
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 28.03.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2019 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Vegard Setså FL 
Arnt Pedersen H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 

 

Varamedlemmer Parti 
John-Harald Løkås AP 
Bjørg Marit Kosmo FL 
Marianne Sakariassen FL 
Nils Sture Bringsli FL 
Per Støre FRP 
Sylvi Karlsen FRP 
Tore Paul Stemland FRP 
Ketil Skår H 
Audun Krarup Jonassen KRF 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Mathias Braute 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
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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. 

Orientering om SaltenMat v/Hege Ruud og Arild Bjørnbakk. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Hilde Dybwad (AP):  
1. Etablering av Familiens Hus. Har Lysverksgården stått tom siden kjøpet? Hvorfor 
tom? Når er det klart til innflytting? 
2. Hva er status på samfunnshustomta? 

· Siv Anita Johnsen Brekke (AP): 
Ber om vurdering av habilitet i sak 9/19. Svigerforeldrene og mannens søster er 
grunneiere. 

Dagsorden med merknader ble enstemmg vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
Hilde Dybwad: 
1. Kommunalsjef Trond Heimtun svarte. Det er revet ut av Lysverkgården og gjort klart for 
oppbygging. Skulle være ferdig januar 2019. Nytt tilbud via Doffin er nå ferdig og ny sak vil bli 
fremmet til politisk behandling. 
2. Kommunalsjef Trond Heimtun svarte. Det har vært litt fram og tilbake med tomta. Vi er i 
dialog via advokater og møter. 

Per Støre (FRP) tiltrådte fra sak 5/19. 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 28.03.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
001/19 Godkjenning av møtebok  

002/19 Referatsaker i perioden  
003/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019  

004/19 Ordningen med lørdagsfri parkering  
005/19 Informasjonssak bygninger Sandnes industriområde - 

Sulitjelma 
 

006/19 Rassikring Bursiveien, Sulitjelma  

007/19 Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark  
008/19 Sluttbehandling Energi- og klimaplan 2018-2030, samt 

forslag til handlingsplan til høring 
 

009/19 Søknad om kommunal overtakelse av den private 
Bjørkmoveien 

 

010/19 Endring av skolestruktur i Fauske kommune og 
innføring av kretsgrenser 

 

011/19 Oppfølging budsjettvedtak 2019 - alternativ driftsform 
ved Sagatun 

 

012/19 Revidering av delegeringsreglement  

013/19 Særutskrift fra kontrollutvalget sak 04/19 - Rapport 
selskapskontroll/ forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS - 
Selvkost og offentlige anskaffelser 

 

014/19 Faste møtefullmektiger til Forliksrådet for perioden 
2015 - 2019 - Nyvalg 

 

015/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Valter Jacobsen  
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001/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2018 godkjennes. 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 001/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2018 godkjennes. 

 
 
 
002/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 002/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
003/19: Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 10 flyktninger i 2019, i tråd med IMDIs 
anmodning. 

 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 24 (4AP, 11FL, 4H, 1KRF, 2R, 1SV, 1V) mot 2 
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(2FRP) stemmer. 
 
KOM- 003/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 10 flyktninger i 2019, i tråd med IMDIs 
anmodning. 

 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 

 
 
 
004/19: Ordningen med lørdagsfri parkering 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.01.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar å prolongere ordningen med lørdagsfri parkering frem til 1. 
juli 2019. 

2. Fauske kommune utreder og går i dialog og forhandling med handelsstanden i 
Fauske sentrum, om hvordan de kan bidra til å opprettholde ordningen. Rådmannen 
legger frem sak til kommunestyret før sommeren 2019.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar å prolongere ordningen med lørdagsfri parkering frem til 1. 
juli 2019. 

2. Fauske kommune utreder og går i dialog og forhandling med handelsstanden i 
Fauske sentrum, om hvordan de kan bidra til å opprettholde ordningen. Rådmannen 
legger frem sak til kommunestyret før sommeren 2019.  

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 005/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar å prolongere ordningen med lørdagsfri parkering frem til 1. 
juli 2019. 

2. Fauske kommune utreder og går i dialog og forhandling med handelsstanden i 
Fauske sentrum, om hvordan de kan bidra til å opprettholde ordningen. Rådmannen 
legger frem sak til kommunestyret før sommeren 2019.  

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 004/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune vedtar å prolongere ordningen med lørdagsfri parkering frem til 1. 
juli 2019. 

2. Fauske kommune utreder og går i dialog og forhandling med handelsstanden i 
Fauske sentrum, om hvordan de kan bidra til å opprettholde ordningen. Rådmannen 
legger frem sak til kommunestyret før sommeren 2019.  
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005/19: Informasjonssak bygninger Sandnes industriområde - Sulitjelma 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 19.03.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

 
· Kommunestyret ber Rådmannen iverksette miljø- og tilstandsvurdering av 

transportveger og de mest kritiske bygningsdeler som beskrevet. 
· Kommunestyret ber Rådmannen, basert på ovennevnte rapport, å komme 

med en prioritert liste med estimert kostnadsomfang for riving og sanering. 
· Finansiering: Kostnader er estimert til 300 – 500.000,-. Kostnaden 

budsjettreguleres og tas med i Økonomimelding 1, 2019. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
· Kommunestyret ber Rådmannen iverksette miljø- og tilstandsvurdering av 

transportveger og de mest kritiske bygningsdeler som beskrevet. 
· Kommunestyret ber Rådmannen, basert på ovennevnte rapport, å komme 

med en prioritert liste med estimert kostnadsomfang for riving og sanering. 
· Finansiering: Kostnader er estimert til 300 – 500.000,-. Kostnaden 

budsjettreguleres og tas med i Økonomimelding 1, 2019. 
 

 
Formannskap 19.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 015/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
· Kommunestyret ber Rådmannen iverksette miljø- og tilstandsvurdering av 

transportveger og de mest kritiske bygningsdeler som beskrevet. 
· Kommunestyret ber Rådmannen, basert på ovennevnte rapport, å komme 

med en prioritert liste med estimert kostnadsomfang for riving og sanering. 
· Finansiering: Kostnader er estimert til 300 – 500.000,-. Kostnaden 

budsjettreguleres og tas med i Økonomimelding 1, 2019. 
 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 005/19 Vedtak: 
Vedtak: 

· Kommunestyret ber Rådmannen iverksette miljø- og tilstandsvurdering av 
transportveger og de mest kritiske bygningsdeler som beskrevet. 

· Kommunestyret ber Rådmannen, basert på ovennevnte rapport, å komme 
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med en prioritert liste med estimert kostnadsomfang for riving og sanering. 
· Finansiering: Kostnader er estimert til 300 – 500.000,-. Kostnaden 

budsjettreguleres og tas med i Økonomimelding 1, 2019. 

 
 
 
006/19: Rassikring Bursiveien, Sulitjelma 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.01.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

For å sikre fjellskjæringen på østre del av Bursiveien i Sulitjelma vedtar kommunestyret 
å bevilge kr. 2 mill. ekskl. mva. for å gjennomføre fjellsikring, bolting og eventuell netting 
av ustabile partier av fjellskjæringen i tillegg til Statens vegvesens bidrag på kr. 1 mill. 
 
Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

For å sikre fjellskjæringen på østre del av Bursiveien i Sulitjelma vedtar kommunestyret 
å bevilge kr. 2 mill. ekskl. mva. for å gjennomføre fjellsikring, bolting og eventuell netting 
av ustabile partier av fjellskjæringen i tillegg til Statens vegvesens bidrag på kr. 1 mill. 
 
Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 006/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

For å sikre fjellskjæringen på østre del av Bursiveien i Sulitjelma vedtar kommunestyret 
å bevilge kr. 2 mill. ekskl. mva. for å gjennomføre fjellsikring, bolting og eventuell netting 
av ustabile partier av fjellskjæringen i tillegg til Statens vegvesens bidrag på kr. 1 mill. 
 
Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 006/19 Vedtak: 
Vedtak: 

For å sikre fjellskjæringen på østre del av Bursiveien i Sulitjelma vedtar kommunestyret 
å bevilge kr. 2 mill. ekskl. mva. for å gjennomføre fjellsikring, bolting og eventuell netting 
av ustabile partier av fjellskjæringen i tillegg til Statens vegvesens bidrag på kr. 1 mill. 
 
Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
 
 
007/19: Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark 
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Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 19.02.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 012/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 007/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 

 
 
 
008/19: Sluttbehandling Energi- og klimaplan 2018-2030, samt forslag til handlingsplan til 
høring 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 19.02.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

Vedtak: 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsdelen på høring og offentlig 
ettersyn med frist på 6 uker. Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven § 11-
14. 

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsdelen på høring og offentlig 
ettersyn med frist på 6 uker. Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven § 11-
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14. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 013/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

Vedtak: 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsdelen på høring og offentlig 
ettersyn med frist på 6 uker. Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven § 11-
14. 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 008/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 

 
 
 
009/19: Søknad om kommunal overtakelse av den private Bjørkmoveien 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 19.02.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar alternativ 1 og avslår en kommunal overtakelse av Bjørkmoveien 
på Indre Fauske. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret vedtar alternativ 1 og avslår en kommunal overtakelse av Bjørkmoveien 
på Indre Fauske. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 015/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Kommunestyret vedtar alternativ 1 og avslår en kommunal overtakelse av Bjørkmoveien 
på Indre Fauske. 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke stilte spørsmål med egen habilitet. Svigerforeldre og mannens søster 
er grunneiere. 
Brekke ble enstemmig erklært inhabil. 
Tore Stemland stilte spørsmål med egen habilitet. Datteren bor i veien, men er ikke grunneier. 
Stemland ble enstemmig erklært habil. 
Ketil Skår (H) foreslo: 
Kommunestyret vedtar alternativ 2. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 20 (4AP, 11FL, 1KRF, 2R, 1SV, 1V) mot 
6 (3FRP, 3H) stemmer avgitt for H's forslag. 
 
KOM- 009/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar alternativ 1 og avslår en kommunal overtakelse av Bjørkmoveien 
på Indre Fauske. 

 
 
 
010/19: Endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av kretsgrenser  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 26.03.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  
 
 

 
Arbeidsmiljøutvalg 21.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
1. AMU har drøftet rådmannens forslag til endring av skolestruktur. 
2. AMU støtter rådmannens forslag til endring av skolestruktur da den vil ha de beste 
arbeidsmiljømessige effekter. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
AMU- 004/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. AMU har drøftet rådmannens forslag til endring av skolestruktur. 
2. AMU støtter rådmannens forslag til endring av skolestruktur da den vil ha de beste 
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arbeidsmiljømessige effekter. 
 
 

 
Partssammensatt utvalg 26.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 001/19 Vedtak: 
Innstilling til oppvekst- og kulturutvalget: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
Oppvekst- og kulturutvalg 26.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 008/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
Fauske kommunestyre endrer ikke skolestrukturen i Fauske kommune. 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 (4AP, 11FL, 3FRP, 4H, 1KRF, 1SV, 
1V) mot 2 (2R) stemmer avgitt for R's forslag. 
 
KOM- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
 
 
011/19: Oppfølging budsjettvedtak 2019 - alternativ driftsform ved Sagatun 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 21.03.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Dagens drift ved Sagatun avvikles i løpet av 2019. Bygningsmassen avhendes til egnet 
formål. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Dagens drift ved Sagatun avvikles i løpet av 2019. Bygningsmassen avhendes til egnet 
formål. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 21.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 
 
Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 
 1. Rådmanens utredning tas til etterretning. 
2. Helse- og omsorgssektoren er inne i en vesentlig omstillingsperiode som kommunestyret har 
iverksatt. 
3. Kommunestyret har også vedtatt at nåværende drift ved Sagatun skal videreføres i 2019. 
4. Kommunestyret anerkjenner at Sagatun, som et bokollektiv, også i fremtiden bør kunne være 
et supplement innenfor det kommunale omsorgstilbudet, herunder Rus- og psykiatri området 
eller annen virksomhet utenfor Helse/omsorg. 
5. Endelig stilling til driftsform av Sagatun tas i forbindelse med budsjet 2020. 
 
Eldrerådets leder fikk talerett. 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 3 (1AP, 1SV, 1V) mot 2 (2FL) stemmer avgitt 
for FL's forslag. 
 
HEOM- 005/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Dagens drift ved Sagatun avvikles i løpet av 2019. Bygningsmassen avhendes til egnet 
formål. 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Tore Stemland (FRP) foreslo: 
Sagatun er en viktig ressurs som ikke er utnyttet til fulle. 
Slik som dagens situasjon er har ikke Fauske kommune tilstrekkelig sykehjems- eller 
avlastningsplasser for de av kommunens innbyggere som sårt trenger det. 
Fauske FRP foreslår derfor å opprettholde Sagatun inntil nye og gode alternativer er på plass. 
Vi ber rådmannen forholde seg til dette slik at det blir ro for de av våre brukere som trenger 
sykehjem/avlastningsplasser og de ansatte også får ro og forutsigbarhet. 
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Rådmannens utredning tas til etterretning. 
2. Helse- og omsorgssektoren er inne i en vesentlig omstillingsperiode som kommunestyret har 
iverksatt. 
3. Kommunestyret har også vedtatt at nåværende drift ved Sagatun skal videreføres i 2019. 
4. Kommunestyret anerkjenner at Sagatun, som et bokollektiv, også i fremtiden bør kunne være 
et supplement innenfor det kommunale omsorgstilbudet, herunder Rus- og psykiatri området 
eller annen virksomhet utenfor Helse/omsorg. 
5. Endelig stilling til driftsform av Sagatun tas i forbindelse med budsjett 2020. 
 
FRP's forslag fikk 5 (3FRP, 2R) stemmer og ble forkastet. 
FL's forslag ble vedtatt med 16 (11FL, 3FRP, 2R) mot 11 (4AP, 4H, 1KRF, 1SV, 1V) stemmer 
avgitt for helse- og omsorgsutvalgets innstilling. 
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KOM- 011/19 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Rådmannens utredning tas til etterretning. 
2. Helse- og omsorgssektoren er inne i en vesentlig omstillingsperiode som kommunestyret 
har iverksatt. 
3. Kommunestyret har også vedtatt at nåværende drift ved Sagatun skal videreføres i 2019. 
4. Kommunestyret anerkjenner at Sagatun, som et bokollektiv, også i fremtiden bør kunne 
være et supplement innenfor det kommunale omsorgstilbudet, herunder Rus- og psykiatri 
området eller annen virksomhet utenfor Helse/omsorg. 
5. Endelig stilling til driftsform av Sagatun tas i forbindelse med budsjett 2020. 

 
 
 
012/19: Revidering av delegeringsreglement 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.01.2019 
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 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 010/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 012/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 

 
 
 
013/19: Særutskrift fra kontrollutvalget sak 04/19 - Rapport selskapskontroll/ 
forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS - Selvkost og offentlige anskaffelser 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser 
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er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger. 

 
 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 013/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser 
er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger. 

 
 
 
014/19: Faste møtefullmektiger til Forliksrådet for perioden 2015 - 2019 - Nyvalg 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som ny møtefullmektig til forliksrådet for perioden ut 2019 velges: 
Fullmektig 3: ……………… 
 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Som ny møtefullmektig til forliksrådet for perioden ut 2019 velges: 

Fullmektig 3: Siv Anita Johnsen Brekke 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 014/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som ny møtefullmektig til forliksrådet for perioden ut 2019 velges: 
Fullmektig 3: Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske 

 
 
 
015/19: Søknad om fritak fra politiske verv - Valter Jacobsen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Valter Jacobsen innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 28. 
mars 2019. 
 
2. Som nytt 8. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2,følgende opp: 

· Erling Johan Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
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4. Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som nytt medlem i oppvekst- 
og kulturutvalget: 

· ……………………………………. 

 
5. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i 
samarbeidsutvalget for Vestmyra barnehage: 

· ……………………………………. 

 
6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i 
samarbeidsutvalget for Vestmyra skole: 

· ……………………………………. 

 
7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i komite for 
kulturprisen: 

· ……………………………………. 

 
8. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant til styret i 
Fauske Frivillingsentral: 

· ……………………………………. 

 
 
Formannskap 19.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Saken oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
FOR- 018/19 Vedtak: 
Saken oversendes kommunestyret til behandling. 

 
Kommunestyre 28.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

4. Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som nytt medlem i oppvekst- og 
kulturutvalget: 

· Andreas Vestvann Johnsen 
Ny 1. vara i oppvekst- og kulturutvalget: John-Harald Løkås 

 
5. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i 
samarbeidsutvalget for Vestmyra barnehage: 

· John-Harald Løkås 

 
6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i 
samarbeidsutvalget for Vestmyra skole: 

· John-Harald Løkås 
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7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i komite for 
kulturprisen: 

· John-Harald Løkås 

 
8. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant til styret i 
Fauske Frivillingsentral: 

· John-Harald Løkås 

Rådmannens forslag til innstilling og AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 015/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Valter Jacobsen innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 28. 
mars 2019. 
 
2. Som nytt 8. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2,følgende opp: 

· Erling Johan Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som nytt medlem i oppvekst- 
og kulturutvalget: 

· Andreas Vestvann Johnsen, Bratthaugen 31A, 8210 Fauske 

· Ny 1. vara i oppvekst- og kulturutvalget: John-Harald Løkås, Løkås 5, 8215 
Valnesfjord 

 
5. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i 
samarbeidsutvalget for Vestmyra barnehage: 

· John-Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 

 
6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i 
samarbeidsutvalget for Vestmyra skole: 

· John-Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 

 
7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i komite for 
kulturprisen: 

· John-Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 

 
8. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant til styret i 
Fauske Frivillingsentral: 

· John-Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 

 
 
 
 


