
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 08.11.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2018 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Steinar Nymo AP 
Gry Janne Rugås FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjell Eilertsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen 
Vegard Setså 

FL 
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 
Nils Sture Bringsli FL 
Tore Paul Stemland FRP 
Tor-Harry Bjørnstad FRP 
Ketil Skår H 

 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Bjørn Olav Skoglund 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Kristian Amundsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
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Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Gry Janne Rugås 108/18  Gry Janne Rugås (FL) stilte 
spørsmål med egen habilitet - 
Styreleder ISE. 
Rugås ble enstemmig erklært 
inhabil, jfr. forvaltningsloven § 
6.1.e). 

 
 
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 og dagsorden. 

Orientering ang. ny kommunelov v/personalsjef 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 09.11.18 
 
 
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  
095/18 Godkjenning av møtebok  

096/18 Referatsaker i perioden  
097/18 Økonomimelding 2/2018  

098/18 Ressurstildelingsmodell skole  
099/18 Anmodning utredning skolestruktur  

100/18 Sluttbehandling reguleringsplan Fauske Tower hotell 
og kulturhus 

 

101/18 Detaljregulering for Sentralskoleområdet  
102/18 Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune  

103/18 Tilpasning Valnesfjord Barnehage Underetasje  
104/18 Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til 

videreformidling for 2018 
 

105/18 Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling for 2019 

 

106/18 Særutskrift fra kontrollutvalget 33/18 - 
Forvaltningsrevisjon - Sykefraværsoppfølging 

 

107/18 Rullering av lønnspolitisk plan 2018  

108/18 Overføring av Kjølvikelva i Fauske kommune til 
Nevervatn i Sørfold kommune 

 

109/18 Revidering av delegeringsreglement  
110/18 Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 

omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, 
formannskap og kommunestyre 

 

111/18 Søknad om fritak fra politisk verv - Gro Anita Olsen  
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095/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2018 godkjennes. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 095/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2018 godkjennes. 

 
 
 
096/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 096/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
097/18: Økonomimelding 2/2018 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 2/2018 tas til etterretning. 

1. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift:  
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Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 2/2018 tas til etterretning. 

1. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift:  
 

 
 
  

 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmann, økonomisjef og kommunalsjef samhandlingsområde helse og omsorg orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 082/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 2/2018 tas til etterretning. 
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1. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift:  
 

 
 
  

 
 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Orientering fra rådmann, økonomisjef og kommunalsjef for samhandlingsområde helse og 
omsorg. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 097/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Økonomimelding 2/2018 tas til etterretning. 

1. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift:  
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098/18: Ressurstildelingsmodell skole  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 08.11.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2019/2020 
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019  
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut 
fra en fådelt modell.  
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2019/2020 
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019  
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut 
fra en fådelt modell.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 031/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2019/2020 
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019  
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut 
fra en fådelt modell.  
 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 098/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2019/2020 
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019  
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut 
fra en fådelt modell.  

 
 
 
099/18: Anmodning utredning skolestruktur  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 08.11.2018 
Innstilling til kommunestyret: 
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1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 
nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 

2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 

 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 

nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
OPKU- 032/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 

nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 

 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 (4AP, 11FL, 3FRP, 4H, 1KRF, 1SV, 
1V) mot 2 (2R) stemmer. 

 
KOM- 099/18 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 

nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 

 
 
 
100/18: Sluttbehandling reguleringsplan Fauske Tower hotell og kulturhus 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 24.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
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forslag til detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, som det nå foreligger. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, som det nå foreligger. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 112/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, som det nå foreligger. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 100/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, som det nå foreligger. 

 
 
 
101/18: Detaljregulering for Sentralskoleområdet 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 24.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 119/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet. 
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Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 101/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet. 

 
 
 
102/18: Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i 
rådmannens saksfremlegg. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

1. Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i 
rådmannens saksfremlegg. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 083/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i 
rådmannens saksfremlegg. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
NIls-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av AP, FL, H og SV: 
1. Fauske kommunestyre viser til sak 023/18. Fauske hotell er i sluttfasen med planleggingen 
av et større utbyggingsprosjekt der det skal bygges nytt hotell i Fauske sentrum med en høyde 
på 24 etasjer. 
I skissene til det nye hotellet er det lagt frem forslag om å realisere et frittliggende kulturbygg på 
ca. 2500 m2. Kommunestyret er opptatt av at bygget skal ha en sal med seter til minimum 500 
publikummere. For øvrig vises det til alternativ 3 i rådmannens utredning. 
2. Under forutsetning av at Fauske hotell realiserer sine planer om "Tower hotell", vedtar 
kommunestyret å bygge et kulturbygg i tilknytning til hotellet innenfor en totalramme på ca. kr. 
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150 000 000,-. Beløpet lånefinansieres og innarbeides i økonomiplan 2019-2022. 
3. Renter, avdrag og driftsmidler antas å ligge på til sammen ca. 9 000 000,- brutto pr. år. 
Kostnader dekkes på følgende måte: 

· leieinntekter og inntekter fra ulike arrangementer 
· det søkes om midler til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg 
· det søkes om spillemidler - kulturbygg 
· øvrige tilskuddsordninger 
· lokalt næringsliv 
· kvotekraft 
· konsesjonskraft 
· effektiviseringstiltak og omorganisering 
· eiendomsskatt og inntektskatt 
· reduserte leiekostnader 

4. Rådmannen bes fremme nytt forslag vedrørende endelig innhold i bygget. 
5. Rådmannen iverksetter vedtaket umiddelbart, slik at prosjektet realiseres parallelt med 
hotellprosjektet. 
6. Kommunestyre forutsetter et nært samarbeid mellom Fauske kommune og "Tower hotell". 

Jens B. Kyed (KRF) foreslo: 
Sette i lys av kommunens dårlige økonomiske stilling velges rådmannens alternativ B - en OPS 
leie/bygge og driftskontrakt. 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Fauske kommune inngår avtale med Fauske Tower om leie av byggning for kulturformål med 
500 sitteplasser. Fast årlig husleie settes til max. kr. 9,0 millioner. Første driftsår vil tidligst være 
år 2021. 
Finansiering med omstruktuering skole, helse og salg av eiendom. 
Videre salg av innkjøpte kraftaksjer 2009 70 millioner. 

KRF's forslag ble forkastet med 26 (4AP, 11FL, 3FRP, 4H, 2R, 1SV, 1V) mot 1 (1KRF) stemme. 
Formannskapets innstilling ble forkastet med 24 (4AP, 11FL, 3FRP, 3H, 1KRF, 1SV, 1V) mot 3 
(1H, 2R) stemmer. 
FRP's forslag ble forkastet med 23 (4AP, 11FL, 4H, 2R, 1SV, 1V) mot 4 (3FRP, 1KRF) 
stemmer. 
AP/FL/H/SV's forslag ble vedtatt med 23 (4AP, 11FL, 3FRP, 3H, 1SV, 1V) mot 4 (1H, 1KRF, 
2R) stemmer. 

 
KOM- 102/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommunestyre viser til sak 023/18. Fauske hotell er i sluttfasen med 
planleggingen av et større utbyggingsprosjekt der det skal bygges nytt hotell i Fauske 
sentrum med en høyde på 24 etasjer. 
I skissene til det nye hotellet er det lagt frem forslag om å realisere et frittliggende 
kulturbygg på ca. 2500 m2. Kommunestyret er opptatt av at bygget skal ha en sal med 
seter til minimum 500 publikummere. For øvrig vises det til alternativ 3 i rådmannens 
utredning. 
2. Under forutsetning av at Fauske hotell realiserer sine planer om "Tower hotell", vedtar 
kommunestyret å bygge et kulturbygg i tilknytning til hotellet innenfor en totalramme på ca. 
kr. 150 000 000,-. Beløpet lånefinansieres og innarbeides i økonomiplan 2019-2022. 
3. Renter, avdrag og driftsmidler antas å ligge på til sammen ca. 9 000 000,- brutto pr. år. 
Kostnader dekkes på følgende måte: 

· leieinntekter og inntekter fra ulike arrangementer 
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· det søkes om midler til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg 
· det søkes om spillemidler - kulturbygg 
· øvrige tilskuddsordninger 
· lokalt næringsliv 
· kvotekraft 
· konsesjonskraft 
· effektiviseringstiltak og omorganisering 
· eiendomsskatt og inntektskatt 
· reduserte leiekostnader 

4. Rådmannen bes fremme nytt forslag vedrørende endelig innhold i bygget. 
5. Rådmannen iverksetter vedtaket umiddelbart, slik at prosjektet realiseres parallelt med 
hotellprosjektet. 
6. Kommunestyre forutsetter et nært samarbeid mellom Fauske kommune og "Tower 
hotell". 

 
 
 
103/18: Tilpasning Valnesfjord Barnehage Underetasje 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, 
underetasjen, for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. 
Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, 
underetasjen, for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. 
Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 084/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, 
underetasjen, for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. 
Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) fremmet følgende forslag: 
1. Endelig vedtak i saken/ investeringsbeslutning avventer til etter budsjettbehandling i 
desember. Rådmannen bes synliggjøre hvordan dette skal finansieres og innarbeides i 
økonomiplan. 

2. Rådmannen bes utrede en forsøksordning med kommunal kontantstøtte som alternativ til 
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lånefinansiert utbygging av barnehagen nå. 

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

 
KOM- 103/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, 
underetasjen, for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. 
Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak. 

 
 
 
104/18: Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2018 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner  opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats 
Husbank for 2018 på kroner 6 000 000,-. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner  opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats 
Husbank for 2018 på kroner 6 000 000,-. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 087/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner  opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats 
Husbank for 2018 på kroner 6 000 000,-. 
 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 104/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner  opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats 
Husbank for 2018 på kroner 6 000 000,-. 
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105/18: Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2019 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 088/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 105/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-. 

 
 
 
106/18: Særutskrift fra kontrollutvalget 33/18 - Forvaltningsrevisjon - 
Sykefraværsoppfølging 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølgning er forelagt kommunestyret i 

Fauske og tas til etterretning.  
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling. 
3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfølgning av 

sykemeldte, men at konkret oppfølgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i samsvar 
med fastsatte rutiner. Oppfølgningen av den enkelte ansatte skal bringes i samsvar med 
rutinene. 

4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret måltall for 
sykefravær og tidsfrister for oppfølgning av de sykemeldte. 

5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfølgingsplaner og dialogmøter. 
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Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Gry Janne Rugås (FL) foreslo nytt pkt. 4: 
Med bakgrunn i Fauske kommunes satsning for å redusere sykefraværet fastsetter 
kommunestyret en målsetning på 5 % i sykefravær. Rapporteres i juni- og novembermøtet 
2019. 

FL's forslag vedlegges protokollen og legges fram i saken, som det er bedt om. 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 106/18 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølgning er forelagt kommunestyret i 

Fauske og tas til etterretning.  
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling. 
3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfølgning av 

sykemeldte, men at konkret oppfølgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i samsvar 
med fastsatte rutiner. Oppfølgningen av den enkelte ansatte skal bringes i samsvar med 
rutinene. 

4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret måltall for 
sykefravær og tidsfrister for oppfølgning av de sykemeldte. 

5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfølgingsplaner og dialogmøter. 

 
 
 
107/18: Rullering av lønnspolitisk plan 2018 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  
 

 
Partssammensatt utvalg 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 009/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 
Formannskap 30.10.2018: 
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Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 085/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 107/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 
 
 
108/18: Overføring av Kjølvikelva i Fauske kommune til Nevervatn i Sørfold kommune   
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i  konsesjonsvilkårene i  innstillinga 
fra Norges vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske  kommune at det gis konsesjon 
som omsøkt til overføring av Kjøvikelva til Nevervatn. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i  konsesjonsvilkårene i  innstillinga 
fra Norges vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske  kommune at det gis konsesjon 
som omsøkt til overføring av Kjøvikelva til Nevervatn. 

 
 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 092/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i  konsesjonsvilkårene i  innstillinga 
fra Norges vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske  kommune at det gis konsesjon 
som omsøkt til overføring av Kjøvikelva til Nevervatn. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 
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Gry Janne Rugås  Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med 
egen habilitet - Styreleder ISE. 
Rugås ble enstemmig erklært inhabil, jfr. 
forvaltningsloven § 6.1.e). 

 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 108/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i  konsesjonsvilkårene i innstillinga fra 
Norges vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske kommune at det gis konsesjon som 
omsøkt til overføring av Kjøvikelva til Nevervatn. 

 
 
 
109/18: Revidering av delegeringsreglement 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 086/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 109/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 
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110/18: Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 24.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som 
allerede ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommuestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg 
av kommunestyremøte 7. februar. 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 08.11.2018 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med endring  
av møte i oppvekst- og kulturutvalget fra 23. mai til 2. mai 2019. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende omforente forslag: 
Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som 
allerede ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 118/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som 
allerede ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
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09.04.19 
27.08.19 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Kommunestyremøte 7. februar 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1FRP, 2H) mot 1 stemme (1R). 

 
FOR- 091/18 Vedtak: 
Innstilling til kommuestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg 
av kommunestyremøte 7. februar. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 
Oppvekst- og kulturutvalget flyttes fra 23. mai til 2. mai 2019. 

Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 033/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med endring  
av møte i oppvekst- og kulturutvalget fra 23. mai til 2. mai 2019. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 110/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg 
av kommunestyremøte 7. februar. 

 
 
 
111/18: Søknad om fritak fra politisk verv - Gro Anita Olsen 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018 
Innstilling til kommunestyret: 
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1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv 
som kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd 
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige 
Fellesråd: 

· Linda Salemonsen 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv 
som kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd 
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige 
Fellesråd: 

· ……………. 
 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Gro Anita Olsen  Gro Anita Olsen (FL) fratrådte som inhabil. 

 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo som nytt medlem: 
Linda Salemonsen 

Rådmannens forslag til innstilling med FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 090/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv 
som kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd 
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige 
Fellesråd: 

· Linda Salemonsen 
 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 111/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv 
som kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd 
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige 
Fellesråd: 

· Linda Salemonsen 
 
 
 
 


