
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 08.02.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2018 Til kl. 17:55 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

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

 
Varamedlemmer Parti 
John-Harald Løkås AP 
Marianne Sakariassen FL 
Nils Sture Bringsli FL 
Vegard Setså FL 
Per Støre FRP 
Ketil Skår H 

 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Kenneth Svendsen 
Ketil Hugaas 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Ulf Flønes 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 
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John-Harald Løkås 008/18  John-Harald Løkås (AP) stilte 
spørsmål med egen habilitet. 
Han er nestleder i Valnesfjord 
skytterlag. 
Løkås ble enstemmig erklært 
inhabil med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6 første ledd 
e) nr. 1. 

Linda Wangen 
Salemonsen 

011/18 
 

Linda Salemonsen stilte 
spørsmål med egen habilitet. 
Salemonsen ble enstemmig 
erklært inhabil med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, første ledd 
a). 

 
 
Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort og dokumentene var utlagt til ettersyn på 
kommunens hjemmeside. 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen leder møtet. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

 Til behandling sak 1 - 18/18 

 Jens B. Kyed (KRF): 
1. Hva er situasjonen ang. beredskap for terror på bygg (skole og sykehjem) og 
vannverk? Er det beredskap for skyteepisoder? 
2. Mobiltelefonbruk i skoler. Er det felles vedtak for alle skoler, eller bestemmes dette 
av hver skole? Er det tenkt på eventuelle søksmål etter mobbing med bruk av 
mobiltelefon? 

 Ronny Borge (H): Ber om at sakene unntatt offentlighet behandles til slutt i møtet (sak 
14/18, 16/18 og 18/18). 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 
Sakene unntatt offentlighet ble behandlet i følgende rekkefølge: 16/18, 18/18 og 14/18. 
Sak 17/18 ble behandlet før sak 15/18. 

Svar på spørsmål: 

Jens B. Kyed: 
1. Ordfører svarte. Det er et omfattende spørsmål og blir besvart i et senere møte. 
2. Ordfører svarte. Mener det skal være et kommunestyrevedtak ang. mobilbruk i skolene. 
Kommunalsjef svarte. I et kommunestyrevedtak i 2005 ble det i plan mot mobbing satt forbud 
mot å ha med mobiltelefon på skolen. Etter en rettslig vurdering kom man til at det ikke var 
mulig å forby å ha mobiltelefon med på skolen. I vedtak ang. ordensreglement i 2013 ble det 
vedtatt at mobiltelefoner skulle være avslått i timene. Hver skole kan ha strengere regler. Det 
vil komme en revidering av ordensreglementet som sak til oppvekst- og kulturutvalget i mars. 

Marit Stemland (FRP) tiltrådte fra og med sak 5/18. Hun fikk innvilget permisjon fra og med 
sak 17/18. 
Kristin Setså (H) fikk innvilget permisjon fra og med sak 18/18. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 09.02.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 

 
 
  



Side 4 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/18 Godkjenning av møtebok  

002/18 Referatsaker i perioden  

003/18 Avtale med Sørfold kommune vedrørende elever bosatt på 
Rødås 

 

004/18 Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid 
vedrørende lønnssamarbeid 

 

005/18 Montering av ventilasjon, oppgradering av elektrisk anlegg  

006/18 Ny E6 – Ny By prosjektet – Organisering, milepælsplan og 
budsjett 2018 

 

007/18 Avklaringer vedrørende oppgradering av Fauske 
samfunnshus 

 

008/18 Vurdering oppføring av ny innendørs skytebane for kaliber 
22 og 9 mm ved Fauske idrettshall 

 

009/18 Prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser  

010/18 Revidering av delegeringsreglementet  

011/18 Søknad om fritak fra verv i omstillingsutvalget - Linda 
Salemonsen 

 

012/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Maria Dønnestad  

013/18 Delegering av myndighet til å konstituere rådmann  

014/18 Mandat tilknyttet forhandlinger - Unntatt offentlighet med 
hjemmel i offentlighetslovens, § 13, jfr. forvaltningslovens § 
13 

Unntatt 
offentlighet 

015/18 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 
97/17 - Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 

 

016/18 Eierskapsavklaring - Unntatt offentlighet med hjemmel i 
offentlighetsloven §13, jfr. forvaltningsloven §13 første ledd 
nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

017/18 Rus og psykisk helsetjeneste i nye lokaler - Kjøp av 
Sykehusveien 11 

 

018/18 Erverv av eiendom – Forhandling - Unntatt offentlighet med 
hjemmel i offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 
første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 
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001/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2017 godkjennes. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 001/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 8/2017 godkjennes. 

 
 
 
002/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 002/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
003/18: Avtale med Sørfold kommune vedrørende elever bosatt på Rødås  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar alternativ 3. 

Økte kostnader innarbeides i økonomimelding 1 - 2018. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune går i forhandlinger med Sørfold kommune om oppsigelse av avtalen 
fra 01.08.2019.  
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Alle elever overføres til sin nærskole i hjemkommunen Fauske fra samme dato.  
 
Det innvilges ikke nye søknader knyttet til skoleplass i Sørfold kommunen i perioden 
fram til oppsigelse av avtalen.  
 
Allerede vedtatte besparelse for 2018 på kr 400 000,- tas inn gjennom midlertidig 
reduksjon av 0,5 årsverk i skole.  
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret vedtar alternativ 3. 

Økte kostnader innarbeides i økonomimelding 1 - 2018. 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Fauske kommune går i forhandlinger med Sørfold kommune om å videreføre avtalen knyttet til 
skoleplass for elever bosatt på Rødås. Avtalen skal innebære også de elever som skal begynne 
på skole. Inndekning av utgifter knyttet til avtalen tas med i økonomimelding 1 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
FL's forslag ble vedtatt med 7 (4FL, 2H, 1R) mot 1 (1AP) stemme avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 002/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar alternativ 3. 

Økte kostnader innarbeides i økonomimelding 1 - 2018. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken utsettes. 

Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 003/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 

 
 
 
004/18: Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid vedrørende 
lønnssamarbeid 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
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Innstilling til kommunestyret: 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 
 

 
Partssammensatt utvalg 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Personalsjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstillig ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 002/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 003/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 004/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e. 

 
 
 
005/18: Montering av ventilasjon, oppgradering av elektrisk anlegg 
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar oppgradering av Fauske Rådhus etter vedlagte kostnadskalkyle. 

Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannen kan ikke, med bakgrunn i den økonomiske situasjon Fauske kommune befinner 
seg i, anbefale videre låneopptak for å finansiere dette prosjektet på nåværende tidspunkt. 
Med bakgrunn i det fysiske arbeidsmiljøet ved bygget er det sannsynlig at Fauske gamle 
rådhus må fraflyttes og inngå på det eksterne leiemarked i hovedsak. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret vedtar oppgradering av Fauske rådhus etter vedlagte kostnadskalkyle. 

Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

FL's forslag ble vedtatt med 5 (4FL, 1R) mot 3 (1AP, 2H) stemmer avgitt for rådmannens forslag 
til innstilling, 

 
FOR- 009/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar oppgradering av Fauske Rådhus etter vedlagte kostnadskalkyle. 

Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) fremmet rådmannens innstilling: 
Rådmannen kan ikke, med bakgrunn i den økonomiske situasjon Fauske kommune befinner 
seg i, anbefale videre låneopptak for å finansiere dette prosjektet på nåværende tidspunkt. Med 
bakgrunn i det fysiske arbeidsmiljøet ved bygget er det sannsynlig at Fauske gamle rådhus må 
fraflyttes og inngå på det eksterne leiemarked i hovedsak. 

Marit Stemland (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til vi får et helhetlig budsjett forelagt med de eksakte kostnader til oppgradering 
av rådhuset. 

FRP's utsettelsesforslag ble forkastet med 19 (5AP, 11FL, 2R, 1SV) mot 7 (2FRP, 3H, 1KRF, 
1V) stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 (11FL, 2R, 1SV) mot 12 (5AP, 2FRP, 3H, 1KRF, 
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1V) stemmer avgitt for AP's forslag. 

 
KOM- 005/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar oppgradering av Fauske Rådhus etter vedlagte kostnadskalkyle. 

Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
 
 
006/18: Ny E6 – Ny By prosjektet – Organisering, milepælsplan og budsjett 2018 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar at prosjektet organiseres slik presentert i saksutredningen. 
2. Fauske kommune vedtar milepælsplan og budsjett for inneværende år, slik 

presentert i saksutredningen.  
3. Fauske kommune vedtar at arbeidsgruppen opprettet for sentrumsutvikling i plan- og 

utviklingsutvalgs vedtak 41/16 avvikles og erstattes med beskrevne arbeidsgrupper. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar at prosjektet organiseres slik presentert i saksutredningen. 
2. Fauske kommune vedtar milepælsplan og budsjett for inneværende år, slik presentert 

i saksutredningen.  
3. Fauske kommune vedtar at arbeidsgruppen opprettet for sentrumsutvikling i plan- og 

utviklingsutvalgs vedtak 41/16 avvikles og erstattes med beskrevne arbeidsgrupper. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Prosjektleder orienterte om arbeidet. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar at prosjektet organiseres slik presentert i saksutredningen. 
2. Fauske kommune vedtar milepælsplan og budsjett for inneværende år, slik 

presentert i saksutredningen.  
3. Fauske kommune vedtar at arbeidsgruppen opprettet for sentrumsutvikling i plan- og 

utviklingsutvalgs vedtak 41/16 avvikles og erstattes med beskrevne arbeidsgrupper. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
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Prosjektleder orienterte om arbeidet. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 006/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune vedtar at prosjektet organiseres slik presentert i saksutredningen. 
2. Fauske kommune vedtar milepælsplan og budsjett for inneværende år, slik 

presentert i saksutredningen.  
3. Fauske kommune vedtar at arbeidsgruppen opprettet for sentrumsutvikling i plan- og 

utviklingsutvalgs vedtak 41/16 avvikles og erstattes med beskrevne arbeidsgrupper. 

 
 
 
007/18: Avklaringer vedrørende oppgradering av Fauske samfunnshus 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen innstiller på å utsette oppstart av oppgraderingen av Fauske samfunnshus 
til tomtespørsmål er avklart og Fauske kommune har fått en endelig avtale med 
grunneier, enten i form av videre feste eller kjøp av tomt. For å ha en penere fasade til 
Gata 18 (hvis prosjektet ikke er ferdigstilt til festivalen), kan det kjøpes inn en dekkduk 
med samme utseende som eksisterende fasade, alternativt male fasaden som et 
avbøtende tiltak. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Rådmannen innstiller på å utsette oppstart av oppgraderingen av Fauske samfunnshus 
til tomtespørsmål er avklart og Fauske kommune har fått en endelig avtale med 
grunneier, enten i form av videre feste eller kjøp av tomt. For å ha en penere fasade til 
Gata 18 (hvis prosjektet ikke er ferdigstilt til festivalen), kan det kjøpes inn en dekkduk 
med samme utseende som eksisterende fasade, alternativt male fasaden som et 
avbøtende tiltak. 

 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 018/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen innstiller på å utsette oppstart av oppgraderingen av Fauske samfunnshus 
til tomtespørsmål er avklart og Fauske kommune har fått en endelig avtale med 
grunneier, enten i form av videre feste eller kjøp av tomt. For å ha en penere fasade til 
Gata 18 (hvis prosjektet ikke er ferdigstilt til festivalen), kan det kjøpes inn en dekkduk 
med samme utseende som eksisterende fasade, alternativt male fasaden som et 
avbøtende tiltak. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
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Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo: 
Samfunnshuset oppgraderes ikke. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 (11FL, 2FRP, 3H, 2R, 1SV, 1V) mot 6 stemmer 
(5AP, 1KRF) avgitt for AP's forslag. 

 
KOM- 007/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen innstiller på å utsette oppstart av oppgraderingen av Fauske samfunnshus 
til tomtespørsmål er avklart og Fauske kommune har fått en endelig avtale med 
grunneier, enten i form av videre feste eller kjøp av tomt. For å ha en penere fasade til 
Gata 18 (hvis prosjektet ikke er ferdigstilt til festivalen), kan det kjøpes inn en dekkduk 
med samme utseende som eksisterende fasade, alternativt male fasaden som et 
avbøtende tiltak. 

 
 
 
008/18: 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. 
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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. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

John-Harald Løkås  John-Harald Løkås (AP) stilte spørsmål 
med egen habilitet. Han er nestleder i 
Valnesfjord skytterlag. 
Løkås ble enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6 første ledd 
e) nr. 1. 

 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo nytt pkt. 1 og 2: 
1. Fauske kommune fører opp innendørs 25 meter 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. 

2.Kommunestyre er opptatt av at kostnadene til prosjektet holdes på et lavest mulig nivå og at 
investeringer kan forsvares i forhold til at bygget skal ha en størst mulig inntektsside når det 
kommer i drift. 

FL's forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 008/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune fører opp innendørs 25 meter 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. 

2.Kommunestyre er opptatt av at kostnadene til prosjektet holdes på et lavest mulig nivå 
og at investeringer kan forsvares i forhold til at bygget skal ha en størst mulig inntektsside 
når det kommer i drift. 

 
 



Side 13 
 

 
009/18: Prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i alkoholforskriften § 3.3 jr. alkoholforskriften § 10-3 tildeler kommunestyret 
Coop Mega Fauske 1 prikk. 
Vedtaket fattes med begrunnelse i salgs-/skjenkekontroll av 24.11.17. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i alkoholforskriften § 3.3 jr. alkoholforskriften § 10-3 tildeler kommunestyret 
Coop Mega Fauske 1 prikk. 
 
Vedtaket fattes med begrunnelse i salgs-/skjenkekontroll av 24.11.17. 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 012/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i alkoholforskriften § 3.3 jr. alkoholforskriften § 10-3 tildeler kommunestyret 
Coop Mega Fauske 1 prikk. 
Vedtaket fattes med begrunnelse i salgs-/skjenkekontroll av 24.11.17. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 009/18 Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i alkoholforskriften § 3.3 jr. alkoholforskriften § 10-3 tildeler kommunestyret 
Coop Mega Fauske 1 prikk. 
Vedtaket fattes med begrunnelse i salgs-/skjenkekontroll av 24.11.17. 

 
 
 
010/18: Revidering av delegeringsreglementet 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 
 
Det bes om at rådmannen til kommunestyrets behandling ser på om prikkbelastning 
etter alkolholforskriften kan delegeres rådmannen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 
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Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører forslo følgende tillegg: 
Det bes om at rådmannen til kommunestyrets behandling ser på om prikkbelastning etter 
alkolholforskriften kan delegeres rådmannen. 

Rådmannens forslag til innstilling samt ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 013/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 
 
Det bes om at rådmannen til kommunestyrets behandling ser på om prikkbelastning 
etter alkolholforskriften kan delegeres rådmannen. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende tillegg: 
Alkoholforskriften § 10-2, § 10-4 og 10-6, gjelder enkeltvedtak om prikkbelastning etter § 10-3, 
delegeres rådmannen. 
Alkoholforskriften § 10-6, gjelder inndragning av bevilling, delegeres formannskapet. 
Formannskapet er delegert myndighet til å tildele kommunal bevilling etter alkoholloven § 1-7. 

Formannskapets innstilling med rådmannens forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 010/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen med følgende tillegg: 
 
Alkoholforskriften § 10-2, § 10-4 og 10-6, gjelder enkeltvedtak om prikkbelastning etter § 
10-3, delegeres rådmannen. 
Alkoholforskriften § 10-6, gjelder inndragning av bevilling, delegeres formannskapet. 
Formannskapet er delegert myndighet til å tildele kommunal bevilling etter alkoholloven 
§ 1-7. 

 
 
 
011/18: Søknad om fritak fra verv i omstillingsutvalget - Linda Salemonsen 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Linda Salemonsen innvilges med hjemmel i kommuneloven § 15 andre ledd fritak fra sitt 
verv i omstillingsutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

 Per-Gunnar Skotåm 



Side 15 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Linda Salemonsen innvilges med hjemmel i kommuneloven § 15 andre ledd fritak fra sitt 
verv i omstillingsutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

 …………………………… 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen fratrådte som inhabil. 

 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

 Per-Gunnar Skotåm 

Ronny Borge (H) foreslo: 
Omstillingsutvalget legges ned. 

H's forslag ble forkastet ble forkastet med 4 (3FL, 1R) mot 3 (1AP, 2H) stemmer. 
Rådmannens forslag 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 6 (3FL, 2H, 1R) mot 1 (1AP) stemme. 

 
FOR- 015/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Linda Salemonsen innvilges med hjemmel i kommuneloven § 15 andre ledd fritak fra sitt 
verv i omstillingsutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

 Per-Gunnar Skotåm 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen stilte spørsmål med 
egen habilitet. 
Salemonsen ble enstemmig erklært inhabil 
med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 
første ledd a). 

 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Omstillingsutvalget legges ned. 

H's forslag ble forkastet med 13 (10FL, 2R, 1SV) mot 12 (5AP, 2FRP, 3H, 1KRF, 1V) stemmer. 
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Formannskapets innstilling ble vedtatt 14 (10FL, 2R, 1SV, 1V) mot 11 (5AP, 2FRP, 3H, 1KRF) 
stemmer. 

 
KOM- 011/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Linda Salemonsen innvilges med hjemmel i kommuneloven § 15 andre ledd fritak fra sitt 
verv i omstillingsutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

 Per-Gunnar Skotåm, Simonsborgbakken 12A, 8230 Sulitjelma 

 
 
 
012/18: Søknad om permisjon fra politiske verv - Maria Dønnestad 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.01.2018 
Vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Maria Dønnestad innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra 
sine verv i Fauske kommune.  

 
2. Varamedlemmer i kommunestyret for SV rykker opp en plass. 

 
3. Som nytt 4. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 

14.2, følgende opp: 

 Ørjan Olsen, Sisikveien 19D, 8207 Fauske 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kontrollutvalget: 

 …………………………….. 

 
5. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede: 

 …………………………….. 

6. Som ny representant i Salten Friluftsråd velges: 
· …………………………….. 

7. Som ny representant for Fauske kommune i stiftelsen Nordland 
Nasjonalparksenter velges: 

· …………………………….. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
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Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 016/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kontrollutvalget: 

 Anne F. Stenhammer 

5. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede: 

 Tor W. Paasche 

6. Som ny representant i Salten Friluftsråd velges: 
· Nils-Christian Steinbakk 

7. Som ny representant for Fauske kommune i stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter 
velges: 

· Tor W. Paasche 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 21 (5AP, 11FL, 2FRP, 2R, 1SV) mot 5 
stemmer (3H, 1KRF, 1V). 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 012/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Maria Dønnestad innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine 
verv i Fauske kommune.  

 
2. Varamedlemmer i kommunestyret for SV rykker opp en plass. 

 
3. Som nytt 4. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 

14.2, følgende opp: 

 Ørjan Olsen, Sisikveien 19D, 8207 Fauske 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kontrollutvalget: 
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 Anne F. Stenhammer, Geitbergveien 16, 8200 Fauske 

 
5. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede: 

 Tor-William B. Paasche, Marmorveien 20, 8208 Fauske 

6. Som ny representant i Salten Friluftsråd velges: 
· Nils-Christian Steinbakk, Malmveien 10B, Postboks 451, 8201 Fauske 

7. Som ny representant for Fauske kommune i stiftelsen Nordland 
Nasjonalparksenter velges: 

· Tor- William B. Paasche, Marmorveien 20, 8208 Fauske 
 

 
 
 
013/18: Delegering av myndighet til å konstituere rådmann 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Kommunestyret delegerer myndighet til arbeidsutvalget, nedsatt i formannskapssak 
5/18, for å konstituere rådmann fram til ny rådmann tiltrer. 
 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) foreslo:  
Det kalles inn til ekstraordinært kommunestyretmøte for å avgjøre hvem som konstitueres som 
rådmann. 

Ordførers forslag til vedtak ble vedtatt med 25 (5AP, 11FL, 2FRP, 3H, 2R, 1SV, 1V) mot 1 
(1KRF) stemme avgitt for KRF's forslag. 

 
KOM- 013/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret delegerer myndighet til arbeidsutvalget, nedsatt i formannskapssak 
5/18, for å konstituere rådmann fram til ny rådmann tiltrer. 

 
 
 
 
 
015/18: Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 97/17 - Årsbudsjett 2018 
og økonomiplan 2018 - 2021 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
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Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret viser til omtalte lovlighetskontroller: 
1. Lovlighetskontroll i kommunestyresak 97/17 undertegnet Borge, Setså og Pedersen. 
2. Krav om lovlighetskontroll undertegnet Brekke, Vestvann Johnsen, Nymo, Dybwad, Løkås og 
Skjellhaug. 

1. Kommunestyret vil innledningsvis understreke at det over lang tid har foregått et omfattende 
arbeid i Fauske kommune hva gjelder strategisk drifts- og eiendomsforvaltning og gjennomgang 
av kommunens arealdisponeringer. 
Det vises i denne sammenheng blant annet til kommunestyresakene 
055/15 - Strategisk drifts- og eiendomsforvaltning i Fauske kommune, 
136/16 - Skolestruktur 2016. Vurdering av sentrumsalternativer,  
187/16 - Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet,  
51/17 - Erikstad skole og barnehage,  
99/17 - Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit. 

Bakgrunnen for disse utredningene og behandlinger i kommunestyret er flere 

 Vestmyra barnehage (hvit) er ikke hensiktsmessig til barnehagedrift. 

 Følge opp tidligere vedtak og planer om strategisk drift og eiendomsforvaltning ved 
konkrete handlinger, ved å komme seg ut av leide lokaler og inn i eide lokaler. 

 En erkjennelse av at driftskostnadene må reduseres for å kunne betjene kommunens 
utgifter og forpliktelser i fremtiden. 

Sak 99/17 som ble behandlet i kommunestyret i desember 2017 er nettopp et resultat av dette 
arbeidet og et svar på bestilling gitt til rådmannen i sak 51/17 hva gjelder utredning av fremtidig 
bruk av Vestmyra barnehage (hvit). 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling i sak 066/17 (kommunestyresak 99/17) om utredning var 
utelukkende et forsøk på inngåelse av forhandlinger med huseier for å få leiekostnader og antall 
m2 ned til våre behov og intensjoner ang. voksenopplæring. 

Kommunestyret er godt fornøyd med rådmannens utredning i sak 99/17 som medfører at 
kommunen flytter tjenester fra leide til eide lokaler og reduserer driftskostnadene ytterligere. 

2. Kommunestyret er opptatt av å redusere driftskostnadene. Enhetsleder barne- og 
familieenheten er konstituert som barnevernleder. Enhetslederstillingen står vakant. 
Kommunestyret har med dette spart kr. 800.000,-. 

Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 97/17. 

FL's forslag ble vedtatt med 14 (11FL, 2R, 1SV) mot 11 (5AP, 1FRP, 3H, 1KRF,1V) stemmer. 

 

 
KOM- 015/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret viser til omtalte lovlighetskontroller: 
1. Lovlighetskontroll i kommunestyresak 97/17 undertegnet Borge, Setså og Pedersen. 
2. Krav om lovlighetskontroll undertegnet Brekke, Vestvann Johnsen, Nymo, Dybwad, 
Løkås og Skjellhaug. 
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1. Kommunestyret vil innledningsvis understreke at det over lang tid har foregått et 
omfattende arbeid i Fauske kommune hva gjelder strategisk drifts- og eiendomsforvaltning 
og gjennomgang av kommunens arealdisponeringer. 
Det vises i denne sammenheng blant annet til kommunestyresakene 
055/15 - Strategisk drifts- og eiendomsforvaltning i Fauske kommune, 
136/16 - Skolestruktur 2016. Vurdering av sentrumsalternativer,  
187/16 - Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet,  
51/17 - Erikstad skole og barnehage,  
99/17 - Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit. 

Bakgrunnen for disse utredningene og behandlinger i kommunestyret er flere 

 Vestmyra barnehage (hvit) er ikke hensiktsmessig til barnehagedrift. 

 Følge opp tidligere vedtak og planer om strategisk drift og eiendomsforvaltning 
ved konkrete handlinger, ved å komme seg ut av leide lokaler og inn i eide 
lokaler. 

 En erkjennelse av at driftskostnadene må reduseres for å kunne betjene 
kommunens utgifter og forpliktelser i fremtiden. 

Sak 99/17 som ble behandlet i kommunestyret i desember 2017 er nettopp et resultat av 
dette arbeidet og et svar på bestilling gitt til rådmannen i sak 51/17 hva gjelder utredning 
av fremtidig bruk av Vestmyra barnehage (hvit). 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling i sak 066/17 (kommunestyresak 99/17) om 
utredning var utelukkende et forsøk på inngåelse av forhandlinger med huseier for å få 
leiekostnader og antall m2 ned til våre behov og intensjoner ang. voksenopplæring. 

Kommunestyret er godt fornøyd med rådmannens utredning i sak 99/17 som medfører at 
kommunen flytter tjenester fra leide til eide lokaler og reduserer driftskostnadene 
ytterligere. 

2. Kommunestyret er opptatt av å redusere driftskostnadene. Enhetsleder barne- og 
familieenheten er konstituert som barnevernleder. Enhetslederstillingen står vakant. 
Kommunestyret har med dette spart kr. 800.000,-. 

Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 97/17. 

 
 
 
017/18: Rus og psykisk helsetjeneste i nye lokaler - Kjøp av Sykehusveien 11 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar alternativ 1 som beste valg på arealløsning for 
Rus/psykisk helsetjeneste. Prosjektet finansiere gjennom eget låneopptak på 
18,8 mill  

2. Ordfører gis fullmakt til å signere avtale med Sanitetsforeningen om kjøp av 
Sykehusveien 11. 

3. Rådmann gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart 
rehabilitering av Sykehusveien 9 og Sykehusveien 11. 

4. Leieavtalene for Diplomgården og Postveien 3 sies opp og avsluttes når de nye 
lokalene er klare for å tas i bruk  
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Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 

Det bes om at det utarbeides alternative løsninger for rus- og psykisk helsetjeneste. 

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 010/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 

Det bes om at det utarbeides alternative løsninger for rus- og psykisk helsetjeneste. 

 
Kommunestyre 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 

Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 017/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 

Det bes om at det utarbeides alternative løsninger for rus- og psykisk helsetjeneste. 

 
 
 


