
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 16.05.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2019 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Gry Janne Rugås FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjell Eilertsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Vegard Setså FL 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Marit Stemland FRP 
Arnt Pedersen H 
Kristin Setså 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 
Finn Audun Andal AP 
Per Støre FRP 
Audun Krarup Jonassen KRF 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Elisabeth Larsen 
Geir Mikkelsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Renée Normann 
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. 

Kommunestyret besøkte kulturskola og fikk se og høre kulturinnslag. 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Arealplanegger Renèe Normann orienterte om samarbeidsprosjekt med boligetablering til 
vanskeligstilte. Skal ende opp i en boligpolitisk plan. Kommunestyret er invitert til konferanse 
med Fylkesmannen i Nordland 25. og 26. september. 

Leif Lindstrøm (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 21/19. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.05.19 
 
 
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  
016/19 Godkjenning av møtebok  

017/19 Delegerte saker i perioden  
018/19 Referatsaker i perioden  

019/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 - Fauna KF  
020/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 - Fauske kommune  

021/19 Innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på 
rv 80 Røvika–Strømsnes og fv 17 Tverlandet–
Godøystraumen 

 

022/19 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019  
023/19 Utredning alternativt grunnskoletilbud i Fauskeskolen  

024/19 Ombygging Familiens Hus - Finansiering etter ny 
tilbudsforespørsel 
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016/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 godkjennes. 

 
Kommunestyre 16.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 016/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 godkjennes. 

 
 
 
017/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 16.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 017/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
018/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 16.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 018/19 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
019/19: Årsregnskap og årsberetning 2018 - Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 07.05.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2018 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2018. 
3. Mindreforbruk kr 229 419,35 avsettes til utviklingsfond. 

 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2018 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2018. 
3. Mindreforbruk kr 229 419,35 avsettes til utviklingsfond. 

 
 
 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder orienterte. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 023/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2018 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2018. 
3. Mindreforbruk kr 229 419,35 avsettes til utviklingsfond. 

 

 
Kommunestyre 16.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 019/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2018 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2018. 
3. Mindreforbruk kr 229 419,35 avsettes til utviklingsfond. 
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020/19: Årsregnskap og årsmelding 2018 - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 07.05.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 27 384 794,15 innarbeides i budsjett 2020. 
3. Udekket beløp investering kr 3 209 388,72 dekkes inn gjennom låneopptak 

2019.  
4. Regnskapsmessig merforbruk 2017 kr 1 985 250,13 dekkes inn ved 

budsjettregulering økte inntekter fra utbytte i 2019.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 27 384 794,15 innarbeides i budsjett 2020. 
3. Udekket beløp investering kr 3 209 388,72 dekkes inn gjennom låneopptak 

2019.  
4. Regnskapsmessig merforbruk 2017 kr 1 985 250,13 dekkes inn ved 

budsjettregulering økte inntekter fra utbytte i 2019.  

 
 
 
 
 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 024/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 27 384 794,15 innarbeides i budsjett 2020. 
3. Udekket beløp investering kr 3 209 388,72 dekkes inn gjennom låneopptak 

2019.  
4. Regnskapsmessig merforbruk 2017 kr 1 985 250,13 dekkes inn ved 

budsjettregulering økte inntekter fra utbytte i 2019.  

 
Kommunestyre 16.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen og økonomisjef orienterte. 
Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Kommunestyret ber rådmannen sette igang arbeid for realisering av salg av midlertidig kjøp av 
aksjer i SKS. 
 
FRP's forslag vedlegges sak og vurderes til økonomimeldingen. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 020/19 Vedtak: 
Vedtak: 
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1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 27 384 794,15 innarbeides i budsjett 2020. 
3. Udekket beløp investering kr 3 209 388,72 dekkes inn gjennom låneopptak 

2019.  
4. Regnskapsmessig merforbruk 2017 kr 1 985 250,13 dekkes inn ved 

budsjettregulering økte inntekter fra utbytte i 2019.  

 
 
 
021/19: Innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på rv 80 Røvika–Strømsnes 
og fv 17 Tverlandet–Godøystraumen 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 07.05.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 på rv 80 Røvika–Strømsnes og fv 17 Tverlandet–
Godøystraumen. Taksten settes til 50% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 
Ordningen betinger bruk av brikke og gyldig brikkeavtale.  

2. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det ikke innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2. 

3. Fauske kommune gir sin tilslutning til at de nye takstene trer i kraft fra januar 2020. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 på rv 80 Røvika–Strømsnes og fv 17 Tverlandet–
Godøystraumen. Taksten settes til 50% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 
Ordningen betinger bruk av brikke og gyldig brikkeavtale.  

2. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det ikke innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2. 

3. Fauske kommune gir sin tilslutning til at de nye takstene trer i kraft fra januar 2020. 
 
 

 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 (1AP, 4FL, 1H, 1SV) mot 2 (1FRP, 1KRF) 
stemmer. 
 
FOR- 025/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 på rv 80 Røvika–Strømsnes og fv 17 Tverlandet–
Godøystraumen. Taksten settes til 50% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 
Ordningen betinger bruk av brikke og gyldig brikkeavtale.  

2. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det ikke innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2. 

3. Fauske kommune gir sin tilslutning til at de nye takstene trer i kraft fra januar 2020. 
 
Kommunestyre 16.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 (3 AP, 11FL, 4H, 2R, 1SV, 1 V) mot 3 (2FRP, 
1KRF) stemmer. 
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KOM- 021/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 på rv 80 Røvika–Strømsnes og fv 17 Tverlandet–
Godøystraumen. Taksten settes til 50% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. 
Ordningen betinger bruk av brikke og gyldig brikkeavtale.  

2. Fauske kommune gir sin tilslutning til at det ikke innføres bompenger for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2. 

3. Fauske kommune gir sin tilslutning til at de nye takstene trer i kraft fra januar 2020. 
 
 
 
022/19: Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 02.05.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 015/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
 
Kommunestyre 16.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 022/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
 
 
 
023/19: Utredning alternativt grunnskoletilbud i Fauskeskolen  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 02.05.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes et alternativt grunnskoletilbud for inntil 8 elever fra skoleåret 2020-21. 
· Målgruppen er elever fra 8.-10.trinn, med hovedvekt på avgangselever.   
· Finansiering av tilbudet legges inn i budsjett 2020.  
· Tilbudet organiseres som en avdeling under Vestmyra skole.  
· Tilbudet lokaliseres til Vestmyra barnehage hvit.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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Det opprettes et alternativt grunnskoletilbud for inntil 8 elever fra skoleåret 2020-21. 
· Målgruppen er elever fra 8.-10.trinn, med hovedvekt på avgangselever.   
· Finansiering av tilbudet legges inn i budsjett 2020.  
· Tilbudet organiseres som en avdeling under Vestmyra skole.  
· Tilbudet lokaliseres til Vestmyra barnehage hvit.  

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 016/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes et alternativt grunnskoletilbud for inntil 8 elever fra skoleåret 2020-21. 
· Målgruppen er elever fra 8.-10.trinn, med hovedvekt på avgangselever.   
· Finansiering av tilbudet legges inn i budsjett 2020.  
· Tilbudet organiseres som en avdeling under Vestmyra skole.  
· Tilbudet lokaliseres til Vestmyra barnehage hvit.  

 
Kommunestyre 16.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Ole Tobias Orvin (SV) foreslo følgnde endringsforslag: 
Det opprettes et alternativt grunnskoletilbud for ca. 8 elever fra skoleåret 2020-21. 

· Målgruppen er elever fra 8.-10.trinn.   
· Finansiering av tilbudet legges inn i budsjett 2020.  
· Tilbudet organiseres som en avdeling under Vestmyra skole.  
· Tilbudet lokaliseres til Vestmyra barnehage hvit.  

· Oppvekst- og kulturutvalget holdes løpende orientert om arbeidet. 

 
SV's endringsforslag (ca. 8 elever) ble enstemmig vedtatt. 
SV's endringsforslag (med hovedvekt på avgangselever strykes) ble enstemmig vedtatt 
SV's endringsforslag (orientering til OPKU) ble enstemmig vedtatt. 
Oppvekst- og kulturutvalgets forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 023/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Det opprettes et alternativt grunnskoletilbud for ca. 8 elever fra skoleåret 2020-21. 
· Målgruppen er elever fra 8.-10.trinn.   
· Finansiering av tilbudet legges inn i budsjett 2020.  
· Tilbudet organiseres som en avdeling under Vestmyra skole.  
· Tilbudet lokaliseres til Vestmyra barnehage hvit.  

· Oppvekst- og kulturutvalget holdes løpende orientert om arbeidet. 

 
 
 
024/19: Ombygging Familiens Hus - Finansiering etter ny tilbudsforespørsel 
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 07.05.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

· Formannskapet gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til det nye Familiens 
hus.  

· Fauske kommune vedtar at øvrig finansiering dekkes i tråd med saksutredning.  

· Fauske kommune vedtar å ta opp nytt lån 4.4 MNOK eks. merverdiavgift.  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

· Formannskapet gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til det nye  

Familiens hus.  
· Fauske kommune vedtar at øvrig finansiering dekkes i tråd med saksutredning.  
· Fauske kommune vedtar å ta opp nytt lån 4.4 MNOK eks. merverdiavgift.  

 
 
Formannskap 07.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Prosjekt ombygging Familiens hus avvikles. 
Begrunnelse: Fauskes økonomiske situasjon tilsier at de store omkostninger er for store til å 
realiseres. 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1H, 1KRF, 1SV) mot 1 (1FRP) 
stemme. 
 
 
FOR- 028/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

· Formannskapet gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til det nye Familiens 
hus.  

· Fauske kommune vedtar at øvrig finansiering dekkes i tråd med saksutredning.  

· Fauske kommune vedtar å ta opp nytt lån 4.4 MNOK eks. merverdiavgift.  

 
Kommunestyre 16.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Marit Stemland (FRP) foreslo: 
Prosjekt ombygging Familiens hus avvikles. 
Begrunnelse: Fauskes økonomiske situasjon tilsier at de store omkostninger er for store til å 
realiseres. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 (3AP, 11FL, 4H, 1KRF, 2R, 1SV, 1V) mot 2 
(2FRP) stemmer 
 
KOM- 024/19 Vedtak: 
Vedtak: 
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· Formannskapet gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til det nye Familiens 
hus.  

· Fauske kommune vedtar at øvrig finansiering dekkes i tråd med saksutredning.  

· Fauske kommune vedtar å ta opp nytt lån 4.4 MNOK eks. merverdiavgift.  

 
 
 
 


