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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Steinar Nymo AP 
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 
Arnt Pedersen H 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Siv Anita Johnsen Brekke UAVH 

 

Varamedlemmer Parti 
Lars Morten Rødaas FL 
Raymond Mathisen FL 
Per Støre FRP 
Tore Paul Stemland FRP 
Hilde Nystad V 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Gunnar Myrstad 
Ingrid K. Alterskjær 
Irene Larssen 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Nils-Are Johnsplass 
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Rune Reisænen 
Terje Valla 
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. 

Orientering Fauske Tower hotel og kulturhus v/direktør Trine Nøvik og arkitekt Ingebjørg 
Skaare fra Snøhetta. 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

 Nils-Christian Steinbakk (FL): 
Høring fra Nordland fylkeskommune angående buss- og båtrutendringer. 
Kommunestyret henstiller ordfører og rådmannen å lage en uttalelse i denne saken. 

 Ronny Borge (H): 
Høring bussruter. Burde vært sett opp mot flyavganger. Det er foreslått kutting av 15 
avganger på sentrumsbussen og mange avganger til/fra Sulitjelma. Gruppelederne bør 
i løpet av dagen lage en fellesuttalelse og legge denne til rådmannen. 

 Jens B. Kyed (KRF): 
1. I forbindelse med høring bussruter, burde være sjekket mot samme avganger i buss 
og tog. 
2. Stiller spørsmål om egen inhabilitet i sak 29/18, 30/18 og 31/18 - Ansatt og 
behandlet sak i FAU. 

 Hilde Nystad (V): 
Ber om at det lages korte oppsummeringer i saksfremlegg. 

 Arnt Pedersen (H): 
Savner sak angående at rådmannen trakk oppsigelsen. Det er bare kommunestyret 
som ansetter rådmann. 

 Hilde Dybwad (AP): 
1. OK med uttalelse i dag. 
2. 2 saker ble utsatt i forrige møte. Hvor ligger disse sakene? 
3. Ber om en orientering angående kommunens økonomi. 
4. Ber om en orientering fra omstillingsutvalget. 

 Tore Stemland (FRP): 
1. Har fått henvendelser angående busstilbudet. 
2. Mye å lese til møtet. Etterlyser Ipad til Marit Stemland. 

 Siv Anita Johnsen Brekke (Uavh): 
1. Ber om en orientering angående kommunens økonomi. 
2. F-sak 29/18 - Skilting. Kan ikke se at det i vedtaket er vist til inndekning. 
3. OK til uttalelse fra kommunestyret  

 Uttalelse ang. oktoberbarna utdelt i møtet. 
 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 
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Svar på spørsmål: 

 Hilde Nystad: 
Ordfører svarte. Ordfører støtter forslaget, men rådmannen må sjekke om det er mulig. 

 Arnt Pedersen: 
Ordfører svarte. Ordfører tok en avgjørelse etter samtale med alle gruppelederne. 

 Hilde Dybwad: 
2. Ordfører svarte. Rødås-saken vil komme opp i neste møte. Rådmannen må svare 
angående Sykehusveien. 
Rådmann svarte. Administrasjonen har foreløpig ikke hatt kapasitet til å starte nytt 
arbeid med å se på alternative løsninger. 
3. Ordfører svarte. Rådmannen må svare. 
4. Ordfører svarte. Leder av omstilllingsutvalget må svare. 

 Siv Anita Johnsen Brekke: 
2. Ordfører svarte. Regner med at dette kommer opp i neste budsjettregulering. 

 

Rådmannen ga en kort orientering om kommunens økonomi. 

 

Beredskapsleder Tom Seljeås orienterte om beredskap. 

 

Anne Godding (R) la fram uttalelsen "Stans deporteringen til Afghanistan": 
"Oktoberbarna" er barn som fikk midlertidig opphold til fylte 18 år, og som hadde fylte 18 år nå 
i oktober og derfor ikke lenger har lov å oppholde seg i Norge. De kom til Norge som enslige 
mindreårige asylsøkere høsten 2015. De fikk asylsakene sine behandlet i Norge mens de 
enda var mindreårige 

Fjerning av rimelighetsvilkåret i internflukt-vurderingen i oktober 2016, var et brudd på FN's 
flyktninge-konvensjon, og har forverret situasjonen for oktoberbarna. Straks en mindreårig 
afghaner som hadde fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse fylte 18 år, ble 
vedkommende sendt til Afghanistan med tvang. Jungeltelegrafen begynte å varsle de som sto 
for tur og de flyktet ut av Norge og sørover bl.a. til Paris. Nesten 300 ble returnert med tvang 
til Afghanistan. Midlertidig oppholdstillatelse har ikke bidratt til å hindre at unge (barn) setter ut 
på flukt uten beskyttelse. 

I Paris lever unge asylsøkere fra Norge på gata. De hadde tro på Norge, men mistet all trua. 
Noen har fått beskjed at saken deres blir revurdert, men de fleste tror ikke på det. Norske 
verger prøver å hjelpe så godt de kan. Situasjonen er uverdig for disse ungdommene. Hele 
livet deres står på vent, de blir engstelige og nedstemt. 

I Fauske var det mottak for unge enslige afghanske asylsøkere i Røvika og på Brygga. De var 
mange. Nå er det bare noen få igjen i Fauske kommune. Noen engasjerte familier har tatt 
noen av de hjem til seg. De er redde, har kontaktet advokat, men er usikre på utfallet. De få 
som er igjen prøver å opprettholde trua på at Norge kan og vil hjelpe dem. I ventetida går de 
på skole og får omsorg av familiene de bor hos. 

Fauske kommunestyre ber regjeringen stoppe deporteringen av unge asylsøkere til 
Afghanistan. 
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Uttalelsen ble vedtatt med 22 (4AP, 11FL, 2FRP, 2R, 1SV, 1V, 1Uavh) mot 4 (3H, 1KRF) 
stemmer. 

 

Rådmann og ordfører får i oppgave fra kommunestyret til å gi uttalelse angående endringer i 
bussrutene  som ivaretar interessene til innbyggerne i kommunen. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 26.03.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
019/18 Godkjenning av møtebok  

020/18 Referatsaker i perioden  
021/18 Revisjon av kommuneplanens arealdel for Fauske 

kommune 2018 - 2030 - Sluttbehandling 
 

022/18 Etablering av nytt "Teknisk/Blålysbygg" for Fauske 
kommune 

 

023/18 Samarbeidsavtale utbygger Tower hotell  

024/18 Nytt Erikstad Silanlegg  
025/18 Uteområde Finneid skole - finansiering 

tilleggskostnader 
 

026/18 Boligsosial handlingsplan  

027/18 Vedtak planprogram - Fauske Tower Hotel og 
kulturhus 

 

028/18 Vedtak planprogram - Revidering av Klima- og 
energiplan 

 

029/18 Forskrift om ordensreglement for skolene i Fauske 
2018-2022 

 

030/18 Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen  
031/18 Vedtekter skolefritidsordningen i Fauske kommune 

2018-2022 
 

032/18 Inngåelse av reviderte av tjenesteavtaler mellom 
Nordlandssykehuset og Fauske kommune 

 

033/18 Interkommunalt legevaktsamarbeid - Fauske, Saltdal 
og Sørfold kommune 

 

034/18 Oppfølging av ordningen med brukerstyrt personlig 
assisten (BPA) i Fauske kommune 

 

035/18 Reviderte kriterier for tildeling av langtidsplass i 
sykehjem 

 

036/18 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 
2018 - 2021 

 

037/18 Endring av vedtekter for Salten Regionråd  

038/18 Eldrerådet - Nyvalg  
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019/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2018 godkjennes. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 019/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2018 godkjennes. 

 
 
 
020/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 020/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
021/18: Revisjon av kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2018 - 2030 - 
Sluttbehandling 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til revidering av kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser/retningslinjer. 
 
Kommuneplanens arealdel består av: 

 Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030(hovedplan) 

 Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018 -2030 
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 Planbestemmelser og retningslinjer 2018-2030 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til revidering av kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser/retningslinjer. 
 
Kommuneplanens arealdel består av: 

 Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030(hovedplan) 

 Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018 -2030 

 Planbestemmelser og retningslinjer 2018-2030 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 005/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til revidering av kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser/retningslinjer. 
 
Kommuneplanens arealdel består av: 

 Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030(hovedplan) 

 Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018 -2030 

 Planbestemmelser og retningslinjer 2018-2030 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 021/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til revidering av kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser/retningslinjer. 
 
Kommuneplanens arealdel består av: 

 Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030(hovedplan) 

 Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018 -2030 

 Planbestemmelser og retningslinjer 2018-2030 
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022/18: Etablering av nytt "Teknisk/Blålysbygg" for Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på 
valgte kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 
8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 

Låneopptak: Selvkost 
VA 

43 434 927 Eksklusive mva 

 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. 
Da vi vet at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har 
vi gjort en avsetning for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av 
midler til forventede tilleggs- og lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at 
kostnadsrammen for prosjektet kan settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan 
benyttes til å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på 
valgte kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 
8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 

Låneopptak: Selvkost 
VA 

43 434 927 Eksklusive mva 

 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. 
Da vi vet at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har 
vi gjort en avsetning for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av 
midler til forventede tilleggs- og lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at 
kostnadsrammen for prosjektet kan settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
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**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan 
benyttes til å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 021/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på 
valgte kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 
8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 

Låneopptak: Selvkost 
VA 

43 434 927 Eksklusive mva 

 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. 
Da vi vet at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har 
vi gjort en avsetning for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av 
midler til forventede tilleggs- og lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at 
kostnadsrammen for prosjektet kan settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan 
benyttes til å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 022/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på 
valgte kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 
8407.  
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Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 

Låneopptak: Selvkost 
VA 

43 434 927 Eksklusive mva 

 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. 
Da vi vet at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har 
vi gjort en avsetning for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av 
midler til forventede tilleggs- og lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at 
kostnadsrammen for prosjektet kan settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan 
benyttes til å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  

 
 
 
023/18: Samarbeidsavtale utbygger Tower hotell 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 nevnte 
kriteriene vedtas i uprioritert rekkefølge: 

Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til 
etablering av: 

 En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  

 En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  

 Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 

 Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 0,7 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 
nevnte kriteriene anbefaler rådmannen i uprioritert rekkefølge: 

 
· Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til 

etablering av: 
· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  
· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  
· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 
· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 
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Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 0,7 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 

 
· Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av to etasjer i bygget til 

etablering av: 
· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  
· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  
· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 
· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 
· Nytt bibliotek. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 3.34 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 
 
Det er ikke beregnet inntekter ved utleie av eventuelle tomme biblioteklokaler i 
Adminbygget. Dette vil komme som eventuelt fratrekk og bedre resultatet. 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils Christian Steinbakk (FL) fremmet alternativ 1: 
Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 nevnte 
kriteriene vedtas i uprioritert rekkefølge: 

Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til etablering 
av: 

 En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  

 En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  

 Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 

 Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 
 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 0,7 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 

 
FL's forslag ble vedtatt med 7 (1AP, 3FL, 1H, 1KRF, 1SV) mot 1 (1R) stemme.  

 
FOR- 033/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 nevnte 
kriteriene vedtas i uprioritert rekkefølge: 

Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til 
etablering av: 

 En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  

 En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  

 Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 

 Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 0,7 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 
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Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 

Rådmannen fremmet følgende endringsforslag: 
Under forutsetning av at kommunen kommer til enighet om de 4 nevnte kriteriene og at reglene 
for offentlig anskaffelser overholdes vedtas følgende i uprioritert rekkefølge: 

Formannskapets innstilling med rådmannens endring ble vedtatt med 23 (4AP, 11FL, 2FRP, 
3H, 1 KRF, 1SV, 1V) mot 3 (2R, 1 Uavh) stemmer. 

 
KOM- 023/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Under forutsetning av at kommunen kommer til enighet om de 4 nevnte kriteriene og at 
reglene for offentlig anskaffelser overholdes vedtas følgende i uprioritert rekkefølge: 

Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til 
etablering av: 

 En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  

 En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  

 Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 

 Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 0,7 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 

 
 
 
024/18: Nytt Erikstad Silanlegg 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 023/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 024/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 

 
 
 
025/18: Uteområde Finneid skole - finansiering tilleggskostnader 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar å gjennomføre bygging av uteområdet for Finneid skole etter de 
foreliggende planer.  
Tilleggskostnadene dekkes gjennom ekstra låneopptak i størrelsesorden 2,8 mill. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret vedtar å gjennomføre bygging av uteområdet for Finneid skole etter de 
foreliggende planer.  
Tilleggskostnadene dekkes gjennom ekstra låneopptak i størrelsesorden 2,8 mill. 
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Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 024/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar å gjennomføre bygging av uteområdet for Finneid skole etter de 
foreliggende planer.  
Tilleggskostnadene dekkes gjennom ekstra låneopptak i størrelsesorden 2,8 mill. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) foreslo: 
1. Kommunestyret viser til at det er bevilget 3,5 millioner kroner til utvikling av området rundt 
Finneid skole. 
2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak der utformingen av området 
holdes innenfor vedtatte budsjett. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 (4AP, 11FL, 2FRP, 3H, 2R, 1SV, 1V) mot 2 
(1KRF, 1Uavh) stemmer avgitt fr KRF's forslag. 

 
KOM- 025/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å gjennomføre bygging av uteområdet for Finneid skole etter de 
foreliggende planer.  
Tilleggskostnadene dekkes gjennom ekstra låneopptak i størrelsesorden 2,8 mill. 

 
 
 
026/18: Boligsosial handlingsplan 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. 
år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når 
boligpolitisk plan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan 
inngå som en del av den planen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. 
år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når 
boligpolitisk plan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan 
inngå som en del av den planen 
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Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 007/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 005/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. 
år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når 
boligpolitisk plan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan 
inngå som en del av den planen. 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. 
år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når 
boligpolitisk plan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan 
inngå som en del av den planen. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 026/18 Vedtak: 
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Vedtak: 
Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. 
år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når 
boligpolitisk plan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan 
inngå som en del av den planen. 

 
 
 
027/18: Vedtak planprogram - Fauske Tower Hotel og kulturhus  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Planprogram for Fauske Tower Hotel og kulturhus revidert 12.2.18 fastsettes slik det 
foreligger, i tråd med plan- og bygningsloven § 4.1. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Planprogram for Fauske Tower Hotel og kulturhus revidert 12.2.18 fastsettes slik det 
foreligger, i tråd med plan- og bygningsloven § 4.1. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 007/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Planprogram for Fauske Tower Hotel og kulturhus revidert 12.2.18 fastsettes slik det 
foreligger, i tråd med plan- og bygningsloven § 4.1. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 027/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Planprogram for Fauske Tower Hotel og kulturhus revidert 12.2.18 fastsettes slik det 
foreligger, i tråd med plan- og bygningsloven § 4.1. 

 
 
 
028/18: Vedtak planprogram - Revidering av Klima- og energiplan 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Klima- og energiplan revidert 31.01.18. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Klima- og energiplan revidert 31.01.18. 
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Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 008/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Klima- og energiplan revidert 31.01.18. 
 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 028/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Klima- og energiplan revidert 31.01.18. 
 
 
 
029/18: Forskrift om ordensreglement for skolene i Fauske 2018-2022  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 01.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte ordensreglement for skolene i Fauske 2018-2022 vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22.03.2018.  
 
Den enkelte skole gis myndighet til å utarbeide utfyllende klasseregler tilpasset lokale 
forhold.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte ordensreglement for skolene i Fauske 2018-2022 vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22.03.2018.  
 
Den enkelte skole gis myndighet til å utarbeide utfyllende klasseregler tilpasset lokale 
forhold.  

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 008/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte ordensreglement for skolene i Fauske 2018-2022 vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22.03.2018.  
 
Den enkelte skole gis myndighet til å utarbeide utfyllende klasseregler tilpasset lokale 
forhold.  
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Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Kyed ble enstemmig erklært habil. 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 029/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Vedlagte ordensreglement for skolene i Fauske 2018-2022 vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22.03.2018.  
 
Den enkelte skole gis myndighet til å utarbeide utfyllende klasseregler tilpasset lokale 
forhold.  

 
 
 
030/18: Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 01.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen for kommunene Beiarn, Fauske, 
Saltdal, Steigen og Sørfold vedtas i Fauske kommune. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen for kommunene Beiarn, Fauske, 
Saltdal, Steigen og Sørfold vedtas i Fauske kommune. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 012/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen for kommunene Beiarn, Fauske, 
Saltdal, Steigen og Sørfold vedtas i Fauske kommune. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Kyed ble enstemmig erklært habil. 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 030/18 Vedtak: 
Vedtak: 
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Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen for kommunene Beiarn, Fauske, 
Saltdal, Steigen og Sørfold vedtas i Fauske kommune. 

 
 
 
031/18: Vedtekter skolefritidsordningen i Fauske kommune 2018-2022 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 01.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagt dokument «Forslag nye vedtekter SFO 2018-2022» vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22. mars 2018.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagt dokument «Forslag nye vedtekter SFO 2018-2022» vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22. mars 2018.  

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 010/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagt dokument «Forslag nye vedtekter SFO 2018-2022» vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22. mars 2018.  

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Kyed ble enstemmig erklært habil. 

Jens B. Kyed (KRF) fremmet følgende tilllegg: 
Administrasjonoen vurderer mulighet for å tilby SOMMER-SFO til selvkost. 

KRF's forslag ble forkastet med 25 (4AP, 11 FL, 2 FRP, 3 H, 2R, 1SV, 1V, 1Uavh) mot 1 
(1KRF) stemme. 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 (4AP, 11 FL, 2 FRP, 3 H, 2R, 1SV, 
1V) mot 2 (1KRF, 1 Uavh) stemmer. 

 
KOM- 031/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Vedlagt dokument «Forslag nye vedtekter SFO 2018-2022» vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22. mars 2018.  

 
 
 
032/18: Inngåelse av reviderte av tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset og Fauske 
kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 07.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 
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De reviderte Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler anbefales vedtatt.  
Rådmann gis myndighet til å godkjenne revisjoner av avtalene dersom det gjelder 
mindre vesentlige endringer og tilpassing til endring i lov eller forskrift. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
De reviderte Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler anbefales vedtatt.  
Rådmann gis myndighet til å godkjenne revisjoner av avtalene dersom det gjelder 
mindre vesentlige endringer og tilpassing til endring i lov eller forskrift 
 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 008/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

De reviderte Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler anbefales vedtatt.  
Rådmann gis myndighet til å godkjenne revisjoner av avtalene dersom det gjelder 
mindre vesentlige endringer og tilpassing til endring i lov eller forskrift. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med endring av "anbefales 
vedtatt" til "vedtas". 

 
KOM- 032/18 Vedtak: 
Vedtak: 

De reviderte Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler vedtas.  
Rådmann gis myndighet til å godkjenne revisjoner av avtalene dersom det gjelder 
mindre vesentlige endringer og tilpassing til endring i lov eller forskrift. 

 
 
 
033/18: Interkommunalt legevaktsamarbeid - Fauske, Saltdal og Sørfold kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 07.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommuenstyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om legevaktsamarbeid med 
Saltdal kommune og Sørfold kommune. 
Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommuenstyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om legevaktsamarbeid med 
Saltdal kommune og Sørfold kommune. 
Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
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Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Datter er konst. kommuneoverlege. 
Eilertsen ble enstemmig erklært habil. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 007/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommuenstyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om legevaktsamarbeid med 
Saltdal kommune og Sørfold kommune. 
Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Datter er konst. kommuneoverlege.  
Eilertsen ble enstemmig erklært habil. 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 033/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommuenstyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om legevaktsamarbeid med 
Saltdal kommune og Sørfold kommune. 
Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. 

 
 
 
034/18: Oppfølging av ordningen med brukerstyrt personlig assisten (BPA) i Fauske 
kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 07.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune driver BPA ordningen slik som den organiseres i dag, nærmere 
bestemt i brukerens egen regi eller kommunal regi. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune driver BPA ordningen slik som den organiseres i dag, nærmere 
bestemt i brukerens egen regi eller kommunal regi. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 009/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune driver BPA ordningen slik som den organiseres i dag, nærmere 
bestemt i brukerens egen regi eller kommunal regi. 
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Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 034/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune driver BPA ordningen slik som den organiseres i dag, nærmere 
bestemt i brukerens egen regi eller kommunal regi. 

 
 
 
035/18: Reviderte kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 07.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Revidere kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem vedtas. 
Kriteriene gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Revidere kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem vedtas. 
Kriteriene gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Revidere kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem vedtas. 
Kriteriene gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) foreslo endring i § 5: 
2. setning: den andre part trenger helse/omsorgstjenester og oppfyller delvis kriteriene i § 4. 

Siste setning: Kommunen skal legge til rette for utvidede muligheter til besøk og overnatting. 

KRF's endringsforslag ble forkastet med 23(4AP, 11FL, 3H, 2R, 1SV, 1V, 1Uavh) mot 3 (2FRP, 
1KRF) stemmer. 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 (4AP, 11FL, 2FRP, 3H, 2R, 1SV, 1V, 
1Uavh) mot 1 (1KRF) stemme. 

 
KOM- 035/18 Vedtak: 
Vedtak: 
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Revidere kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem vedtas. 
Kriteriene gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret. 

 
 
 
036/18: Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 2018 - 2021 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår samarbeidsavtale med Nordland fylkskommune om 
folkehelsearbeidet for perioden 2018 -2021. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune inngår samarbeidsavtale med Nordland fylkskommune om 
folkehelsearbeidet for perioden 2018 -2021 
 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 025/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår samarbeidsavtale med Nordland fylkskommune om 
folkehelsearbeidet for perioden 2018 -2021. 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 036/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune inngår samarbeidsavtale med Nordland fylkskommune om 
folkehelsearbeidet for perioden 2018 -2021. 

 
 
 
037/18: Endring av vedtekter for Salten Regionråd 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner endringer i vedtekter for Salten Regionråd jfr. SR-sak 07/18. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner endringer i vedtekter for Salten Regionråd jfr. SR-sak 07/18. 
 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 030/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner endringer i vedtekter for Salten Regionråd jfr. SR-sak 07/18. 
 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 037/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner endringer i vedtekter for Salten Regionråd jfr. SR-sak 07/18. 
 
 
 
038/18: Eldrerådet - Nyvalg 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 13.03.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

 Solveig Holmegård, Selbergvn. 1, 8200 Fauske 

 
Som nye varamedlemmmer i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

1. Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
2. Laila Nordahl, Vatnbygdvn. 8A, 8210 Fauske 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

 Solveig Holmegård, Selbergvn. 1, 8200 Fauske 

 
Som nye varamedlemmmer i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

1. Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
2. Laila Nordahl, Vatnbygdvn. 8A, 8210 Fauske 

 
 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 031/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 
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 Solveig Holmegård, Selbergvn. 1, 8200 Fauske 

 
Som nye varamedlemmmer i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

1. Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
2. Laila Nordahl, Vatnbygdvn. 8A, 8210 Fauske 

 
Kommunestyre 22.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 038/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

 Solveig Holmegård, Selbergvn. 1, 8200 Fauske 

 
Som nye varamedlemmmer i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

1. Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
2. Laila Nordahl, Vatnbygdvn. 8A, 8210 Fauske 

 
 
 
 


