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Møtedato: 13.06.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2019 Til kl. 14:35 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: 
Ann-Sølvi Johansen 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Monica Johansen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Tom Seljeås 
Trond Heimtun 
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Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Kathrine Moan 
Larsen 

041/19 , <parti> Ronny Borge (H) stilte spørsmål 
om inhabilitet for Kathrine Moan 
Larsen (FL) - Medlem i styret for 
Sulitjelma boligfond. 
Larsen ble enstemmig erklært 
inhabil. 

 
 
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. 

Næringspris 2018 ble utdelt til Tommy Pedersen. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til innkalling: 

· Leif Lindstrøm (FRP): 
Ber om at de 2 interpellasjonene kommer opp, selv om de ble sendt til feil epostadresse. 

· Per-Gunnar K. Skotåm (R): 
Ber om at forslag til uttalelse - Forsvar desentralisert utdanning tas opp til behandling. 

 

Svar på spørsmål: 

Leif Lindstrøm: 
Ordfører svarte. Kommunestyret vurderer om saken skal tas opp på slutten på møtet som 
interpellasjon eller uttalelse. Det ble enighet om at interpellasjonene tas opp i neste møte. 

Per-Gunnar K. Skotåm: 
Ordfører svarte. Kommunestyret tar opp behandling av uttalelsen på slutten av møtet. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Følgende uttalelse ble vedtatt med 20 (3AP, 11FL, 1H, 1KRF, 2R, 1SV, 1V) mot 6 (3FRP, 
3H) stemmer, etter forslag fra Per-Gunnar Skotåm (R): 

Forsvar desentralisert utdanning! 
Fauske kommunestyre støtter kampen mot forslaget som rektor ved Nord universitet har lagt 
fram til ny struktur for studiesteder. Forslaget betyr nedlegging av den over 100-årige 
lærerutdanninga på Nesna, og den desentraliserte sykepleierutdanninga i Sandnessjøen, 
Stokmarknes og Namsos. 
Dette forslaget rammer Helgeland spesielt hardt. For Nesna kommune og lokalsamfunnet der vil 
en nedlegging være en katastrofe. Forslaget innebærer en sentralisering som vil svekke 
tilgangen kraftig på kvalifisert arbeidskraft i skoler, barnehager og helsetjenester. 
Nord Universitet ble etablert ved sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen på 
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Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag etter et kraftig fusjonspress innenfor universitets- og 
høgskolesektoren for få år siden. 
Lærerutdanninga på Nesna har vært avgjørende for å sikre kvalifiserte lærere i Nordland. 
Nedlegging av dette tilbudet er helt uforståelig i en situasjon med stor lærermangel.  
Det mangler over 600 sykepleiere i Nordland. Dette gjør det vanskelig for mange kommuner å 
rekruttere til de stillingene som trengs for bl.a. å kunne ha en god eldreomsorg. Da blir det 
ulogisk å legge ned den desentraliserte sykepleierutdanninga i Sandnessjøen. En undersøkelse 
viser at 93 % av de på Helgeland som tok sykepleierutdanning i Sandnessjøen i 2000-2015 blir 
boende i regionen. På den måten bidrar utdanningstilbudet til å sikre gode helsetjenester for 
befolkningen. En god desentralisert utdanning av sykepleiere i en del av fylket bidrar til et større 
tilfang av sykepleiere i hele fylket. Det gir et bedre grunnlag for rekruttering også for Fauske og 
resten av Salten-kommunene. 
Fauske kommunestyre krever at Nord universitet utsetter behandlingen av ny studiestruktur til 
ny samfunnsanalyse foreligger. 
 
Erkjentlighetsgaver ble utdelt til: 
Jørn Stene - Gullur 
Karin Rugås - Gullur 
Ottar Skjellhaug - Gullur 
Svein Roger Bådsvik - Gullur 
Kjell Eilertsen - Gullur 
Kenneth Svendsen - Gullur 
Arnt Pedersen - Kniv 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 18.06.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
025/19 Godkjenning av møtebok  

026/19 Referatsaker i perioden  

027/19 Økonomimelding 1/2019  

028/19 Nærværsarbeid i Fauske kommune  

029/19 Rekruttering  

030/19 Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - sluttbehandling  

031/19 Sluttbehandling handlingsplan klima- og energi 2019-2022  

032/19 Revidert plan for strategisk arealforvaltning 
oppvekstområdet - 2019 

 

033/19 Innbyggerinitiativ omorganisering helse og 
omsorgstjenestene våren 2019 

 

034/19 Tildelingskriterier kommunalt eide boretter i Helsetunet 11 
borettslag 

 

035/19 Rehabilitering Fauske Helsetun Blokk B 1.etasje  

036/19 Opprettelse av ny fastlegehjemmel  

037/19 Kommunale vigsler - Seremonirom  

038/19 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2019  

039/19 Grunngitt spørsmål til kommunestyret 13.06.2019 - 
Kommunens innkjøpsavtaler 

 

040/19 Grunngitt spørsmål til kommunestyret 13.06.2019 - 
Deponering av overskuddsmasser i kommunen 

 

041/19 Detaljregulering for Charlottatippen boligområde  

042/19 Indre Salten Energi - Erverv av tilleggsareal til gnr. 104, bnr 
860 og gnr. 103, bnr. 1613 
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025/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2019 godkjennes. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 025/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2019 godkjennes. 

 
 
 
026/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte om nye økonomibestemmelser ved ny kommunelov. 
 
Ordfører foreslo til RS5: 
Kommunestyret støtter uttalelsen og ber rådmannen utarbeide likelydende uttalelse fra Fauske 
kommune. 
 
Rådmannens forslag til vedtak og ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 026/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

RS5: 
Kommunestyret støtter uttalelsen og ber rådmannen utarbeide likelydende uttalelse fra 
Fauske kommune. 

 
 
 
027/19: Økonomimelding 1/2019 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 04.06.2019 
Innstilling til kommunestyret: 
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1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

2. Rådmannen bes utrede lønnsomheten ved å benytte egen konsesjonskraft på egne bygg og 
eiendommer ved framleggelse av økonomimelding II. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

 
Partssammensatt utvalg 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 005/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo følgende tillegg: 
Rådmannen bes utrede lønnsomheten ved å benytte egen konsesjonskraft på egne bygg og 
eiendommer ved framleggelse av økonomimelding II. 
 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
R's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 032/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

2. Rådmannen bes utrede lønnsomheten ved å benytte egen konsesjonskraft på egne bygg og 
eiendommer ved framleggelse av økonomimelding II. 
 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmann og økonomisjef orienterte. 
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av FL, R og SV: 
3. Kommunestyret viser til kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018 - 2026 og tidligere 
vedtak angående fremtidsrettet demensomsorg. 
 
Kommunestyret er opptatt av å finne alternative og smarte løsninger for oppføring av boenheter 
godt tilrettelagt for velferdsteknologi når paviljongene saneres. Omsorgboliger og bokollektiv 
med heldøgns omsorg kan være gode supplement og alternativ til institusjon. 
 
Rådmannen bes med bakgrunn i dette fremlegge en sak for kommunestyret hvor det settes 
fokus på kommunedelplanens punkt 5.5 og 5.6. Det bes om at man vurderer ulike løsninger i 
samarbeid med Husbanken og andre naturlige samarbeidspartnere. 
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I dette arbeidet er det naturlig å involvere ansatte, eldreråd, brukere og pårørende. 
 
4. Kommunestyret viser til kommunens trafikksikkerhetsplan og tidligere saksutredning 
vedrørende fortau Helskarveien - Lund. 
 
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en forenklet sak med etappevis realisering av 
prosjektet. Som et første byggetrinn ser kommunestyret for seg utbygging på strekningen 
Helskarveien - Solvollveien. 
 
Dersom rådmannn finner ubrukte lånemidler i inneværende års budsjett, ber kommunestyret om 
at prosjektet realiseres snarest. 
 
5. Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med budsjett 2020 avsette nødvendige 
vedlikeholdsmidler til Vestmyra barnehage (rød). 
 
Ronny Borge (H) fremmet følgende tilleggspunkt 3: 
Rådmannen bes gjøre tiltak innenfor sine rammer og fullmakter, og jobbe for at årsresultatet for 
regnskap 2019 blir bedre enn prognosen på - 15 mnok, og helst går i balanse. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL/R/SV's forslag pkt. 3 ble vedtatt md 25 (3AP, 11FL, 3FRP, 4H, 2R, 1SV, 1V) mot  1 (1KRF) 
stemme. 
FL/R/SV's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
FL/R/SV's forslag pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 027/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

2. Rådmannen bes utrede lønnsomheten ved å benytte egen konsesjonskraft på egne 
bygg og eiendommer ved framleggelse av økonomimelding II. 

 
3. Kommunestyret viser til kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018 - 2026 og 
tidligere vedtak angående fremtidsrettet demensomsorg. 
 
Kommunestyret er opptatt av å finne alternative og smarte løsninger for oppføring av 
boenheter godt tilrettelagt for velferdsteknologi når paviljongene saneres. Omsorgboliger 
og bokollektiv med heldøgns omsorg kan være gode supplement og alternativ til 
institusjon. 
 
Rådmannen bes med bakgrunn i dette fremlegge en sak for kommunestyret hvor det 
settes fokus på kommunedelplanens punkt 5.5 og 5.6. Det bes om at man vurderer ulike 
løsninger i samarbeid med Husbanken og andre naturlige samarbeidspartnere. 
 
I dette arbeidet er det naturlig å involvere ansatte, eldreråd, brukere og pårørende. 
 
4. Kommunestyret viser til kommunens trafikksikkerhetsplan og tidligere saksutredning 
vedrørende fortau Helskarveien - Lund. 
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en forenklet sak med etappevis realisering av 
prosjektet. Som et første byggetrinn ser kommunestyret for seg utbygging på strekningen 
Helskarveien - Solvollveien. 
 
Dersom rådmannn finner ubrukte lånemidler i inneværende års budsjett, ber 
kommunestyret om at prosjektet realiseres snarest. 
 
5. Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med budsjett 2020 avsette nødvendige 
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vedlikeholdsmidler til Vestmyra barnehage (rød). 
 

6. Rådmannen bes gjøre tiltak innenfor sine rammer og fullmakter, og jobbe for at 
årsresultatet for regnskap 2019 blir bedre enn prognosen på - 15 mnok, og helst går i 
balanse. 

 
 
 
028/19: Nærværsarbeid i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 04.06.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7 %, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for oppfølging 
av sykmeldte. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for oppfølging 
av sykmeldte. 
 
 

 
Partssammensatt utvalg 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 003/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for oppfølging 
av sykmeldte. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 033/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7 %, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for oppfølging 
av sykmeldte. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 028/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7 %, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for oppfølging 
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av sykmeldte. 
 
 
 
029/19: Rekruttering 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 04.06.2019 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og beslutter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og 
ekstern rekruttering av ansatte. 

 
Partssammensatt utvalg 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 
 
FL's forslag ble vedtatt med 11 mot 1 (utdanningsforbundet) stemme avgitt for rådmannens 
forslag til innstilling. 
 
 
PART- 004/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 
 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 034/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 
 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 029/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 



Side 10 
 

arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 
 
 
 
030/19: Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - sluttbehandling 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.05.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av 
rådmannen etter høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av 
rådmannen etter høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 036/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av 
rådmannen etter høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 030/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av 
rådmannen etter høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005. 

 
 
 
031/19: Sluttbehandling handlingsplan klima- og energi 2019-2022 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.05.2019 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-2022 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-
2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av 
rådmannen etter høringsperioden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 037/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-2022 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 031/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-2022 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 
 
 
032/19: Revidert plan for strategisk arealforvaltning oppvekstområdet - 2019 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 04.06.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen foreslår vedtak etter følgende uprioriterte liste: 
 

1. Voksenpedagogisk senter lokaliseres i ledig areal ved Hauan skole innen 1. 
oktober 2019 og leieavtalen for Henriksenbygget avsluttes fra samme dato. 

 
2. Det avsettes parkeringsplasser i dagens skolegård for ansatte og elever 

ved voksenopplæringen samt barnehagens ansatte. 

 
3. Flytting av Flyktningtjenesten utredes med 2 alternativer. Ledig areal i 

Vestmyra barnehage hvit og samlokalisering med voksenpedagogisk 
tjeneste i Hauan skole. 

 
4. Fauske kulturskole skal være en del av Fauske kulturhus hvis vedtak om 

bygging av kulturhus iverksettes. Hvis bygging ikke iverksettes utredes 
Vestmyra barnehage hvit som ny mulig lokasjon. I påvente av disse vedtak 
fortsetter kulturskolen sin virksomhet i dagens leide lokaler. 
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5. De 2 gjenværende barnehageavdelingene i Vestmyra hvit flyttes til ledige 

lokaler i Erikstad skoles 1. – 4 arealer etter nødvendige tilpasninger. Det 
etableres lokaler for opphold,hvile, trening og pleie for barn med spesielle 
behov i skolens tidligere SFO-lokaler. 

 
6. Kommunestyrets vedtak i sak 099/17 om bygging av nye avdelinger i 

Vestmyra barnehage rød omgjøres til fordel for punkt 5 i vedtaket. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Rådmannen foreslår vedtak etter følgende uprioriterte liste: 
 

1. Voksenpedagogisk senter lokaliseres i ledig areal ved Hauan skole innen 1. 
oktober 2019 og leieavtalen for Henriksenbygget avsluttes fra samme dato. 

 
2. Det avsettes parkeringsplasser i dagens skolegård for ansatte og elever 

ved voksenopplæringen samt barnehagens ansatte. 

 
3. Flytting av Flyktningtjenesten utredes med 2 alternativer. Ledig areal i 

Vestmyra barnehage hvit og samlokalisering med voksenpedagogisk 
tjeneste i Hauan skole. 

 
4. Fauske kulturskole skal være en del av Fauske kulturhus hvis vedtak om 

bygging av kulturhus iverksettes. Hvis bygging ikke iverksettes utredes 
Vestmyra barnehage hvit som ny mulig lokasjon. I påvente av disse vedtak 
fortsetter kulturskolen sin virksomhet i dagens leide lokaler. 

 
5. De 2 gjenværende barnehageavdelingene i Vestmyra hvit flyttes til ledige 

lokaler i Erikstad skoles 1. – 4 arealer etter nødvendige tilpasninger. Det 
etableres lokaler for opphold,hvile, trening og pleie for barn med spesielle 
behov i skolens tidligere SFO-lokaler. 

 
6. Kommunestyrets vedtak i sak 099/17 om bygging av nye avdelinger i 

Vestmyra barnehage rød omgjøres til fordel for punkt 5 i vedtaket. 
 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 036/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen foreslår vedtak etter følgende uprioriterte liste: 
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1. Voksenpedagogisk senter lokaliseres i ledig areal ved Hauan skole innen 1. 
oktober 2019 og leieavtalen for Henriksenbygget avsluttes fra samme dato. 

 
2. Det avsettes parkeringsplasser i dagens skolegård for ansatte og elever 

ved voksenopplæringen samt barnehagens ansatte. 

 
3. Flytting av Flyktningtjenesten utredes med 2 alternativer. Ledig areal i 

Vestmyra barnehage hvit og samlokalisering med voksenpedagogisk 
tjeneste i Hauan skole. 

 
4. Fauske kulturskole skal være en del av Fauske kulturhus hvis vedtak om 

bygging av kulturhus iverksettes. Hvis bygging ikke iverksettes utredes 
Vestmyra barnehage hvit som ny mulig lokasjon. I påvente av disse vedtak 
fortsetter kulturskolen sin virksomhet i dagens leide lokaler. 

 
5. De 2 gjenværende barnehageavdelingene i Vestmyra hvit flyttes til ledige 

lokaler i Erikstad skoles 1. – 4 arealer etter nødvendige tilpasninger. Det 
etableres lokaler for opphold,hvile, trening og pleie for barn med spesielle 
behov i skolens tidligere SFO-lokaler. 

 
6. Kommunestyrets vedtak i sak 099/17 om bygging av nye avdelinger i 

Vestmyra barnehage rød omgjøres til fordel for punkt 5 i vedtaket. 
 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 032/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen foreslår vedtak etter følgende uprioriterte liste: 
 

1. Voksenpedagogisk senter lokaliseres i ledig areal ved Hauan skole innen 1. 
oktober 2019 og leieavtalen for Henriksenbygget avsluttes fra samme dato. 

 
2. Det avsettes parkeringsplasser i dagens skolegård for ansatte og elever 

ved voksenopplæringen samt barnehagens ansatte. 

 
3. Flytting av Flyktningtjenesten utredes med 2 alternativer. Ledig areal i 

Vestmyra barnehage hvit og samlokalisering med voksenpedagogisk 
tjeneste i Hauan skole. 

 
4. Fauske kulturskole skal være en del av Fauske kulturhus hvis vedtak om 

bygging av kulturhus iverksettes. Hvis bygging ikke iverksettes utredes 
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Vestmyra barnehage hvit som ny mulig lokasjon. I påvente av disse vedtak 
fortsetter kulturskolen sin virksomhet i dagens leide lokaler. 

 
5. De 2 gjenværende barnehageavdelingene i Vestmyra hvit flyttes til ledige 

lokaler i Erikstad skoles 1. – 4 arealer etter nødvendige tilpasninger. Det 
etableres lokaler for opphold,hvile, trening og pleie for barn med spesielle 
behov i skolens tidligere SFO-lokaler. 

 
6. Kommunestyrets vedtak i sak 099/17 om bygging av nye avdelinger i 

Vestmyra barnehage rød omgjøres til fordel for punkt 5 i vedtaket. 
 

 
 
 
033/19: Innbyggerinitiativ omorganisering helse og omsorgstjenestene våren 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Endringene som er vedtatt i kommunestyresak 116/18 videreføres. Kommunestyret ser 
ikke grunnlag for å imøtekomme innbyggerinitiativets forslag til vedtak. 
 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 033/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Endringene som er vedtatt i kommunestyresak 116/18 videreføres. Kommunestyret ser 
ikke grunnlag for å imøtekomme innbyggerinitiativets forslag til vedtak. 
 

 
 
 
034/19: Tildelingskriterier kommunalt eide boretter i Helsetunet 11 borettslag 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 22.05.2019 
Innstiling til kommunestyret: 

Tildeling av boretter i kommunalt eide boretter i Helsetunet borettslag gjøres etter de 
kriterier og den prosess som er beskrevet 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tildeling av boretter i kommunalt eide boretter i Helsetunet borettslag gjøres etter de 
kriterier og den prosess som er beskrevet 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 22.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
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HEOM- 008/19 Vedtak: 
Innstiling til kommunestyret: 

Tildeling av boretter i kommunalt eide boretter i Helsetunet borettslag gjøres etter de 
kriterier og den prosess som er beskrevet 
 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 034/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Tildeling av boretter i kommunalt eide boretter i Helsetunet borettslag gjøres etter de 
kriterier og den prosess som er beskrevet. 

 
 
 
035/19: Rehabilitering Fauske Helsetun Blokk B 1.etasje 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 04.06.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging og rehabilitering av Fauske 
Helsetun Blokk B  1. etasje som beskrevet. Arealet omfatter kun de deler som i dag 
benyttes av Hjemmetjenesten samt Solstua. Prosjektet estimeres til kr 13.800.000 
eks.mva. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging og rehabilitering av Fauske 
Helsetun Blokk B  1. etasje som beskrevet. Arealet omfatter kun de deler som i dag 
benyttes av Hjemmetjenesten samt Solstua. Prosjektet estimeres til kr 13.800.000 
eks.mva. 
 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 035/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging og rehabilitering av Fauske 
Helsetun Blokk B  1. etasje som beskrevet. Arealet omfatter kun de deler som i dag 
benyttes av Hjemmetjenesten samt Solstua. Prosjektet estimeres til kr 13.800.000 
eks.mva. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 035/19 Vedtak: 
Vedtak: 
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Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging og rehabilitering av Fauske 
Helsetun Blokk B  1. etasje som beskrevet. Arealet omfatter kun de deler som i dag 
benyttes av Hjemmetjenesten samt Solstua. Prosjektet estimeres til kr 13.800.000 
eks.mva. 

 
 
 
036/19: Opprettelse av ny fastlegehjemmel 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 04.06.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes en ny fastlegehjemmel på Fauske legesenter. Hjemmelen finansieres etter 
beskrivelsen i denne saken. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Det opprettes en ny fastlegehjemmel på Fauske legesenter. Hjemmelen finansieres etter 
beskrivelsen i denne saken. 
 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 038/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes en ny fastlegehjemmel på Fauske legesenter. Hjemmelen finansieres etter 
beskrivelsen i denne saken. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 036/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Det opprettes en ny fastlegehjemmel på Fauske legesenter. Hjemmelen finansieres etter 
beskrivelsen i denne saken. 

 
 
 
037/19: Kommunale vigsler - Seremonirom 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som sermonirom ved kommunale vigsler kan kommunestyresalen, formannskapssalen og 
ordførers kontor benyttes. 
 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 037/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som sermonirom ved kommunale vigsler kan kommunestyresalen, formannskapssalen og 
ordførers kontor benyttes. 

 
 
 
038/19: Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2019 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 
· Leder: Ståle Indregård  
· Styremedlem: Ann Mari Zahl  
· Styremedlem: Odd Emil Ingebrigtsen 

 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 

· Geir Mosti 
· Hilde Dypaune 

 
Valgkomite ved oppnevning av medlemmer til styre i Fauna KF: 

· Ordfører 
· Varaordfører 
· Opposisjonsleder 

 
 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Valgkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 038/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 
· Leder: Ståle Indregård  
· Styremedlem: Ann Mari Zahl  
· Styremedlem: Odd Emil Ingebrigtsen 

 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 

· Geir Mosti 
· Hilde Dypaune 

 
Valgkomite ved oppnevning av medlemmer til styre i Fauna KF: 

· Ordfører 
· Varaordfører 
· Opposisjonsleder 
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039/19: Grunngitt spørsmål til kommunestyret 13.06.2019 - Kommunens innkjøpsavtaler 
 
 
 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) leste opp det grunngitte spørsmålet. 
 
KOM- 039/19 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
1. Fauske kommune her pr i dag ca 70 rammeavtaler etablert gjennom SIIN (tidligere SIIS). 
Det finnes i tillegg noen mindre avtaler som gjelder helt spesielle områder og som ikke er tatt 
med i oversikten. 
Noen av disse er under konkurranse, er avlyst, eller er avtaler vi ikke ønsker være en del av 
videre når de utløper. Dette er avtaler på f.eks. veterinærtjenester, fagapplikasjoner, eller 
avtaler for spesielle varer eller tjenester der det kun er en leverandør på markedet. 
Av 70 avtaler, er ca 28 rammeavtaler basert på konkurranse gjennomført i egen regi, og øvrige 
etablert gjennom SIIN. 
 
2. Av totalt 98 rammeavtaler, er fordelingen slik: 
a. 46 av avtalene er innenfor områder der det etter vår vurdering finnes potensielle lokale 
leverandører. 
b. Av de 46 områdene har kommunen i dag 21 leverandører som er tilhørende- eller har 
avdeling  i Fauske kommune.  
c. 7 av de 45 avtalene tilhører leverandører utenfor Fauske kommune 
d. De øvrige 17 områdene står uten leverandør, da de er under konkurranse, uten tilbydere, 
eller det er valgt å kjøres egne anskaffelser ved behov. 
 
3. og 4. Av avtaler inngått i kommunens egen regi, er kun 1 avtale midlertidig forlenget. Dette på 
grunn av manglende kapasitet, og på grunn av lav verdi på avtalen.  
 

    Følgende avtaler etablert gjennom SIIN er pr 08.06.2019 forlenget: 

Avtale Leverandør Opprinnelig 
utløpsdato inkl. 

opsjoner: 

Per 8.6.2019 
forlenget til: 

Medisinsk forbruksmateriell Helseservice 
Engros AS 
(nordengros) 

07.07.2018 01.07.2019 

Medisinske instrumenter og 
tilhørende tester og utstyr 

Helseservice 
Engros AS 
(nordengros) 

07.07.2018 01.07.2019 

Formingsmateriell Lekolar AS 05.03.2019 01.08.2019 

Leker Lekolar AS 10.02.2019 01.08.2019 

Kjøp av mobiltelefoner, 
tilleggsutstyr og 
vedlikehold/reparasjoner 

Kjedehuset AS 02.06.2019 01.09.2019 

Kjøp av gass Yara Praxair AS 10.02.2019 10.07.2019 

 
5. Ja, avtaler kan forlenges for kortere tidsrom hvis etablering av nye avtaler blir forsinket av 
uforutsette årsaker. Dette kan typisk være klagebehandlinger som tar lengre tid enn forventet i 
arbeidet med ny avtale. 
 
6. Bodø kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet, og inngår avtaler på vegne av 
kommunene. SIIN avtalen er inngått i tråd med kommunelovens § 28b, og er en 



Side 19 
 

vertskapskommune modell, og således er det juridiske ansvaret tillagt vertskommunen. Det er 
likevel riktig å si at hver enkelt kommune, har et eget ansvar i sin egen forvaltning av avtalene.  
 
7. Kostnadene knyttet til deltakelse i Samordnet innkjøp i Nordland er fordelt mellom 
kommunene. I tillegg fordeles kostnadene for drift av rammeavtalene gjennom 
innkjøpsverktøyet Ajour. Lisens for bruk av Ajour dekkes av hver enkelt kommune. 
Følgende kostnader er knyttet til kommunens deltakelse i SIIN-samarbeidet: 
 

SIIN       jun.2019 

Utgift Mottaker  pris  periode  sum  

Lisens Ajour Aksess  kr    36 
900,00  

12  kr  442 800,00  

Egenandel innkjøp Bodø kommune  kr  244 
000,00  

1  kr  244 000,00  

Påslag (estimert ut fra kjøp på 
rammeavtaler)* 

Leverandør/SIIN  kr  700 
000,00  

1  kr  700 000,00  

Avregning (tilbakebetales av 
SIIN) 

Fauske kommune -kr  600 
000,00  

1 -kr  600 000,00  

         kr  786 800,00  

* Vi har ikke mottatt en fullstendig oversikt fra SIIN på hvor mye påslag ved avrop på 
rammeavtaler utgjør for 2018, oppgitt beløp er derfor et estimat ut fra de tall vi har funnet i 
egne regnskaper. 
I tillegg kommer bruk av tidsressurs og lønn knyttet til kommunens deltakelse i 
innkjøpssamarbeidet. 

 
 
 
040/19: Grunngitt spørsmål til kommunestyret 13.06.2019 - Deponering av 
overskuddsmasser i kommunen 
 
 
 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Svein Roger Bådsvik (V) leste opp det grunngitte spørsmålet. 
 
KOM- 040/19 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
1. Hva er status til å få godkjent deponi i Fauske kommune? 
 
Pr. dato er det ingen godkjente deponiområder i Fauske kommune som kan benyttes. 
Planavdelingen jobber med 2 aktuelle områder, en ute på Lund og en oppe ved Løgavlen. 
Fauske kommune er ikke grunneier til noen av disse områdene. Det er samme grunneier til 
begge eiendommene. Vi har vært i kontakt med grunneier for avklaring, og vil ha videre 
avklaringer på dette. 
 
På Lund kan vi igangsette regulering, varsel om dette vil bli gjort innom kort tid. 
Deponi ved Løgavlen er ikke helt avklart, da vi først for kort tid siden fikk kartlagt og 
systematisert dette. 
 
Deponi på Lund kan være krevende å få godkjent, da området er et LNFR område i 
kommuneplanens arealdel. I arbeid med revisjon av kommuneplan var Fylksmannen svært 
kritisk til at det skal gjøres tiltak i området. 
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Statens vegvesen har et godkjent deponi i Nordvika, i det gamle skiferdagbruddet. Fauske 
kommune har vært i kontakt med Statens vegvesen ang. å få benytte dette, men de var ikke 
imøtekommende på det området. Deponiet tar ca. 30000 m3 i følge plan. Deponiet er fra 
Statens vegvesens side tenkt benyttet i forbindelse med veiutbygging Sagelva. Deler av 
deponiet ligger på kommunal grunn. Det vil bli gjort en ny henvendelse til Statens vegvesen 
ang. denne saken. 
 
Det er også muligheter på å sondere areal opp mot Sulitjelma, og også mot fjellet i Tortenlia. 
Dette er områder som kan være aktuell, men må utredes og må sannsynlig reguleres om for å 
kunne fylle formålet. Dette arbeidet er igangsatt og blir utredet. Bakdelen med disse relativt 
fjerne områdene er at det blir lang transportavstand, og derav relativt dyrt å frakte masser til. 
Sette opp mot den nøvendigheten det er i å få tilgjengelige deponi, vil dette derimot bli 
underordnet som faktor. 
 
2. Som det er forstått er det ikke lenger tillatt å deponere masser på kommunens areal på den 
gamle dumpen. I den forbindelse ber jeg om svar på hvor kommunen gjør av sine egne 
overskuddsmasser. 
 
For å opprettholde egen nødvendig drift har enhet VVA inngått egen avtale med privat 
grunneier i Solvika. Området er svært begrenset så dette er kun en nødløsning inntil vi har 
sikret oss nytt område for deponi. Avtalen gjelder kun for Fauske kommune enhet VVA, og da 
for de prosjekter som har med vann- og avløpsbehandling å gjøre. 
 
Etter grunnbruddet sommeren 2017 på Dompen er all deponering der stanset. Dette er i tråd 
med rapporten fra Rambøll som Fauske kommune fikk utredet høsten 2017. 
 
 
 
041/19: Detaljregulering for Charlottatippen boligområde 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 12.06.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 058/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Kathrine Moan Larsen  Ronny Borge (H) stilte spørsmål om 
inhabilitet for Kathrine Moan Larsen (FL) - 
Medlem i styret for Sulitjelma boligfond. 
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Larsen ble enstemmig erklært inhabil. 

 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 041/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 

 
 
 
042/19: Indre Salten Energi - Erverv av tilleggsareal til gnr. 104, bnr 860 og gnr. 103, bnr. 
1613 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 12.06.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

ISE AS innvilges erverv av 2 parseller fra gnr. 104, bnr 650 og gnr. 103, bnr. 11. 
 

· Prisen settes til kr. 90 pr. kvm. 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakter der frister og salgsbestemmelser 

framkommer. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

ISE AS innvilges erverv av 2 parseller fra gnr. 104, bnr 650 og gnr. 103, bnr. 11. 
 

· Prisen settes til kr. 90 pr. kvm. 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakter der frister og salgsbestemmelser 

framkommer. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 059/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

ISE AS innvilges erverv av 2 parseller fra gnr. 104, bnr 650 og gnr. 103, bnr. 11. 
 

· Prisen settes til kr. 90 pr. kvm. 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakter der frister og salgsbestemmelser 

framkommer. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
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Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 042/19 Vedtak: 
Vedtak: 

ISE AS innvilges erverv av 2 parseller fra gnr. 104, bnr 650 og gnr. 103, bnr. 11. 
 

· Prisen settes til kr. 90 pr. kvm. 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakter der frister og salgsbestemmelser 

framkommer. 

 
 
 


