
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 27.09.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2018 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug 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 
Vegard Setså FL 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Arnt Pedersen H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 

 

Varamedlemmer Parti 
Tore Paul Stemland FRP 
Tor-Harry Bjørnstad FRP 
Ketil Skår H 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Nils-Are Johnsplass 
Renée Normann 
Rune Reisænen 
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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. 

Det var ingen merknader til  innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Siv Anita Johnsen Brekke (H): 
Det ble vedtatt at svømmehaller og idrettshaller skulle stenge i skoleferier. 
Hvorfor står det da på facebooksiden at svømmehallen skal stenge i 7 dager i 
høstferien, når høstferien bare er på 3 dager? 

· Leif Lindstrøm (FRP): 
Sak ang. salg av 12 tomter i Finneidlia - Hvorfor er saken ikke satt opp til 
kommunestyret? 

· Kathrine Moan Larsen (FL):. 
Ber om at referatsak ang. klagesak Rørgata settes på dagsorden. Er behandlet 
i planutvalget i dag. 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): 
Fauske pensjonistforening har gitt uttalelse ang. busstopp ved 
Nordlandssykehuset. Ber kommunestyret utforme en tilsvarende uttalelse. 

 
Klagesaken ang. Rørgata ble enstemmig satt på dagsorden. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orienteringer: 

· Valnesfjord skole v/kommunalsjef Trond Heimtun 
· Miljøsertifisering av administrasjonsbygget v/arealplanlegger Renée Normann 
· Møte med Miljødirektoratet v/ordfører 

 

Svar på spørsmål: 

Siv Anita Johnsen Brekke: 
Enhetsleder kultur svarte. Det er feil på facebooksiden. Det skal være 3 dager, ikke 7 
dager. 

Leif Lindstrøm: 
Ordfører svarte. Saken skal ikke behandles i kommunestyret. 

Hilde Dybwad (AP) innvilget permisjon fra og med sak 88/18. 
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Per-Gunnar Skotåm (R) innvilget permisjon fra og med sak 89/18. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende uttalelse: 
Fauske kommunestyre er gjort kjent med manglende busstopp ved 
Nordlandssykehusets hovedinngang i Bodø. 

Dette medfører store komplikasjoner i adkomsten til sykehuset for mange grupper 
mennesker. 

Fauske kommunestyre ber Nordland fylkeskommune legge om bussrutene forbi 
Nordlandssykehuset og etablere busstopp ved sykeshusets hovedinngang. 

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 07.11.18 
 
 
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  
083/18 Godkjenning av møtebok  

084/18 Referatsaker i perioden  
085/18 Behov for økt likviditet - Nedsalg fond og økning 

kassekreditt 
 

086/18 Garantistillelse rulleskianlegg - Presisering av 
garantivilkår 

 

087/18 Detaljreguleringsplan for Coop i Sulitjelma  

088/18 Salg av Sykehusveien 9, Fauske  
089/18 Grunnerverv Terminalveien Øst - Krokdalsmyra  

090/18 Driftsform Buen  
091/18 Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og 

omsorgstjenestene 
 

092/18 Endringer i stemmekretsinndelingen  

093/18 Erikstad barnehage - finansiering Unntatt 
offentlighet 

094/18 Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for 
kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 
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083/18: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 083/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
 
 
084/18: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 084/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
085/18: Behov for økt likviditet - Nedsalg fond og økning kassekreditt 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 18.09.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes 

beholdning i aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. rådmannens 
fullmakt etter finansreglementets pkt. 1.2. 

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke 
kassekredittrammen inntil kr 200 000 000,–. 

3. Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva 
gjelder kommunens økonomiske situasjon. 



Side 6 
 

Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses 
på nåværende nivå og at alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante 
holdes ubesatt inntil videre innenfor alle samhandlingsområdene. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes 

beholdning i aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. 
rådmannens fullmakt etter finansreglementets pkt. 1.2.  

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke 
kassekredittrammen inntil kr 200 000 000,–. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 på vegne av 
FL, R og SV: 
Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva gjelder 
kommunens økonomiske situasjon. 

Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses på 
nåværende nivå og at alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante holdes ubesatt 
inntil videre innenfor alle samhandlingsområdene. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstiling pkt. 2 ble vedtatt med 7 (1AP, 3FL, 2H, 1SV) mot 2 
(1FRP, 1R) stemmer. 
FL/R/SV's forslag pkt. 3 ble vedtatt med 6 (1AP, 3FL, 1R, 1SV) mot 3 (1FRP, 2H) 
stemmer. 

 
FOR- 067/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes 

beholdning i aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. rådmannens 
fullmakt etter finansreglementets pkt. 1.2. 

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke 
kassekredittrammen inntil kr 200 000 000,–. 

3. Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva 
gjelder kommunens økonomiske situasjon. 
Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses 
på nåværende nivå og at alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante 
holdes ubesatt inntil videre innenfor alle samhandlingsområdene. 

 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Jens B. Kyed (KRF) fremmet rådmannens forslag: 

1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes 
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beholdning i aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. 
rådmannens fullmakt etter finansreglementets pkt. 1.2.  

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke 
kassekredittrammen inntil kr 200 000 000,–. 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo nytt pkt. 3: 
3. Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva 
gjelder kommunens økonomiske situasjon. Med bakgrunn i dette må alle stillinger 
vurderes strengt. 

NIls-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
punkt 3 andre avsnitt: 
...holdes utbesatt "inntil videre"... byttes med ..."ut 2018"... 

Nytt punkt: 
Med unntak fra dette er stillinger som ivaretar akutt liv og helse. 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 21 (3AP, 11FL, 4H, 1KRF, 1SV, 1V) 
mot 5 (3FRP, 2R) stemmer. 
AP's forslag pkt. 3 ble forkastet med 23 (11FL, 3FRP, 4H, 1KRF, 2R, 1SV, 1V) mot 3 
(3AP) stemmer. 
Formannskapets innstilling pkt. 3 med FL's endringsforslag ble vedtatt med 14 (11FL, 
2R, 1SV) mot 12 (3AP, 3FRP, 4H, 1KRF, 1V) stemmer. 

 
KOM- 085/18 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes 

beholdning i aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. rådmannens 
fullmakt etter finansreglementets pkt. 1.2. 

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke 
kassekredittrammen inntil kr 200 000 000,–. 

3. Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva 
gjelder kommunens økonomiske situasjon. 
Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses 
på nåværende nivå og at alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante 
holdes ubesatt ut 2018 innenfor alle samhandlingsområdene. Med unntak fra 
dette er stillinger som ivaretar akutt liv og helse. 

 
 
 
086/18: Garantistillelse rulleskianlegg - Presisering av garantivilkår 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 18.09.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt 

mellomværende pålydende kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL 
Langrenn (org.nr. 894 036 192) tar opp i SpareBank 1 Nord-Norge til 
rulleskianlegg i Klungsetmarka, Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg 
av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
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renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke 
overstige kr 2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 
senest etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt 

mellomværende pålydende kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL 
Langrenn (org.nr. 894 036 192) tar opp i SpareBank 1 Nord-Norge til 
rulleskianlegg i Klungsetmarka, Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg 
av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke 
overstige kr 2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 
senest etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 068/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt 

mellomværende pålydende kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL 
Langrenn (org.nr. 894 036 192) tar opp i SpareBank 1 Nord-Norge til 
rulleskianlegg i Klungsetmarka, Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg 
av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke 
overstige kr 2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 
senest etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 086/18 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt 

mellomværende pålydende kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL 
Langrenn (org.nr. 894 036 192) tar opp i SpareBank 1 Nord-Norge til 
rulleskianlegg i Klungsetmarka, Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg 
av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke 
overstige kr 2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 
senest etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
 
 
087/18: Detaljreguleringsplan for Coop i Sulitjelma  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.09.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Coop Sulitjelma med 
følgende endringer/tilføyelser: 

            Endring av bestemmelsene under § 4.1 Rekkefølgekrav:  
Endring av punkt: 4.1.1: 
4.1.1 Sideterreng og avkjørsel Fv830  

Før det kan gis byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent 
plan for utforming av sideterreng og avkjørsel for Fv830 jf. §4.8. Avkjørsel skal 
være  opparbeidet før selve byggearbeidene blir startet opp for planlagte tiltak. 
Dimensjoneringen av avkjørsel skal være i henhold til Statens vegvesen sine      
håndbøker N100 og V121. Dimensjonerende kjøretøy må legges til grunn ut fra 
veiens funksjon, trafikkmengde og geometriske krav. Dette må være oppfylt 
både i horisontalt og vertikalt plan. Sideterreng skal være utført etter godkjent 
plan før brukstillatelse kan gis. 

4.1.3 Turvei 
Før det gis ferdigattest for ny bebyggelse på BF1 skal det etableres en turvei  
GT1 og GT2  slik det fremgår av plankartet. 

Planbestemmelsene får følgende tillegg under pkt. 4.1.3 Turvei: 

«Turveien flyttes slik at den kommer utenfor Statens vegvesen sin eiendom 
langs Fv830 innenfor planområdet, jf. revidert plankart datert 26.09.18.» 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Coop Sulitjelma med 
følgende endringer/tilføyelser: 
 

            Endring av bestemmelsene under § 4.1 Rekkefølgekrav:  
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Endring av punkt: 4.1.1: 
4.1.1 Sideterreng og avkjørsel Fv830  

Før det kan gis byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent 
plan for utforming av sideterreng og avkjørsel for Fv830 jf. §4.8. Avkjørsel skal 
være  opparbeidet før selve byggearbeidene blir startet opp for planlagte tiltak. 
Dimensjoneringen av avkjørsel skal være i henhold til Statens vegvesen sine      
håndbøker N100 og V121. Dimensjonerende kjøretøy må legges til grunn ut fra 
veiens funksjon, trafikkmengde og geometriske krav. Dette må være oppfylt 
både i horisontalt og vertikalt plan. Sideterreng skal være utført etter godkjent 
plan før brukstillatelse kan gis. 

 
4.1.3 Turvei 

Før det gis ferdigattest for ny bebyggelse på BF1 skal det etableres en turvei           
GT1 og GT2  slik det fremgår av plankartet. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannen fremmet følgende tillegg til forslag til vedtak: 
Planbestemmelsene får følgende tillegg under pkt. 4.1.3 Turvei: 

«Turveien flyttes slik at den kommer utenfor Statens vegvesen sin eiendom langs 
Fv830 innenfor planområdet, jf. revidert plankart datert 26.09.18.» 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 105/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Coop Sulitjelma med 
følgende endringer/tilføyelser: 

            Endring av bestemmelsene under § 4.1 Rekkefølgekrav:  
Endring av punkt: 4.1.1: 
4.1.1 Sideterreng og avkjørsel Fv830  

Før det kan gis byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent 
plan for utforming av sideterreng og avkjørsel for Fv830 jf. §4.8. Avkjørsel skal 
være  opparbeidet før selve byggearbeidene blir startet opp for planlagte tiltak. 
Dimensjoneringen av avkjørsel skal være i henhold til Statens vegvesen sine      
håndbøker N100 og V121. Dimensjonerende kjøretøy må legges til grunn ut fra 
veiens funksjon, trafikkmengde og geometriske krav. Dette må være oppfylt 
både i horisontalt og vertikalt plan. Sideterreng skal være utført etter godkjent 
plan før brukstillatelse kan gis. 

4.1.3 Turvei 
Før det gis ferdigattest for ny bebyggelse på BF1 skal det etableres en turvei  
GT1 og GT2  slik det fremgår av plankartet. 

Planbestemmelsene får følgende tillegg under pkt. 4.1.3 Turvei: 

«Turveien flyttes slik at den kommer utenfor Statens vegvesen sin eiendom 
langs Fv830 innenfor planområdet, jf. revidert plankart datert 26.09.18.» 
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Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Hun sitter i styret i Coop 
Nordland. 
Rugås ble enstemmig erklært habil. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 087/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Coop Sulitjelma med 
følgende endringer/tilføyelser: 

            Endring av bestemmelsene under § 4.1 Rekkefølgekrav:  
Endring av punkt: 4.1.1: 
4.1.1 Sideterreng og avkjørsel Fv830  

Før det kan gis byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent 
plan for utforming av sideterreng og avkjørsel for Fv830 jf. §4.8. Avkjørsel skal 
være  opparbeidet før selve byggearbeidene blir startet opp for planlagte tiltak. 
Dimensjoneringen av avkjørsel skal være i henhold til Statens vegvesen sine      
håndbøker N100 og V121. Dimensjonerende kjøretøy må legges til grunn ut fra 
veiens funksjon, trafikkmengde og geometriske krav. Dette må være oppfylt 
både i horisontalt og vertikalt plan. Sideterreng skal være utført etter godkjent 
plan før brukstillatelse kan gis. 

4.1.3 Turvei 
Før det gis ferdigattest for ny bebyggelse på BF1 skal det etableres en turvei  
GT1 og GT2  slik det fremgår av plankartet. 

Planbestemmelsene får følgende tillegg under pkt. 4.1.3 Turvei: 

«Turveien flyttes slik at den kommer utenfor Statens vegvesen sin eiendom 
langs Fv830 innenfor planområdet, jf. revidert plankart datert 26.09.18.» 

 
 
 
088/18: Salg av Sykehusveien 9, Fauske 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 18.09.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 
8200 Fauske, gnr 103, brnr 1210.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 
8200 Fauske, gnr 103, brnr 1210.  
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
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Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 072/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 
8200 Fauske, gnr 103, brnr 1210.  

 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Leif Lindstrøm (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Eiendomsalget utføres gjennom megler. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FRP's forslag ble forkastet med 22 (2AP, 11FL, 4H, 1KRF, 2R, 1SV, 1V) mot 3 (3FRP) 
stemmer. 

 
KOM- 088/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 
8200 Fauske, gnr 103, brnr 1210.  

 
 
 
089/18: Grunnerverv Terminalveien Øst - Krokdalsmyra 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 18.09.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt 
kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt 
kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 071/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
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Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt 
kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 

 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Jens B. Kyed (KRF) foreslo: 
Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 1 til avtalt 
kvadratmeterpris. 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 

Arnt Pedersen (H) foreslo følgende tilleggspunkt: 
Ved salg av tomter benyttes salgssum til nedbetaling av ekstraordinært låneopptak eller 
til å øke hjemfallsfondet. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 (2AP, 11FL, 4H, 1R, 1SV, 1V) mot 4 
(3FRP, 1KRF) stemmer avgitt for KRF's forslag. 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 089/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt 
kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 
Ved salg av tomter benyttes salgssum til nedbetaling av ekstraordinært 
låneopptak eller til å øke hjemfallsfondet. 

 
 
 
 
090/18: Driftsform Buen 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 19.09.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 
til Buen når denne er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i 
driftsplanlegging og det videre arbeidet med Buen. Avdelingens kapasitet økes 
fra 7 til 10 rom, dvs en potensiell økning i antall plasser fra 11 til 18 inkludert 
KAD seng. Helse og omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen 
videre. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 
til Buen når denne er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i 
driftsplanlegging og det videre arbeidet med Buen. Avdelingens kapasitet økes 
fra 7 til 10 rom, dvs en potensiell økning i antall plasser fra 11 til 18 inkludert 
KAD seng. Helse og omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen 
videre. 
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Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 019/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 
til Buen når denne er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i 
driftsplanlegging og det videre arbeidet med Buen. Avdelingens kapasitet økes 
fra 7 til 10 rom, dvs en potensiell økning i antall plasser fra 11 til 18 inkludert 
KAD seng. Helse og omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen 
videre. 

 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Helse- og omsorgsutvalget innstilling ble vedtatt med 23 (3AP, 11FL, 4H, 1KRF, 2R, 
1SV, 1V)  mot 3 (3FRP) stemmer. 

 
KOM- 090/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 
til Buen når denne er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i 
driftsplanlegging og det videre arbeidet med Buen. Avdelingens kapasitet økes 
fra 7 til 10 rom, dvs en potensiell økning i antall plasser fra 11 til 18 inkludert 
KAD seng. Helse og omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen 
videre. 

 
 
 
091/18: Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorgstjenestene 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 19.09.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som 
beskrevet i denne saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som 
beskrevet i denne saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 17.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Utvalgsleder foreslo: 
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Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede støtter opprettelse av brukerutvalg 
innen pleie- og omsorgstjenesten og at alt. to ansees som det mest hensiktsmessige. 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FUN- 031/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede støtter opprettelse av 
brukerutvalg innen pleie- og omsorgstjenesten og at alt. to ansees som det mest 
hensiktsmessige. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 022/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som 
beskrevet i denne saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 

 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 091/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som 
beskrevet i denne saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 

 
 
 
092/18: Endringer i stemmekretsinndelingen 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Stemmekrets 0006 Kosmo nedlegge fra og med Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019. De stemmeberettigede i krets 0006 Kosmo overføres til 
krets 0005 Strømsnes. 
 

 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 092/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Stemmekrets 0006 Kosmo nedlegges fra og med Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019. De stemmeberettigede i krets 0006 Kosmo overføres til 
krets 0005 Strømsnes. 

 
 
 
093/18: Erikstad barnehage - finansiering 
 
 
 
 
      
 
 
094/18: 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 - 27.09.2018 

Innstilling til kommunestyret: 

Klage fra Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen tas ikke til følge.   

Begrunnelse:  
1. Rørgata er vedtatt som en avlastningsløype og et avbøtende tiltak for 

Kjelvassløypa. 
Ved å bruke Rørgata som avlastningsløype vil det være mange hytteeiere 
som får mye mindre støy og nærhet til scootere. Dette pga løypas naturlige 
beliggenhet i et dalføre. Avlastningsløypa vil også være positiv for hytteeier 
ved Kjelvasskrysset som ligger rett ved løypa i rød støysone der all 
scootertrafikk som skal til Daja og Turistløypa går forbi. 
Rørgata er anlagt som scootertrasè . Det ferdes ikke skiløpere eller annet 
friluftsliv i denne trasèen.   
De aller nærmeste hytteeierne til Rørgatetrasèen har uttalt seg positivt til 
løypa som avlastningsløype og mener den totalt sett vil bidra til å redusere 
støy. I tillegg vil løypa bidra positivt for friluftslivet for øvrig da den ikke 
kommer i konflikt med andre friluftsinteresser. En opprettholdelse av 
Rørgata og Kjelvassløypa som tilførselsløyper til Daja og Turistløypa  vil 
bidra til et totalt bedre miljø enn om løypene skulle blitt stengt. Dette med 
bakgrunn i at scooter og evt sluffe må transporteres på henger med bil til og 
fra Daja som vil være en større miljøbelastning enn å kjøre snøscooteren 
via Rørgata /Kjelvassløypa til Daja.  

 
2. Fartsgrensen i Rørgata og hele Kjelvassløypa er satt til 20 km/t for å ta 

hensyn til nærliggende hytter. Erfaringer fra kontrollmyndigheter generelt er 
at det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. 
Kommunen skal informere om fartsgrensen i forskrift på hjemmesiden samt 
skilte løypenettet. Det er Politi og kontrollmyndigheter som har ansvar for å 
føre kontroller i løypenettet.  

 
3. Åpningstiden for Rørgata er begrenset til å gjelde mellom kl 08:00 og kl 

22:00 for å ta hensyn til nærliggende hytter. Rørgata er stengt mellom kl 
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22:00 til 08:00. Forskrift og åpningstid er informert om på kommunens 
hjemmeside. Det er scooterførernes ansvar å sette seg inn i gjeldende 
regler og politimyndighetens ansvar å kontrollere.  

 
Med de avbøtende tiltak som er vedtatt både i Rørgata og Kjelvassløypa ift 
løypetrasèer, fartsgrenser og åpningstider, anser kommunestyret at hytteeiere, 
friluftsliv og miljø for øvrig er ivaretatt og at det totalt sett blir den beste 
løsningen for alle hytteeiere og friluftsliv i nærheten av løypetrasèene og 
influensområdet.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
* 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Klage fra Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen tas ikke til følge.   

Begrunnelse:  
1. Rørgata er vedtatt som en avlastningsløype og et avbøtende tiltak for 

Kjelvassløypa. 
Ved å bruke Rørgata som avlastningsløype vil det være mange hytteeiere 
som får mye mindre støy og nærhet til scootere. Dette pga løypas naturlige 
beliggenhet i et dalføre. Avlastningsløypa vil også være positiv for hytteeier 
ved Kjelvasskrysset som ligger rett ved løypa i rød støysone der all 
scootertrafikk som skal til Daja og Turistløypa går forbi. 
Rørgata er anlagt som scootertrasè . Det ferdes ikke skiløpere eller annet 
friluftsliv i denne trasèen.   
De aller nærmeste hytteeierne til Rørgatetrasèen har uttalt seg positivt til 
løypa som avlastningsløype og mener den totalt sett vil bidra til å redusere 
støy. I tillegg vil løypa bidra positivt for friluftslivet for øvrig da den ikke 
kommer i konflikt med andre friluftsinteresser. En opprettholdelse av Rørgata 
og Kjelvassløypa som tilførselsløyper til Daja og Turistløypa  vil bidra til et 
totalt bedre miljø enn om løypene skulle blitt stengt. Dette med bakgrunn i at 
scooter og evt sluffe må transporteres på henger med bil til og fra Daja som 
vil være en større miljøbelastning enn å kjøre snøscooteren via Rørgata 
/Kjelvassløypa til Daja.  
 

2. Fartsgrensen i Rørgata og hele Kjelvassløypa er satt til 20 km/t for å ta 
hensyn til nærliggende hytter. Erfaringer fra kontrollmyndigheter generelt er at 
det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. 
Kommunen skal informere om fartsgrensen i forskrift på hjemmesiden samt 
skilte løypenettet. Det er Politi og kontrollmyndigheter som har ansvar for å 
føre kontroller i løypenettet.  
 

3. Åpningstiden for Rørgata er begrenset til å gjelde mellom kl 08:00 og kl 22:00 
for å ta hensyn til nærliggende hytter. Rørgata er stengt mellom kl 22:00 til 
08:00. Forskrift og åpningstid er informert om på kommunens hjemmeside. 
Det er scooterførernes ansvar å sette seg inn i gjeldende regler og 
politimyndighetens ansvar å kontrollere.  
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Med de avbøtende tiltak som er vedtatt både i Rørgata og Kjelvassløypa ift 
løypetrasèer, fartsgrenser og åpningstider, anser kommunestyret at hytteeiere, 
friluftsliv og miljø for øvrig er ivaretatt og at det totalt sett blir den beste løsningen 
for alle hytteeiere og friluftsliv i nærheten av løypetrasèene og influensområdet.  

 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 107/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

Klage fra Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen tas ikke til følge.   

Begrunnelse:  
1. Rørgata er vedtatt som en avlastningsløype og et avbøtende tiltak for 

Kjelvassløypa. 
Ved å bruke Rørgata som avlastningsløype vil det være mange hytteeiere 
som får mye mindre støy og nærhet til scootere. Dette pga løypas naturlige 
beliggenhet i et dalføre. Avlastningsløypa vil også være positiv for hytteeier 
ved Kjelvasskrysset som ligger rett ved løypa i rød støysone der all 
scootertrafikk som skal til Daja og Turistløypa går forbi. 
Rørgata er anlagt som scootertrasè . Det ferdes ikke skiløpere eller annet 
friluftsliv i denne trasèen.   
De aller nærmeste hytteeierne til Rørgatetrasèen har uttalt seg positivt til 
løypa som avlastningsløype og mener den totalt sett vil bidra til å redusere 
støy. I tillegg vil løypa bidra positivt for friluftslivet for øvrig da den ikke 
kommer i konflikt med andre friluftsinteresser. En opprettholdelse av 
Rørgata og Kjelvassløypa som tilførselsløyper til Daja og Turistløypa  vil 
bidra til et totalt bedre miljø enn om løypene skulle blitt stengt. Dette med 
bakgrunn i at scooter og evt sluffe må transporteres på henger med bil til og 
fra Daja som vil være en større miljøbelastning enn å kjøre snøscooteren 
via Rørgata /Kjelvassløypa til Daja.  

 
2. Fartsgrensen i Rørgata og hele Kjelvassløypa er satt til 20 km/t for å ta 

hensyn til nærliggende hytter. Erfaringer fra kontrollmyndigheter generelt er 
at det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. 
Kommunen skal informere om fartsgrensen i forskrift på hjemmesiden samt 
skilte løypenettet. Det er Politi og kontrollmyndigheter som har ansvar for å 
føre kontroller i løypenettet.  

 
3. Åpningstiden for Rørgata er BEGRENSET til å gjelde mellom kl 08:00 og kl 

22:00 for å ta hensyn til nærliggende hytter. Rørgata er stengt mellom kl 
22:00 til 08:00. Forskrift og åpningstid er informert om på kommunens 
hjemmeside. Det er scooterførernes ansvar å sette seg inn i gjeldende 
regler og politimyndighetens ansvar å kontrollere.  

 
Med de avbøtende tiltak som er vedtatt både i Rørgata og Kjelvassløypa ift 
løypetrasèer, fartsgrenser og åpningstider, anser kommunestyret at hytteeiere, 
friluftsliv og miljø for øvrig er ivaretatt og at det totalt sett blir den beste 
løsningen for alle hytteeiere og friluftsliv i nærheten av løypetrasèene og 
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influensområdet.  
 
Kommunestyre 27.09.2018: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 094/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Klage fra Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen tas ikke til følge.   

Begrunnelse:  
1. Rørgata er vedtatt som en avlastningsløype og et avbøtende tiltak for 

Kjelvassløypa. 
Ved å bruke Rørgata som avlastningsløype vil det være mange hytteeiere 
som får mye mindre støy og nærhet til scootere. Dette pga løypas naturlige 
beliggenhet i et dalføre. Avlastningsløypa vil også være positiv for hytteeier 
ved Kjelvasskrysset som ligger rett ved løypa i rød støysone der all 
scootertrafikk som skal til Daja og Turistløypa går forbi. 
Rørgata er anlagt som scootertrasè . Det ferdes ikke skiløpere eller annet 
friluftsliv i denne trasèen.   
De aller nærmeste hytteeierne til Rørgatetrasèen har uttalt seg positivt til 
løypa som avlastningsløype og mener den totalt sett vil bidra til å redusere 
støy. I tillegg vil løypa bidra positivt for friluftslivet for øvrig da den ikke 
kommer i konflikt med andre friluftsinteresser. En opprettholdelse av 
Rørgata og Kjelvassløypa som tilførselsløyper til Daja og Turistløypa  vil 
bidra til et totalt bedre miljø enn om løypene skulle blitt stengt. Dette med 
bakgrunn i at scooter og evt sluffe må transporteres på henger med bil til og 
fra Daja som vil være en større miljøbelastning enn å kjøre snøscooteren 
via Rørgata /Kjelvassløypa til Daja.  

 
2. Fartsgrensen i Rørgata og hele Kjelvassløypa er satt til 20 km/t for å ta 

hensyn til nærliggende hytter. Erfaringer fra kontrollmyndigheter generelt er 
at det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. 
Kommunen skal informere om fartsgrensen i forskrift på hjemmesiden samt 
skilte løypenettet. Det er Politi og kontrollmyndigheter som har ansvar for å 
føre kontroller i løypenettet.  

 
3. Åpningstiden for Rørgata er begrenset til å gjelde mellom kl 08:00 og kl 

22:00 for å ta hensyn til nærliggende hytter. Rørgata er stengt mellom kl 
22:00 til 08:00. Forskrift og åpningstid er informert om på kommunens 
hjemmeside. Det er scooterførernes ansvar å sette seg inn i gjeldende 
regler og politimyndighetens ansvar å kontrollere.  

 
Med de avbøtende tiltak som er vedtatt både i Rørgata og Kjelvassløypa ift 
løypetrasèer, fartsgrenser og åpningstider, anser kommunestyret at hytteeiere, 
friluftsliv og miljø for øvrig er ivaretatt og at det totalt sett blir den beste 
løsningen for alle hytteeiere og friluftsliv i nærheten av løypetrasèene og 
influensområdet.  
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