermiljø kan få et oppsving, da 
det er pistolklubber og skyttermiljø i egen og nabokommuner som kan tenkes er aktuell for trening og 
stevner. 
 
Økonomi: 
Denne type anlegg vil være søknadsberettiget på tippemidler for idrettsanlegg.  
Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/eller rehabilitering av 
ordinære anlegg. 



Anlegg i nordnorske kommuner kan få et tillegg på 20 % av ordinært tilskudd. 
 
Oversikt tilskuddsmuligheter: 
For innendørs skytebane, lengde 15 m og 5-9 baner: 
Max. Tilskudd                                    kr. 700.000.- 
+ ev. tillegg 20 %                               kr  140.000.- 
                                                           kr. 840.000.-  inkl mva 
                                                              
Når det gjelder det nye  skytebaneprosjektet må det søkes KUD om Idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning før søknad kan fremmes. 
Vestmyra skole har tidligere fått tildelt tippemidler til etablering av skytebane i kjelleren. Søker var 
Valnesfjord skytterlag. Disse ble omsøkt og tildelt i 1981 med kr 60.000,- og i 1982 med kr 170.000,-. 
Beregnet gjenværende verdi av disse tildelinger er pr tiden kr 21.500,-. Den gjenværende sum vil måtte 
trekkes fra eventuelle tildelte nye spillemidler.  
                               
Fauske kommune må forskuttere hele prosjektkostnaden inntil et eventuellt tilsagn om tippemidler 
kommer. 
Prosjektkostnad er estimert til 5,5 Mill kr inkl mva. Summen inkluderer geoteknisk prosjektering og 
eventuelt tilleggsutredning. Det er ingen indikasjoner på at spesielle sikringstiltak må gjøres, annet enn 
at dette må ivaretas. 
FDVU kostnad pr år beregnes til ca 400,- pr m2, totalt ca 120.000,- kr pr år, i dette ligger energi, drift av 
tekniske anlegg og vedlikehold.  
 
Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise. Størrelsen på dette prosjektet vil sannsynlig 
gjøre at dette er meget aktuelt for lokale entreprenører, i enten Fauske eller nabokommuner i Salten. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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NOTAT 

 
 
  
 
 
JournalpostID: 18/2024  Dato: 02.02.2018 
    
 
 
Tilleggskostnader oppføring innendørs skytebane ved Fauske idrettshall  
 
Bakgrunn for notat: 
 
Ref sak 17/70 vedrørende «Vurdering oppføring av ny innendørs skytebane for kaliber 22 og 
9 mm ved Fauske idrettshall». 
Saken ble fremlagt den 30 januar 2018 iht bestilling for oppdrag med å utrede 
erstatningslokaler til gjeldende kontrakt med Valnesfjord skytterlag som forhandlende part. I 
tillegg ble Politiets behov belyst og medtatt i saken med tilhørende kostnadsestimat. 
Pistolskyttermiljøet har ikke kommet med tilbakemelding om konkret behov i så måte, men 
det ble utrykt på årsmøtet 2017 i Idrettsrådet den 29 mars 2017, der 2 representanter for 
miljøet var med, at det jobbes med et eget konsept. Forespørsel kom på formannskapsmøte 
vedrørende å utvide konseptet fra 15 og 20 meters bane, til 15 og 25 meters bane for å møte 
eventuelle behov fra pistolskyttermiljøet. Det foreligger ingen intensjons- eller andre avtaler 
med pistolskyttermiljøet. 
 
Tilleggskostnader vil beløpe seg i dette tilfellet til ca 700.000,- etter estimat fra Norconsult. I 
tillegg vil det da komme nytt skiveutstyr til pistolbane som tidligere ikke var medtatt. Dette 
beregnes til ca 150.000,-. 
 
Det bemerkes følgende forutsetninger: 
 

• Endret lengde på skytebanen medfører at det kommer i konflikt med rømningsforhold 
til Fauske Atletklubbs lokaler. Bygget må sannsynlig forskyves en del og sannsynlig 
vinklet ut fra eksisterende idrettshall. Dette har ikke vært mulig å utrede fullt ut 
konsekvenser av, og da særlig siden dette kan medføre omlegging av eksisterende 
gang- og sykkelveg til Vestmyra skole. I dette ligger det en mulig ny geoteknisk 
vurdering i forhold til ny plassering. 

• På grunn av kort tid for å gå gjennom prosjektet med hensyn på de nye innspill, samt 
at det nå er gjort en del endrede forutsetninger, gjøres det oppmerksom på at 
estimerte tilleggskostnader kan avvike, og kostnadsramme kan bli endret. 

• Ny estimert totalkostnad blir da 6.350.000,- inkl mva for ny 15/25 meters skytebane. 
• Entreprisemodell gjennomføres som belyst i opprinnelig sak. 
• FDVU kostnader (årlige drifts- og vedlikeholdskostnader) anses som minimalt økning, 

og beregnes fortsatt til ca 120.000,- pr år. 
 
Rådmannens innstilling fra opprinnelig sak står fast. 
 
 
 
Trond Heimtun 



Kommunalsjef 
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Sak nr.   Dato 
015/18 Kommunestyre 08.02.2018 

 
 
Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 97/17 - Årsbudsjett 2018 
og økonomiplan 2018 - 2021 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Vedlegg: 
18.12.2017 Krav om lovlighetskontroll 1368108 

04.01.2018 Krav om lovlighetskontroll - Begrunnelse 1369223 

04.01.2018 Krav om lovlighetskontroll 1369285 
 
Sammendrag: 
Ved kommunestyret vedtak 14.12.2017 i sak 97/17 ble det vedtatt: 
 
 
INVESTERINGER 

1. Som et ledd i å gå fra leid areal til eget har Oppvekst og kulturutvalget foreslått å bygge ut en 2 
avdelings barnehage ved Vestmyra Rød barnehage. Kostnadene innarbeides i budsjett 2018. 

2. Utvikling av vei og industriareal på Søbbesva, som man så smått har startet opp med, har skapt en 
positiv holdning blant næringsliv. Denne utvikling må fortsette i 2018. 

3. Leieavtalen for voksenopplæringen på Søbbesva sies opp. Vestmyra barnehage (hvit) bygges til 
dette formålet. 

 
 

INVESTERINGER  
  
Utbygging Vestmyra 
barnehage (rød) 

Kr. 15 000 000,- 

Utvikling vei og næringsareal 
Søbbesva 

Kr.   5 000 000,- 

Ombygging Vestmyra 
barnehage (hvit) 

Kr. 11 000 000,- 

Vedlikehold Ungdommens 
hus 

Kr.   4 950 000,- 

SUM investeringer Kr. 31 950 000,- 
 



 

ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER 

1. Ved barnevernet blir ledig stilling som barnevernsleder satt vakant i 2018. Funksjonene 
tillegges enhetsleder. 

 
 
Ved kommunestyret vedtak 14.12.2017 i sak 99/17 (som ble behandlet før sak 97/17) ble det vedtatt: 
 

1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit gjennomføres etter 
alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage og dagens 
lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få kostnadene så lave som 
mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 
 
 
I kommunestyremøte fremsatte representantene Ronny Borge, Kristin Setså og Arnt Pedersen mulig 
krav om lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59. Skritlig begrunnelse er inngitt innen fristen. 
 
Representantene Siv Anita Johnsen Brekke, Hilde Dybwad, Andreas Vestvann Johnsen, John Harald 
Løkås, Steinar Nymo og Ottar Skjellhaug fremmet krav om lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59. 
Kravet er inngitt innen fristen. 
 
Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen i Nordland. De er enig med rådmannen at begge kravene 
behandles i samme sak. 
 
Saksopplysninger: 
Representantene Ronny Borge, Kristin Setså og Arnt Pedersen ber vurdert om avgjørelsen om å bruke 
Vestmyra barnehage (hvit) til formål voksenopplæing er forsvarlig utredet.  
Sitat: «Saken er ikke utredet mtp økonomi, det er ikke utredet hvor den frivillige aktiviteten som i dag 
befinner seg i bygget skal gjøre av seg, det er ikke utredet om det er hensiktsmessig og forsvarlig å legge 
voksenpedagogisk opplæring som nærmeste nabo til en barnehage, tomprogram og valg av 
entrepriseform er ikke utredet, og vedtaket er stikk i strid med vedtaket i sak 99/17, som sier at sken 
skal utredes.» 
 
Det bes også vurdert om lovligheten med å ha barnevernlederstillingen satt vakant. 
 
 



Representantene Siv Anita Johnsen Brekke, Hilde Dybwad, Andreas Vestvann Johnsen, John Harald 
Løkås, Steinar Nymo og Ottar Skjellhaug mener at vedtaket om å holde stillingen som barnevernleder 
vakant ikke er i tråd med loven og dermed ikke lovlig. 
Sitat: «Barnevernleder er en av de få lovpålagte lederstillinger i kommunen, jfr. Lov om 
barneverntjenester av 17. juli 1992, nr. 100. § 2-1. Vi mener at å tillegge barnevernlederens funksjoner 
til en enhetsleder, uten at denne blir fritatt allerede pålagte arbeidsoppgaver, ikke er forsvarlig og 
oppfyller heller ikke lovens krav. Det og både være enhetsleder og barnevernleder, er ikke forsvarlig 
med tanke på det ansvaret som påhviler denne stillingen, og ikke minst viktigheten av tilstedeværelse.» 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen vurderer at saken bør oversendes Fylkesmannen i Nordland for vurdering av vedtakets 
lovlighet, jfr. kommuneloven § 59. 
 
Rådmannen er etter barnevernloven § 2-1 delegert myndighet til å utpeke barnevernets leder. Per tiden 
er enhetsleder konstituert som barnevernsleder. Enhetslederstillingen står vakant. 
 
Hvis kommunestyret opprettholder avgjørelsene i kommunestyresak 97/17, oversendes saken til 
Fylkesmannen i Nordland. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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