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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
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 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Marit Stemland FRP 
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 
Svein Roger Bådsvik V 

 

Varamedlemmer Parti 
Vegard Setså FL 
Per Støre FRP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Irene Larssen 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
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Kristian Amundsen 
Renée Normann 
Roar Hansen 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

067/18  Linda Salemonsen (FL) stilte 
spørsmål med egen habilitet - 
Styre. 
Salemonsen ble enstemmig 
erklært inhabil, jf. 
forvaltningsloven § 6. 

 
 
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. 

Utdeling av næringsprisen til Rørlegger'n. 

Merknader til dagsorden: 

 Per Gunnar Skotåm (R): 
Sak 80/18  er satt unntatt offentlighet. Foreslår at saken åpnes. 

 Hilde Dybwad (AP): 
Rektor ved Sulitjelma skole har sagt opp og ønsker å gå tilbake til vanlig 
lærerstilling fra høsten. Fra før av er den merkantile stillingen og 
vaktmesterstillingen satt i vakanse og stillingen som inspektør er pr dags dato 
ikke utlyst. 
Rådmannen har informert om at det er satt i gang en prosess for å se om det er 
mulig å slå sammen skolen og barnehagen til én enhet med felles ledelse. 
Denne prosessen skal være ferdig 1. oktober. Nåværende rektor har signalisert 
at han ønsker å tiltre stillingen som lærer ved skoleårets begynnelse. 
Mye tyder derfor på at skolen kan risikere å være helt uten administrasjon ved 
skolestart, noe som bekymrer både de ansatte ved skolen og de foresatte. 
Fauske AP spørsmål til ordføreren er derfor: 
Hvordan har ordføreren tenkt å sikre at Sulitjelma skole har på plass nødvendig 
administrasjon ved skolestart, slik at skolen får den stabilitet og ro som er 
nødvendig for å kunne drive skolen på et kvalitativt akseptabelt nivå? 

 Siv Anita Johnsen Brekke (Uavh.): 
Det har vært endringer i kommuneloven. Kan vi få en orientering om endringer i 
neste møte? 

R's forslag ble enstemmig vedtatt. Saken åpnes. 

Svar på spørsmål: 
Hilde Dybwad: 
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Ordfører svarte. Det er korrekt at nåværende rektor har levert sin oppsigelse for sin 
funksjon som rektor (levert 7. juni). Det er også riktig at administrasjonen har satt i 
gang en utredning for å se på mulighetene til å opprette oppvekstsenter for 
barnehage og skole i Sulitjelma. Dette i henhold til kommunestyrets bestilling i 
budsjettvedtak fra desember 2017. Nåværende rektor vil fungere i stillingen frem til 
endelig avklaring omkring oppvekstsenter er gjort, og ny ledelse er etablert. 

Siv Anita Johnsen Brekke: 
Ordfører svarte. Ber om at rådmannen lager til en orientering til neste møte. 

Leif Lindstrøm (FRP) innvilget permisjon fram til og med sak 56/18. 
Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon i sak 56/18, men var tilbake før debatten var 
ferdig. 
Gry Janne Rugås (FL) innvilget permisjon fra og med sak 80/18. 
 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 25.06.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
053/18 Godkjenning av møtebok  

054/18 Delegerte saker i perioden  
055/18 Referatsaker i perioden  

056/18 Økonomimelding 1/2018  
057/18 "Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i 

budsjettarbeidet 
 

058/18 Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026  

059/18 Detaljregulering for Havnegården  
060/18 Detaljregulering for Kirkeveien 13  

061/18 Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling  
062/18 Detaljregulering for Myrveien 13 og 15  

063/18 Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av 
planprogram 

 

064/18 Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for 
kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 

 

065/18 Pandemiplan for Fauske kommune  
066/18 Etablering av ettervernsteam rus og psykiskhelse  

067/18 Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift  
068/18 Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan 

og samfunnsutvikling 
 

069/18 Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg  

070/18 Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, 
tette tanker, minirenseanlegg mv 

 

071/18 Retningslinjer for billighetserstatning skole  
072/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  

073/18 Vedtekter kommunalt foreldreutvalg - Fauske KFU  
074/18 Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av 

selskapsavtale 
 

075/18 Uttalelse fra kommunestyret - Bevaring av gamle 
gravminner 

 

076/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF  

077/18 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018  
078/18 Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell  

079/18 Interpellasjon til kommunestyremøte 21. juni 2018 - 
Forbud mot bruk av niqab og burka 

 

080/18 Opsjon tomtearealer  
081/18 NGI-rapport - Sulitjelma gruver - 

Forurensningssituasjon og vurdering av behov for tiltak 
- Sluttrapport 

 

082/18 Detaljregulering av Marmorveien 7 - 9 - 
Sluttbehandling 
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053/18: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 053/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
 
 
054/18: Delegerte saker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 054/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
055/18: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 055/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
056/18: Økonomimelding 1/2018 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 

Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det 
styres mot et merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet 
som er skissert av rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet 
intensiveres og det forventes at dette skal gi betydelige besparelser på driften i 
2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en 
spesiell fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt 
vikarutgifter. Formannskapet holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen 
som i dag må gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet 
av inntekter relatert til energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i 
prosjekt "Fremtidens Fauske" for å få en god, stabil og forutsigbar drift av alle 
enhetene i kommunen. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Økonomimelding 1/2018 tas til etterretning. 

 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det 
styres mot et merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som 
er skissert av rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det 
forventes at dette skal gi betydelige besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en 
spesiell fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. 
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Formannskapet holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i 
dag må gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter 
relatert til energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt 
"Fremtidens Fauske" for å få en god, stabil og forutsigbar drift av alle enhetene i 
kommunen. 

FL's forslag ble vedtatt med 7 (4FL,2H,1R) mot 2 (1FRP, 1UAVH) stemmer avgitt for 
rådmannens forslag til innstilling. 

 
FOR- 052/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det 
styres mot et merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet 
som er skissert av rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet 
intensiveres og det forventes at dette skal gi betydelige besparelser på driften i 
2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en 
spesiell fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt 
vikarutgifter. Formannskapet holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen 
som i dag må gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet 
av inntekter relatert til energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i 
prosjekt "Fremtidens Fauske" for å få en god, stabil og forutsigbar drift av alle 
enhetene i kommunen. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Økonomisjef og rådmann orienterte. 

Jens B. Kyed (KRF) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 
Økonomimelding 1/2018 tas til etterretning. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 (4AP, 11FL, 2R, 1SV) mot 8 (2FRP, 3H, 
1KRF, 1V, 1UAVH) stemmer avgitt for KRF's forslag. 

 
KOM- 056/18 Vedtak: 

Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det 
styres mot et merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet 
som er skissert av rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet 
intensiveres og det forventes at dette skal gi betydelige besparelser på driften i 
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2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en 
spesiell fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt 
vikarutgifter. Formannskapet holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen 
som i dag må gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet 
av inntekter relatert til energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i 
prosjekt "Fremtidens Fauske" for å få en god, stabil og forutsigbar drift av alle 
enhetene i kommunen. 

 
 
 
057/18: "Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i budsjettarbeidet 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike 

produktivitets- og effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i 
administrasjonen. I dette ligger også vurderinger av struktur og nivå. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme 

med en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur 
og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og 
bærekraftig økonomi i fremtiden. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  

 Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

 Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag 
til å heve effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

 Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i 
hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene. 

 Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 

 Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 

 Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 

 Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 

 Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme 

med en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur 
og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og 
bærekraftig økonomi i fremtiden. 
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Partssammensatt utvalg 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Økonomisjef og rådmannen orienterte. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet nytt pkt. 1: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og framlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektivitetstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også 
vurderinger av struktur og nivå. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 7 (1FRP, 2H, 1UAVH, 
3fagforening) mot 5 (4FL, 1R) stemmer avgitt for FL's forslag. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PART- 006/18 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  

 Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

 Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag 
til å heve effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

 Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i 
hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene. 

 Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 

 Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 

 Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 

 Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 

 Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme 

med en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur 
og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og 
bærekraftig økonomi i fremtiden. 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også 
vurderinger av struktur og nivå. 

FL's forslag pkt. 1 ble vedtatt med 5 (4FL,1R) mot 4 (1FRP,2H,1UAVH) stemmer avgitt 
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for partssammensatt utvalgs innstilling pkt. 1. 
Partssammensatt utvalg innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 053/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike 

produktivitets- og effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i 
administrasjonen. I dette ligger også vurderinger av struktur og nivå. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme 

med en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur 
og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og 
bærekraftig økonomi i fremtiden. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Jens B. Kyed (KRF) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  

 Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

 Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til 
å heve effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

 Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i 
hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene. 

 Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 

 Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 

 Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 

 Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 

 Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med 

en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 (11FL, 2R, 1SV) mot 13 (4AP,  3FRP, 
3H, 1KRF, 1V, 1Uavh) stemmer avgitt for KRF's forslag. 

 
KOM- 057/18 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike 

produktivitets- og effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i 
administrasjonen. I dette ligger også vurderinger av struktur og nivå. 
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2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme 
med en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur 
og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og 
bærekraftig økonomi i fremtiden. 

 
 
 
058/18: Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg 
og sosial 2018 - 2026 vedtas. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg 
og sosial 2018 - 2026 vedtas. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 013/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg 
og sosial 2018 - 2026 vedtas. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av FL, 
SV, AP og R: 
Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 097/17 hva gjelder "en fremtidsrettet 
demensomsorg" i Fauske. 
Før kommunestyret fastsetter lokaliseringen av dette prosjektet, bes det om en 
utredning slik kommunestyret tidligere har bedt om. 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL/SV/AP/R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 058/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg 
og sosial 2018 - 2026 vedtas. 

Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 097/17 hva gjelder "en fremtidsrettet 
demensomsorg" i Fauske. 
Før kommunestyret fastsetter lokaliseringen av dette prosjektet, bes det om en 
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utredning slik kommunestyret tidligere har bedt om. 
 
 
 
059/18: Detaljregulering for Havnegården 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Havnegården med følgende tillegg: 

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av 
bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske 
Tower, slik at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Havnegården. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av 
bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske 
Tower, slik at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 

Rådmannens forslag til innstilling med det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig 
vedtatt. 

 
PLUT- 050/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Havnegården med følgende tillegg: 

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av 
bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske 
Tower, slik at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
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Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende endringsforslag i 2. setning på tilegg: 
Forretningsarealet i første etasje skal som hovedregel vende mot sør, men drift som 
passer sammen med hotell- og kulturvirksomhet kan vende mot øst. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med FL's endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 059/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Havnegården med følgende tillegg: 

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av 
bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal som hovedregel vende mot sør, men drift som 
passer sammen med hotell- og kulturvirksomhet kan vende mot øst. 
Fauske kommune henstiller Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske 
Tower, slik at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 

 
 
 
060/18: Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
omsøkt tiltak flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 
Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik: 
 
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt 
øvrig bruk 
av ubebygde arealer. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Kirkeveien 13. 
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Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
omsøkt tiltak flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 
Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik: 
 
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt 
øvrig bruk 
av ubebygde arealer. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 051/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
omsøkt tiltak flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 
Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik: 
 
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt 
øvrig bruk 
av ubebygde arealer. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 060/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
omsøkt tiltak flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 
Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik: 
 
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt 
øvrig bruk 
av ubebygde arealer. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 
 
 
061/18: Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Løkåsåsen 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12, inkl. endringer foreslått 
av rådmannen etter høringsperioden. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Løkåsåsen 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12, inkl. endringer foreslått 
av rådmannen etter høringsperioden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til Valnesfjord Nærmiljøutvalg har fått avholdt folkemøte/arbeidsseminar, 
slik at innbyggerne får anledning til å bidra til utformingen av tomtearealet.Fauske 
kommune bør i størst mulig grad lytte til, og sette pris på engasjement i 
lokalbefolkningen.AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 3 (2FL, 1R) mot 2 (1AP, 1V) 
stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 053/18 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Løkåsåsen 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12, inkl. endringer foreslått 
av rådmannen etter høringsperioden. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 061/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Løkåsåsen 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12, inkl. endringer foreslått 
av rådmannen etter høringsperioden. 

 
 
 
062/18: Detaljregulering for Myrveien 13 og 15 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Myrveien 13 og 15. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Myrveien 13 og 15. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 052/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Myrveien 13 og 15. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 062/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Myrveien 13 og 15. 

 
 
 
063/18: Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av planprogram 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 058/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 063/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 

 
 
 
064/18: Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Klagen tas ikke til følge. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Klagen tas til orientering. 
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Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Klagen tas ikke til følge. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 072/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 064/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
 
 
065/18: Pandemiplan for Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 014/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 065/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas. 

 
 
 
066/18: Etablering av ettervernsteam rus og psykiskhelse 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i 
Salten» som vertskommune. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i 
Salten» som vertskommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 015/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i 
Salten» som vertskommune. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 066/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i 
Salten» som vertskommune. 

 
 
 
067/18: Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak 

om avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som 
oppretter eget avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
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samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske 
kommune. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak 

om avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som 
oppretter eget avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske 
kommune. 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen (FL) stilte spørsmål 
med egen habilitet - Styremedlem i 
Fauske Parkering. 
Salemonsen ble enstemmig erklært 
inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6. 

 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 (3FL,1R) mot 4 (1FRP,2H,1UAVH) 
stemmer (ordførers dobbeltstemme). 

 
FOR- 054/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak 

om avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som 
oppretter eget avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske 
kommune. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen (FL) stilte spørsmål 
med egen habilitet - Styre. 
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Salemonsen ble enstemmig erklært 
inhabil, jf. forvaltningsloven § 6. 

 
 
Behandling: 

Fomannskapets innstilling ble vedtatt med 17 (4AP, 10FL, 2R, 1SV) mot 9 (3FRP, 3H, 
1KRF, 1V, 1 UAVH) stemmer. 

 
KOM- 067/18 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak 

om avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som 
oppretter eget avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske 
kommune. 

 
 
 
068/18: Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan og samfunnsutvikling 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Fremlegget tas til orientering. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fremlegget tas til orientering. 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 056/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fremlegget tas til orientering. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 068/18 Vedtak: 
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Vedtak: 
Fremlegget tas til orientering. 

 
 
 
069/18: Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 059/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 069/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 
 
 
070/18: Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, tette tanker, 
minirenseanlegg mv 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, 
privet, tette tanker, minirenseanlegg mv. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, 
privet, tette tanker, minirenseanlegg mv. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
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Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 060/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, 
privet, tette tanker, minirenseanlegg mv. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 070/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, 
privet, tette tanker, minirenseanlegg mv. 

 
 
 
071/18: Retningslinjer for billighetserstatning skole  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 022/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 071/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  



Side 24 
 

 
 
 
072/18: Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til 
i konklusjon.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til 
i konklusjon.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 020/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til 
i konklusjon.  

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 072/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til 
i konklusjon.  

 
 
 
073/18: Vedtekter kommunalt foreldreutvalg - Fauske KFU 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til 
etterretning.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til 
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etterretning.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 021/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til 
etterretning.  

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 073/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til 
etterretning.  

 
 
 
074/18: Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av selskapsavtale 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre 
ramme for investeringslån er 220 millioner kroner.    

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre 
ramme for investeringslån er 220 millioner kroner.    
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Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 057/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre 
ramme for investeringslån er 220 millioner kroner.    

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 074/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre 
ramme for investeringslån er 220 millioner kroner.    

 
 
 
075/18: Uttalelse fra kommunestyret - Bevaring av gamle gravminner 
 

Ordførers forslag til vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til henvendelsen fra representant Kjell Eilertsen og 
henstiller til Fellesrådet om å vurdere bevaring av gamle gravminner. 
 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 075/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til henvendelsen fra representant Kjell Eilertsen og 
henstiller til Fellesrådet om å vurdere bevaring av gamle gravminner. 
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076/18: Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Daglig leder orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 055/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet - Styre. 
Larsen ble enstemmig erklært habil. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 076/18 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 
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077/18: Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018 
 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 
 

 Nestleder Geir Wenberg 

 Styremedlem Kathrine Moan Larsen 

 
 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 
 
· Varamedlem Geir Mosti 
· Varamedlem Ann Mari Zahl 

 
 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet - Styre. 
Larsen ble enstemmig erklært habil. 

Valgkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 077/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 
 

 Nestleder Geir Wenberg 

 Styremedlem Kathrine Moan Larsen 

 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 
 
· Varamedlem Geir Mosti 
· Varamedlem Ann Mari Zahl 

 
 
 
078/18: Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt 
verv i kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 
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16.2, rykker følgende opp: 

 Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven 
§ 14.2, følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt 
verv i kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 
16.2, rykker følgende opp: 

 Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven 
§ 14.2, følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 062/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt 
verv i kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 
16.2, rykker følgende opp: 

 Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven 
§ 14.2, følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 
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Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 078/18 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt 
verv i kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 
16.2, rykker følgende opp: 

 Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven 
§ 14.2, følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
 
 
079/18: Interpellasjon til kommunestyremøte 21. juni 2018 - Forbud mot bruk av niqab og 
burka 
 

 
 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Interpellanten leste opp interpellasjonen. 

 
KOM- 079/18 Vedtak: 

Ordfører svarte: 
Ordfører viser til at Stortinget har vedtatt et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende 
plagg i undervisningssituasjoner. Ordfører vil ikke sikre, eller ta initiativ, til å utvide 
forbudet slik interpallanten ønsker. 

 
 
 
080/18: Opsjon tomtearealer  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.06.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret aksepterer at det inngås en håndgivelse / opsjonsavtale på de 
betingelser gitt i saksutredningen og avtaleforslaget.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret aksepterer at det inngås en håndgivelse / opsjonsavtale på de 
betingelser gitt i saksutredningen og avtaleforslaget.  

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 063/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret aksepterer at det inngås en håndgivelse / opsjonsavtale på de 
betingelser gitt i saksutredningen og avtaleforslaget.  

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 (4AP, 10FL, 3FRP, 3H, 1SV, 1V, 
1UAVH) mot 3 (1KRF, 2R) stemmer. 

 
KOM- 080/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Kommunestyret aksepterer at det inngås en håndgivelse / opsjonsavtale på de 
betingelser gitt i saksutredningen og avtaleforslaget.  

 
 
 
081/18: NGI-rapport - Sulitjelma gruver - Forurensningssituasjon og vurdering av behov 
for tiltak - Sluttrapport 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Kommunalsjef orienterte. 

Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo: 
Fauske kommunestyre kan ikke akseptere at Direktoratet for mineralforvaltning 
administrativt endrer grenseverdien for tillatt kopperutslipp fra 10 µg/l til 20 µg/l. NGI 
rapport: Dok.nr. 20140315-04-R argumenterer for dette uten at Fauske kommunestyre 
finner dekning for dette. Fauske kommune ønsker derfor at den mer enn 25 år gamle 
grenseverdien på 10 µg/l opprettholdes. 

Sendes Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet. 
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R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 081/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Fauske kommunestyre kan ikke akseptere at Direktoratet for mineralforvaltning 
administrativt endrer grenseverdien for tillatt kopperutslipp fra 10 µg/l til 20 µg/l. 
NGI rapport: Dok.nr. 20140315-04-R argumenterer for dette uten at Fauske 
kommunestyre finner dekning for dette. Fauske kommune ønsker derfor at den 
mer enn 25 år gamle grenseverdien på 10 µg/l opprettholdes. 

Sendes Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet. 

 
 
 
082/18: Detaljregulering av Marmorveien 7 - 9 - Sluttbehandling 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.06.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for 
Marmorveien 7-9 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med 
følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til 
kode 1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres 
tilsvarende. Det tas også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-
1442/2016 gjelder. 
 
Det skal gjennomføres vurdering av kvikkleiresone og kvalitetskontroll i tråd med 
oppdragsbekreftelse fra Rambøll (dato 13.06.2018) før planen vedtas endelig. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for 
Marmorveien 7-9 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med 
følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til 
kode 1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres 
tilsvarende. Det tas også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-
1442/2016 gjelder. 
 
Det skal gjennomføres vurdering av kvikkleiresone og kvalitetskontroll i tråd med 
oppdragsbekreftelse fra Rambøll (dato 13.06.2018) før planen vedtas endelig. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Ketil Skår  Ketil Skår stilte spørsmål med egen 
habilitet - Rørleggerarbeid. 
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Skår ble enstemmig erklært inhabil, jfr. 
forvaltningsloven § 6, andre ledd. 

 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 085/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for 
Marmorveien 7-9 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med 
følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til 
kode 1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres 
tilsvarende. Det tas også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-
1442/2016 gjelder. 
 
Det skal gjennomføres vurdering av kvikkleiresone og kvalitetskontroll i tråd med 
oppdragsbekreftelse fra Rambøll (dato 13.06.2018) før planen vedtas endelig. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens fremmet følgende forslag til vedtak ettersom NVE har trukket 
innsigelsen: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Marmorveien 
7-9 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med følgende 
forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til 
kode 1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres 
tilsvarende. Det tas også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-
1442/2016 gjelder. 

 

Rådmannens endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 082/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for 
Marmorveien 7-9 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med 
følgende forbehold:  

Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til 
kode 1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres 
tilsvarende. Det tas også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-
1442/2016 gjelder. 
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