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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. 

Kommunestyret besøkte Kulturskola og fikk både høre på kulturinnslag og synge selv. 

Orientering: 

 Nav i fremtiden v/Nav-direktør Cathrine Stavnes og Nav-leder Morten Pedersen 
 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden:  

 Ottar Skjellhaug (AP): NGI har gitt ut en rapport ang. avrenning av gruvene i 
Sulitjelma. Grenseverdiene er økt med 100 %. De mener derfor det ikke er nødvendig 
med tiltak. Vil ordfører ta kontakt med direktoratet ang. dette? Ber om rapport som 
referat i neste møte. 

 Sak 50/18 trekkes av rådmannen. 
Dagorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Ottar Skjellhaug:  
Ordfører svarte. Vil har rapporten opp i neste møte med en utredning. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 04.05.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
039/18 Godkjenning av møtebok  

040/18 Referatsaker i perioden  
041/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 - Fauske kommune  

042/18 Revidert avtale knyttet til kjøp av grunnskoleopplæring 
med Sørfold kommune 

 

043/18 Søbbesva industriområde - Selvkostberegning for salg 
av industriarealer 

 

044/18 Nye lokaler til fysioterapitjenesten - rehabiltering av 
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039/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 039/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
 
 
040/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
RS1 - RS4: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

RS5: 
Siv Anita Johnsen Brekke (Uavh) foreslo: 
Fauske kommune slutter seg til fylkestingets vedtak om å avvikle all bruk og salg av 
heliumsballonger i kommunen, og dermed bidra til et renere Fauske. 

Brekkes forslag ble vedtatt med  16 (4AP, 3FL, 3H, 1KRF, 2R, 1SV, 1Uavh, 1V) mot 11 (8FL, 
3FRP) stemmer. 

 
KOM- 040/18 Vedtak: 
Vedtak: 

RS1 - RS4: 
Dokumentene tas til orientering. 

RS5: 
Fauske kommune slutter seg til fylkestingets vedtak om å avvikle all bruk og salg av 
heliumsballonger i kommunen, og dermed bidra til et renere Fauske. 
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041/18: Årsregnskap og årsmelding 2017 - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmann og økonomisjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 037/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmann og økonomisjef orienterte. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 041/18 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
 
 
042/18: Revidert avtale knyttet til kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
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Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem 
til ny avtale trår i kraft.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem 
til ny avtale trår i kraft.   
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 039/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem 
til ny avtale trår i kraft.   

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 042/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem 
til ny avtale trår i kraft.   

 
 
 
043/18: Søbbesva industriområde - Selvkostberegning for salg av industriarealer 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med 
følgende: Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde 
fastsettes til kr. 87,60 pr. kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke 
har realisert sine planer for området innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune 
kreve arealet tilbakeført til kommunen for samme kronebeløp som kjøper betalte for 
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området. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å videreselge arealet til annen 
interessent. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ser at selvkost prising kan gi uheldige markedsmessige 
konsekvenser, og oppfattes som konkurransevridende i forhold til det private 
eiendomsmarkedet for industriareal.  

2. Kommunestyret vedtar at industriarealene takseres av 2 eksterne kvalifiserte 
takstmenn for å få markedspris for arealene. Dette for å unngå 
konkurransevridning i forhold til det eiendomsmarkedet.   

3. I spesielle tilfeller når situasjonene krever det kan opprinnelig pris på arealet 
benyttes der hvor arealet er ervervet til en lav pris, eksvis Søbbesva.  

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med følgende: 
Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde fastsettes til kr. 87,60 pr. 
kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke har realisert sine planer for området 
innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune kreve arealet tilbakeført til kommunen for 
samme kronebeløp som kjøper betalte for området. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å 
videreselge arealet til annen interessent. 

Rådmannens forslag til innstilling fikk 3 stemmer (2H, 1R). 
FL's forslag fikk 5 stemmer (4FL, 1AP) og ble vedtatt. 

 
FOR- 049/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med 
følgende: Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde 
fastsettes til kr. 87,60 pr. kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke 
har realisert sine planer for området innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune 
kreve arealet tilbakeført til kommunen for samme kronebeløp som kjøper betalte for 
området. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å videreselge arealet til annen 
interessent. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ser at selvkost prising kan gi uheldige markedsmessige 
konsekvenser, og oppfattes som konkurransevridende i forhold til det private 
eiendomsmarkedet for industriareal.  

2. Kommunestyret vedtar at industriarealene takseres av 2 eksterne kvalifiserte 
takstmenn for å få markedspris for arealene. Dette for å unngå konkurransevridning i 
forhold til det eiendomsmarkedet.  

3.  I spesielle tilfeller når situasjonene krever det kan opprinnelig pris på arealet benyttes 
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der hvor arealet er ervervet til en lav pris, eksvis Søbbesva.  
 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Punkt 2. 
Areal kan også selges som investerings-/utviklingsprosjekt under følgende betingelser: 
Ved erverv av arealer settes det en kvm pr. kr. 195,- under følgende forutsetning. Ervervet 
område betales inn først ved følgende betingelser slår inn.  Dette vil være en heftelse på 
eiendommen til oppgjør finner sted. 
Om eiendommen skifter eier eller orgnr. skal hele beløpet innbetales til kommunen. Dog 
indeksregulert fra kjøpe dato til salgs dato.  

 

FRP's tilleggsforslag fikk 3 stemmer (3FRP) og ble forkastet. 
Formannskapets innstiling ble vedtatt med 19 (4AP, 11FL, 3FRP, 1SV) mot 8 (3H, 1KRF, 2R, 
1Uavh, 1V) stemmer avgitt for H's forslag. 

 
KOM- 043/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med 
følgende: Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde 
fastsettes til kr. 87,60 pr. kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke 
har realisert sine planer for området innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune 
kreve arealet tilbakeført til kommunen for samme kronebeløp som kjøper betalte for 
området. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å videreselge arealet til annen 
interessent. 

 
 
 
044/18: Nye lokaler til fysioterapitjenesten - rehabiltering av underetasjen Helsetunet 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet 
innenfor rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern 
finansiering av prosjektet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet 
innenfor rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern 
finansiering av prosjektet.  
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Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 041/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet 
innenfor rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern 
finansiering av prosjektet.  

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
1. Grunnet kommunens økonomiske situasjon utsettes saken. 
2. Saken søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2019. 

KRF's utsettelsesforslag ble forkastet med 22 (4AP, 11FL, 3FRP, 2R, 1SV, 1Uavh) mot 5 (3H, 
1KRF, 1V) stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 (4AP, 11FL, 3FRP, 3H, 2R, 1SV, 1V, 1Uavh) mot 
1 (1KRF) stemme. 

 
KOM- 044/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet 
innenfor rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern 
finansiering av prosjektet.  

 
 
 
045/18: Entrepriseformer Fauske kommune - investeringsprosjekter 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert 
enkelt prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert enkelt 
prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert enkelt 
prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 040/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert 
enkelt prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannen gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert enkelt prosjekt 
ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

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

 
KOM- 045/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert 
enkelt prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

 
 
 
046/18: Endring av vedtektene for barnehage 2018 - 2022 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske, med foreslåtte 
tilleggsparagraf om skyldig betaling, vedtas og iverksettes med virkning fra 01.07.2018. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske, med foreslåtte 



Side 11 
 

tilleggsparagraf om skyldig betaling, vedtas og iverksettes med virkning fra 01.07.2018  
 
Partssammensatt utvalg 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 004/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske, med foreslåtte 
tilleggsparagraf om skyldig betaling, vedtas og iverksettes med virkning fra 01.07.2018. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 046/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske, med foreslåtte 
tilleggsparagraf om skyldig betaling, vedtas og iverksettes med virkning fra 01.07.2018. 

 
 
 
047/18: Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017 - 2027 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune 

legges fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

strategi for næringsutvikling. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune 

legges fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

strategi for næringsutvikling. 
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Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 042/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune 

legges fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

strategi for næringsutvikling. 
 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende endring: 
Pkt. 3.4 Kompetanse 
Mål 
Nytt pkt. 1 s. 23: 
Styrke, sikre og bygge opp om landslinjen for anlegg, Bergteknikk-linjen, samt jobbe for å 
etablere landslinje for Bergverk i Fauske som geografisk knutepunkt i Salten. 

FL's endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 047/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027 
med følgende endring: 
Pkt. 3.4 Kompetanse 
Mål 
Nytt pkt. 1 s. 23: 
Styrke, sikre og bygge opp om landslinjen for anlegg, Bergteknikk-linjen, samt jobbe 
for å etablere landslinje for Bergverk i Fauske som geografisk knutepunkt i Salten. 

2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune 
legges fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

strategi for næringsutvikling. 
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048/18: Forslag til områderegulering for Terminalveien øst- ny behandling  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 30.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 30.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 046/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 048/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Terminalveien øst. 

 
 
 
049/18: Risiko- og sårbahetsanalyse for Fauske 2018 - 2021 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 038/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Beredskapsleder orienterte. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 049/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 

 
 
 
050/18: Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling ti kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 045/18 Vedtak: 
Innstilling ti kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannen trakk saken under godkjenning av dagsorden. 

 
KOM- 050/18 Vedtak: 
Rådmannen trakk saken under godkjenning av dagsorden. 

 

 
 
 
051/18: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av valgdag 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 046/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 051/18 Vedtak: 
Vedtak: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
 
 
052/18: Grunngitt spørsmål til kommunestyret 03.05.2018 - Den gamle skolen og 
skoletomta i Valnesfjord 
 
 

 
Kommunestyre 03.05.2018: 
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Behandling: 
Representanten Jens B. Kyed leste opp det grunngitte spørsmålet. 

 
KOM- 052/18 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
1. Ordfører er overbevist om at reguleringsplanen får en fullgod behandling i kommunen. 
Rådmannens forslag til reguleringsplan var oppe til behandling i planutvalget den 27/2-18 i 
sak 12/18 og ble enstemmig sendt ut på høring i 6 uker. I tillegg har man gitt utsatt frist. 

2. Valnesfjord Nærmiljøutvalg er en viktig høringsinstans og jeg er overbevist om at deres 
høringsuttalelse vil bli behandlet seriøst og inngående av både planutvalg og kommunestyre. 
Etter planen skal planutvalget behandle saken den 22/5 og kommunestyret den 21/6-18. 

3. Ordfører er overbevist om at både planutvalg og kommunestyre bruker den tid som er 
nødvendig for å få et godt resultat. 

4. Når ordfører oppfattes som utålmodig, så er det med bakgrunn i at han ikke ønsker at 
denne saken skal bli lik saken/utviklingen om sentralskolen i Fauske sentrum, hvor gammel-
skolen står fortsatt. 

 
 
 
 


