
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 05.02.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2020 Til kl. 17:00 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Kathrine Moan Larsen AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Vegard Setså AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Audun Dahl SP 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Marit Stemland FRP 
Michael Sagnes FRP 
Ari Christian Tollånes H 
Anders Karlsen Dahl SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Jan Roger Hegli 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Nils-Are Johnsplass 
Trond Heimtun 
 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 
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Ketil Skår 004/20  Ketil Skår (H) stilte spørsmål 
med egen habilitet. Rørleggern, 
hvor Skår er daglig leder i,  har 
inngitt anbud i prosjektet. 
Skår ble enstemmig erklært 
inhabil med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd e). 

Geir Mosti 010/20  Geir Mosti (AP) stilte spørsmål 
med egen habilitet. 
Mosti ble enstemmig erklært 
inhabil under avstemningen 1. 
avsnitt. Han er ikke inhabil for 
resten av avstemningen. 

Marlen Rendall Berg 015/20  Marlen Rendall Berg ble 
enstemmig erklært inhabil under 
avstemning av rådmannens 
forslag til vedtak 1. avsnitt. 

 
 
Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Marlen Rendall Berg og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 

Detvar ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Orienteringer først i møtet 
· Ole Tobias Orvin (SV): 

1. Skulle vi ikke ha fått et skriv ang. Robeklista? 
2. Ber om orientering om møter ang. alternativ drift på Sagatun. 

· Ketil Skår (H): 
Stiller spørsmål med egen habilitet i sak 4/20. Han er daglig leder i Rørleggern som har 
inngitt anbud. 

· Siv Anita J. Brekke (H): 
Stiller spørsmål med egen habilitet i sak 9/20. Hun er saksbehandler i saken. 

· Kathrine Moan Larsen (AP): 
Ber om orientering om status basseng i Sulitjelma, status Sagatun og status gatelys 
langs fylkeveier. 

· Nils-Christian Steinbakk (AP): 
Det har vært møter uten deltakelse fra opposisjonen i sakene valg til styre i Fauna KF, 
parkeringsordningen og alternativ drift ved Sagatun. Ber om at opposisjonen får delta. 

· Geir Mosti (AP): 
Stiller spørsmål med egen habilitet i sak 10/20. Er vara i styret for Fauna KF. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering om Salten Regionråds arbeid v/daglig leder Kjersti Bye Pedersen. 
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Orientering om Helse- og miljøtilsyn Salten IKS v/daglig leder Katalin Nagy 

 

Orientering ang. Kobberløpet v/daglig leder Mona Mosti 

 

Presentasjon av Urban Trigger 
Lærer Jørgen Skatland og Erik Hofsbro presenterte byutviklingprosjektet 
(www.urbantriggers.net) 

 

Siv Anita Johnsen Brekke (H) innvilget permisjon fra og med sak 9/20. 

Svar på spøsmål: 
Ole Tobias Orvin (SV): 
1. Ordfører svarte. Brevet er lagt som referat og ligger i tilleggsinnkalling. 
2. Ordfører svarte. Det har vært sondering med 2 aktører. 1 innen pleie/omsorg og 1 innen 
kriminalomsorg. Vil komme tilbake når vi har noe mer konkret. 

Kathrine Moan Larsen (AP): 
Basseng Sulitjelma. Enhetsleder kultur svarte. Administrasjonen går igjennom tallene. Er enda 
ikke ferdig. Vi har 2 ansatte som det ikke er anledning å permitere. 
Gatelys fylkesveier. Kommunalsjef svarte. Fauske kommune har sendt samme forespørsel som 
Bodø kommune til fylkeskommunen. Oversikt er oversendt. Svar bes innen mars. Skal drøfte og 
se det i forhold til trafikksikkerhet. 

Nils-Christian Steinbakk (AP): 
Ordfører svarte. Det vil bli fremmet ny sak ang. valgkomite til Fauna KF i neste 
formannskapsmøte. 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 07.02.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/20 Godkjenning av møtebok  

002/20 Delegerte saker i perioden  

003/20 Referatsaker i perioden  

004/20 Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal 
Terminalveg øst 

 

005/20 Behov for tilleggsfinansiering ombygging Valnesfjord 
barnehage underetasje 

 

006/20 Utbedring av avvik etter tilsyn i barnehager av Helse- og 
miljøtilsynet 

 

007/20 Utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum - 
regnskap 2019 

 

008/20 Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av 
styremedlemmer 

 

009/20 Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020  

010/20 Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna 
KF 

 

011/20 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 
112/19 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 

 

012/20 Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorg  

013/20 Trafikksikker kommune  

014/20 Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske 
nettverk 

 

015/20 Søknad om fritak fra vervet som meddommer til Salten 
Tingrett - Marlen Rendall Berg 
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001/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2019 godkjennes. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 001/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2019 godkjennes. 

 
 
 
002/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
 
 
KOM- 002/20 Vedtak: 
Det var ingen delegerte saker. 
 
 
 
 
003/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
RS6: 
Økonomisjef orienterte. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 003/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
004/20: Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg øst 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette prosjekt «Etablering av Blålysbygg og 
utvikling av næringsareal Terminalveg øst» som beskrevet i sak med følgedokument. 
Finansieringsplan ifølge oppsett i sak under «Finansiering». 
 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før en eventuell oppstart. 
 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant 

annet brannstasjonstomten og Eiaveien. 
 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal 

disponeres. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette prosjekt «Etablering av Blålysbygg og 
utvikling av næringsareal Terminalveg øst» som beskrevet i sak med følgedokument. 
Finansieringsplan ifølge oppsett i sak under «Finansiering». 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før en eventuell oppstart. 

 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant annet 
brannstasjonstomten og Eiaveien. 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal 
disponeres. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med AP's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 004/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette prosjekt «Etablering av Blålysbygg og 
utvikling av næringsareal Terminalveg øst» som beskrevet i sak med følgedokument. 
Finansieringsplan ifølge oppsett i sak under «Finansiering». 
 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før en eventuell oppstart. 
 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant 

annet brannstasjonstomten og Eiaveien. 
 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal 

disponeres. 
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Kommunestyre 05.02.2020: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Ketil Skår  Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen 
habilitet. Rørleggern, hvor Skår er daglig 
leder i,  har inngitt anbud i prosjektet. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd e). 

 
 
Behandling: 
Ketil Skår ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd e). 
 
Kommunalsjef og prosjektleder orienterte. 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
1. Kommunestyret vedtar bygging av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg øst 
som beskrevet i sak med vedlegg. 
2. Prosjektet finansieres på følgende måte: 
Kommunal infrastruktur: 
Prosjektkostnad på 49 MNOK finansieres gjennom: 
Salg av tomter:   49,0 MNOK eksklusive mva 
Teknisk driftsbygg og Blålysbygg: 
Prosjektkostnad på 160 MNOK finansiert gjennom: 
Selvkost VA:   46,7 MNOK eksklusive mva 
Prosjektreserver*:  7,2 MNOK eksklusive mva 
Inntekt salg eiendommer: 27,7 MNOK eksklusive mva 
Inntekt tomtesalg:  5,8 MNOK eksklusive mva 
Netto låneopptak:  72,6 MNOK eksklusive mva 
* Prosjektreserver på 7,2 MNOK eks. mva (9,0 MNOK inkl. mva) omdisponeres fra prosjektet 
utvikling av Løkåsåsen 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før eventuell oppstart. 
 
FRP/H/KRF/SP'sforslag ble vedtatt med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) mot 12 (8AP, 2R, 2SV) 
stemmer avgitt for formannskapets innstilling.  
 
KOM- 004/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar bygging av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg 
øst som beskrevet i sak med vedlegg. 
 
2. Prosjektet finansieres på følgende måte: 
Kommunal infrastruktur: 
Prosjektkostnad på 49 MNOK finansieres gjennom: 
Salg av tomter:   49,0 MNOK eksklusive mva 
Teknisk driftsbygg og Blålysbygg: 
Prosjektkostnad på 160 MNOK finansiert gjennom: 
Selvkost VA:   46,7 MNOK eksklusive mva 
Prosjektreserver*: 7,2 MNOK eksklusive mva 
Inntekt salg eiendommer: 27,7 MNOK eksklusive mva 
Inntekt tomtesalg:  5,8 MNOK eksklusive mva 
Netto låneopptak:  72,6 MNOK eksklusive mva 
* Prosjektreserver på 7,2 MNOK eks. mva (9,0 MNOK inkl. mva) omdisponeres fra prosjektet 
utvikling av Løkåsåsen. 
 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før eventuell oppstart. 
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005/20: Behov for tilleggsfinansiering ombygging Valnesfjord barnehage underetasje 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til ny barnehage i 
underetasjen Valnesfjord barnehage etter den finansieringsplan som er vedlagt i saken. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til ny barnehage i 
underetasjen Valnesfjord barnehage etter den finansieringsplan som er vedlagt i saken. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 005/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til ny barnehage i 
underetasjen Valnesfjord barnehage etter den finansieringsplan som er vedlagt i saken. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak i sak 103/18 - ombygging av Valnesfjord barnehage 
med prosjektramme 7,2 Mkr inkl. mva. 
Etter forhandlinger på innkommende tilbud er kalkulert totalkostnad for ombyggingsprosjektet 
12,35 Mkr inkl. mva. 
2. Prosjektkostnad 12,35 Mkr. finansieres på følgende måte: 
Tidligere låneopptak    7,200 Mkr 
Omdisponering lånemidler etter rassikring i Bursi  0,875 Mkr 
Omdisponering av lånemidler etter Helsebygg Buen 1,500 Mkr 
Ekstraordinært låneopptak    2,775 Mkr 
SUM      12,35 Mkr 
3. Kommunestyret vedtar et ekstra låneopptak på 2,775 Mkr. inkl. mva for å gjennomføre 
prosjektet. 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer fylkesmannens godkjenning. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 24 (8AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 (2R) 
stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 
 
KOM- 005/20 Vedtak: 
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Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak i sak 103/18 - ombygging av Valnesfjord 
barnehage med prosjektramme 7,2 Mkr inkl. mva. 
 
Etter forhandlinger på innkommende tilbud er kalkulert totalkostnad for ombyggingsprosjektet 
12,35 Mkr inkl. mva. 
 
2. Prosjektkostnad 12,35 Mkr. finansieres på følgende måte: 
Tidligere låneopptak    7,200 Mkr 
Omdisponering lånemidler etter rassikring i Bursi  0,875 Mkr 
Omdisponering av lånemidler etter Helsebygg Buen 1,500 Mkr 
Ekstraordinært låneopptak    2,775 Mkr 
SUM      12,35 Mkr 
 
3. Kommunestyret vedtar et ekstra låneopptak på 2,775 Mkr. inkl. mva for å gjennomføre 
prosjektet. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer fylkesmannens godkjenning. 

 
 
 
 
006/20: Utbedring av avvik etter tilsyn i barnehager av Helse- og miljøtilsynet 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra 
Helse- og miljøtilsyn Salten snarest mulig. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra 
Helse- og miljøtilsyn Salten snarest mulig. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra 
Helse- og miljøtilsyn Salten snarest mulig. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
Kommunestyre vedtar å iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra Helse- og miljøtilsyn Salten 
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snarest mulig. 
Utbedringen finansieres gjennom bruk av ordinære driftsmidler i størrelsesorden kr. 400.000,- 
inkl. mva og ekstra låneopptak på kr. 2.375.000,-. 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 006/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyre vedtar å iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra Helse- og miljøtilsyn 
Salten snarest mulig. 
 
Utbedringen finansieres gjennom bruk av ordinære driftsmidler i størrelsesorden kr. 
400.000,- inkl. mva og ekstra låneopptak på kr. 2.375.000,-. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 

 
 
 
007/20: Utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum - regnskap 2019 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 

Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av 
kommunens sysselsetting. 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning 
virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 

· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

 
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen videreføre parkeringsordningen som den er i 
dag, og da med å fortsatt ha avgiftsfri parkering på lørdager som fast ordning. 
Overskudd fra parkeringsdrift brukes til å bedre vedlikeholdet i Fauske sentrum. 

 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 
Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av 
kommunens sysselsetting. 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning 
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virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 
· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 
 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (3AP, 1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 1 (1R) stemme avgitt for 
rådmannens forslag til innstilling. 
 
FOR- 007/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 

Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av 
kommunens sysselsetting. 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning 
virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 

· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

 
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
Kommunestyret vedtar å videreføre parkeringsordningen som den er i dag, og da med å fortsatt 
ha avgiftsfri parkering på lørdager som fast ordning. Eventuelt overskudd fra parkeringsdriften 
brukes til vedlikehold og forskjønning i Fauske sentrum. 
Kommunestyret er positiv til innføring av avgiftsfri parkering i sentrum mot at næringslivet bidrar 
økonomisk i den størrelsesorden som er beskrevet i saken, og vil ta saken opp igjen til ny 
behandling hvis slik finansiering fra næringslivet foreligger. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 10 (8AP, 2SV) 
stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 
 
KOM- 007/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å videreføre parkeringsordningen som den er i dag, og da med å 
fortsatt ha avgiftsfri parkering på lørdager som fast ordning. Eventuelt overskudd fra 
parkeringsdriften brukes til vedlikehold og forskjønning i Fauske sentrum. 
 
Kommunestyret er positiv til innføring av avgiftsfri parkering i sentrum mot at næringslivet 
bidrar økonomisk i den størrelsesorden som er beskrevet i saken, og vil ta saken opp igjen til 
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ny behandling hvis slik finansiering fra næringslivet foreligger. 
 
 
 
008/20: Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av styremedlemmer 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan 
innstille politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på  vegne av SP, H, KRF og FRP: 
Fauske viser til vedtektsendringer i Burettslagslova og tilslutter seg at vi ikke kan påberope oss 
rett til å utnevne politisk valgte medlemmer til styrene i borettslag i regi av ISBBL. 
 
SP, H, KRF, FRP's forslag ble trukket. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan 
innstille politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 016/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan 
innstille politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
Kommunestyret viser til vedtektsendringer i Burettslova og tilslutter seg at vi ikke kan påberope 
oss rett til å utnevne politisk valgte medlemmer til styrene i borettslag i regi av ISBBL. 
Formannskapet påser at det gis et navnetilfang til styret i ISBBL av medlemmer til styrene i 
borettslagene i Helsetunet, Radioskogen, Strømsnessletta, Buen og Erikstadtunet. Ordfører 
fremmer forslagene under generalforsamlingene. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 008/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret viser til vedtektsendringer i Burettslova og tilslutter seg at vi ikke kan 
påberope oss rett til å utnevne politisk valgte medlemmer til styrene i borettslag i regi av 
ISBBL. 
 
Formannskapet påser at det gis et navnetilfang til styret i ISBBL av medlemmer til styrene i 
borettslagene i Helsetunet, Radioskogen, Strømsnessletta, Buen og Erikstadtunet. Ordfører 
fremmer forslagene under generalforsamlingene. 
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009/20: Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,-. 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,- 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen tilføyde følgende: 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 012/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,-. 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 009/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,-. 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
 
 
010/20: Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for 
Odd Emil Ingebrigtsen. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· …………………………… 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna velges: Emil Dahl 
Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for 
Odd Emil Ingebrigtsen. 
 
Rådmannens forslag med H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for 
Odd Emil Ingebrigtsen. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Geir Mosti  Geir Mosti (AP) stilte spørsmål ed egen 
habilitet. 
Mosti ble enstemmig erklært inhabil under 
avstemningen 1. avsnitt. Han er ikke 
inhabil for resten av avstemningen. 

 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt.  
 
Geir Mosti (AP) fratrådte som inhabil under avstemningen 1. avsnitt. Han er ikke inhabil for 
resten av avstemningen. 
 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Odd Emil Ingebrigtsen har trukket seg fra styret i Fauna. Som følge av det må det velges nytt 
medlem til styre. 
Som fast medlem til styret i Fauna velges Elnar Remi Holmen. 
 
Formannskapets innstilling 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Odd Emil Ingebrigtsen ble enstemmig innvilget fritak. 
H's forslag på nytt medlem ble vedtatt med 23 (8AP, 3FRP, 4H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 (2R) 
stemmer. 
 
KOM- 010/20 Vedtak: 
Vedtak: 
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Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Odd Emil Ingebrigtsen har trukket seg fra styret i Fauna som følge av det må det velges nytt 
medlem til styre. 

Som fast medlem til styret i Fauna velges Elnar Remi Holmen. 
 
 
 
011/20: Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 112/19 - Årsbudsjett 
2020 og økonomiplan 2020 - 2023 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 12.12.2019 i sak 112/19. 
 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Ordførers forslag til vedtak ble vedtatt med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) mot 12 (8AP, 2R, 2SV) 
stemmer. 
 
KOM- 011/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 12.12.2019 i sak 112/19. 
 
 
 
012/20: Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorg 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Representanter i brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester er: 
Representant pårørende:          Carina Fauli 
Vara rep. pårørende:                    Dag Sigurdson 
Ansattrep.:                              Eirin Stensland 
Politisk rep.:                              ……………….. 
Vara politisk rep.:                    ……………….. 
 
Representanter i brukerutvalg for institusjonstjenester er: 
Representant pårørende:          Ben Stenvold 
Vararep. pårørende:                    Tove Wensell 
Ansattrep:                              Hanne Sandberg 
Politisk rep.:                              ……………….. 
Vara politisk rep.:                    ……………….. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av FRP, H, KRF, og SP: 
Som politisk representant til brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester velges: 
Fast representant: Marit Stemland (FRP) 
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Vararepresentant: Per Kristen Løkås (H) 
Som politisk representant til brukerutvalg for institusjonstjenester velges: 
Fast representant: Veronika Ormåsen (SP) 
Vararepresentant: Ari Tollånes (H) 
 
Geir Olsen (AP) fremmet følgende forslag: 
Politisk representant brukerutvalg hjemmebaserte tjenester: 
Kathrine Moan Larsen 
 
Fast representant hjemmebaserte tjenester: FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 13 (3FRP, 
4H, 1KRF, 5SP) mot 12 (8AP, 2R, 2SV) stemmer. 
Vararepresentant hjemmebaserte tjenester:  FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Fast representant institusjonsbaserte tjenester: FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Vararepresentant institusjonsbaserte tjenester: FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 012/20 Vedtak: 
Vedtak: 

 
Representanter i brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester er: 
Representant pårørende:  Carina Fauli 
Vara rep. pårørende:             Dag Sigurdson 
Ansattrep.:                               Eirin Stensland 
Politisk rep.:                              Marit Stemland (FRP) 
Vara politisk rep.:                     Per Kristen Løkås (H) 
 
Representanter i brukerutvalg for institusjonstjenester er: 
Representant pårørende:    Ben Stenvold 
Vararep. pårørende:          Tove Wensell 
Ansattrep:                               Hanne Sandberg 
Politisk rep.:                        Veronika Ormåsen (SP) 
Vara politisk rep.:                     Ari Tollånes (H) 

 
 
 
013/20: Trafikksikker kommune  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 008/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
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Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 013/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
014/20: Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske nettverk 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre gir tilslutning til nettverketes målsetninger, prinsipper og strategier, 
og søker om medlemskap i nettverket Sunne kommuner med virkning fra og med 2020. 
  
Én politisk kontaktperson må utnevnes. 

 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H, KRF og FRP: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
SP/H/KRF/FRP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 009/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 014/20 Vedtak: 
Vedtak: 
        Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
 
 
015/20: Søknad om fritak fra vervet som meddommer til Salten Tingrett - Marlen Rendall 
Berg 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i domstolloven § 74 innvilges Marlen Rendall Berg fritak fra sitt verv som 
meddommer til Salten Tingret fram til 31.12.2020. 
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Som ny meddommer til Salten Tingrett fram til 31.12.2020 velges: 

· ………………………………….. 
 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Marlen Rendall Berg  Marlen Rendall Berg ble enstemmig 
erklært inhabil under avstemning av 
rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt. 

 
 
Behandling: 
Ordfører fratrådte som inhabil under avstemning av rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
Ketil Skår (H) foreslo: 
Som ny meddommer til Salten Tingrett fram til 31.12.2020 velges: 

· Veronika Ormåsen 

 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 015/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i domstolloven § 74 innvilges Marlen Rendall Berg fritak fra sitt verv som 
meddommer til Salten Tingrett fram til 31.12.2020. 
 
Som ny meddommer til Salten Tingrett fram til 31.12.2020 velges: 

· Veronika Ormåsen, Kjerrvvn. 6, 8200 Fauske 
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