
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 07.11.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2019 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Elisabeth Sollihaug FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Vegard Setså FL 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Stian Stenberg FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Marianne Tverå H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Ingelin Noresjø KRF 
Anne Helene Godding R 
Audun Dahl SP 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Varamedlemmer Parti 
Shana Emilie Lehn R 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Inger-Lise Busch Hansen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Kenneth Svendsen 
Morten Pedersen 
Nils-Are Johnsplass 
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Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Siv Anita Johnsen 
Brekke 

070/19  Siv Anita J. Brekke (H) stilte 
spørsmål med egen habilitet. 
Hun er saksbehandler i 
saken. 
Brekke ble enstemmig 
erklært inhabil, jf. 
forvaltningsloven § 6. 

 
 
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. 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Ordfører:  
Sak 78/19 og 81/19 trekkes. Nye vedtekter skal først vedtas. 

· Siv Anita J. Brekke (H): 
Ber om at uttalelse ang. videregående skole tas opp på slutten av møtet. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Inhabilitet: 

Anne F. Stenhammer og Geir Mosti: Sak 68/19  - Frivillig gruppe under Fauna som arbeider 
med Sjunkhatten folkehøyskole. 

Siv Anita J.Brekke: Sak 70/19  - Saksbehandler på saken 

Hilde Dybwad: Sak 71/19 - Arbeider i NAV. 

 

Orientering om status i prosjektet "Fra bru til bru" ved prosjektleder Kenneth Svendsen. 

 

Utdeling av KS Hederstegn til Kenneth Svendsen. 
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Siv Anita J. Brekke (H) fremmet følgende omforente uttalelse: 

NEI TIL NEDLEGGELSE AV FLERE LINJER I FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE  

Fauske kommune er kjent med at Nordland Fylkeskommune varsler innstramming i 
utdanningstilbudene ved de videregående skolene i Nordland. For Fauske videregående 
skole er det varslet at det vurderes å legge ned idrettsfag. 

Fauske kommune er bekymret for at linjer ved Fauske videregående skole legges ned. 
Skolen har gjennom flere år opplevd liten forutsigbarhet og utrygghet ved at linjer blir lagt ned. 
Fauske trenger en sterk videregående skole med et attraktivt innhold, slik at våre ungdommer 
finner sin plass og har lyst til å gjennomføre den videregående skolen. Vi ønsker at vi skal 
kunne tilby våre ungdommer et best mulig tilbud i deres egen hjemkommune.  

I forslaget til ny tilbudsstruktur for Nordland vurderes det igjen å legge ned idrettsfag ved 
Fauske videregående skole. De siste årene har linjene for VG1 restaurant- og matfag, VG2 
kokk og servitør, klima og miljø, IKT og en klasse for idrett blitt fjernet fra Fauske. Det 
oppleves som om den videregående skolen vår raseres.  

I dag er det fulle klasser på VG1 og VG2 idrett ved Fauske videregående skole. 
Gjennomføringsgraden er høy, frafallet er veldig lite og kostnadene for drift av linjene er 
rimelige. Det var venteliste både i fjor og i år for å komme inn på idrettsfag. Ved å legge ned 
denne linjen mister flere muligheten for å bli studieforberedt. Nordland fylkeskommune har et 
mål om å rekruttere elever til studiespesialisering. Å legge ned idrettsfag vil ikke bidra i så 
måte da det ikke er noen selvfølge at elever som ønsker å gå idrettsfag i stedet velger 
studiespesialisering. For mange er det idrettsfag som motiverer ungdommene til å ta 
videregående utdanning, og mange av søkerne til idrettsfag har også yrkesrettet fag som 
førstevalg, ikke studiespesialisering. Hvis idrettsfag blir langt ned fører det også til at 
kompetanse blant lærerne på idrett forsvinner fra Fauske. 

Fauske kommune har gjennom flere år satset på å legge til rette for at innbyggerne skal 
kunne oppleve et bredt fritidstilbud gjennom utbygging av anlegg. De fleste anlegg ligger i 
umiddelbar nærhet til Fauske videregående skole, som baner, svømmehall, idrettshall, 
fotballhall, rulleskiløyper, skiløyper og en flott aktivitetspark ved Vestmyra skole. Anleggene 
har lagt til rette for utvikling av et godt og stabilt idrettsmiljø. I hele kommunen er det flotte 
muligheter for å bruke naturen hele året. Fauske kommuner jobber også med og støtter fult 
opp om å etablere Sjunkhatten folkehøgskole i Valnesfjord. 

Fauske kommune støtter ikke forslaget om å legge ned idrettsfag ved Fauske videregående 
skole og fraråder dette på det sterkeste. Vi ønsker oss i stedet en tett dialog med skolen og 
fylkeskommunen for å se på muligheter for å videreutvikle skolen med nye linjer. Det er av 
stor verdi for Fauskesamfunnet at våre ungdommer har et variert tilbud de kan søke på. 
Elevene ved idrettsfag på Fauske er også en stor ressurs for lokalmiljøet og bidrar i ulike 
sammenhenger med eksempelvis Barnas idrettsdag og Fotballfritidsordning.  

Fauske har i dag flere tilreisende elever, og det er tidligere satt i gang en prosess for å 
etablere et hybelhus for disse på Fauske. Vi er positiv til dette og ber om at Nordland 
fylkeskommune setter i gang denne prosessen igjen. Elevene i nabokommunen kan fint ta 
buss eller tog til Fauske for å gå på skole uten at dagene blir for lange. Må de pendle til Bodø 
blir dagen unødvendig lang for dem. Blir idrettslinjen på Fauske er det fult mulig å dagpendle 
fra Bodø, Saltdal og Sørfold til Fauske. Det samme gjelder ikke hvis linjen kun blir i Bodø, da 
vil det utløse at flere ungdommer blir tvunget til å flytte på hybel. I Bodø kommune er NTG 
etablert med fokus på breddeidretten. På Fauske er det et stort og godt etablert miljø innen 
individuell idrett slik som svømming, ski, bryting og dans og vil kunne supplere tilbudet som 
finnes ved NTG. I tillegg er det gode fasiliteter og miljø for å favne om de som ønsker å 
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fokusere på breddeidrett slik som fotball og håndball.  

 
Den omforente uttalesen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Kassandra Petsas (FRP) ble innvilget permisjon før uttalelsen og siste sak 105/19 ble 
behandlet. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 12.11.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
059/19 Godkjenning av møtebok  

060/19 Delegerte saker i perioden  
061/19 Referatsaker i perioden  

062/19 Økonomimelding 2/2019  
063/19 Kommunedelplan for industrielle kulturminner i 

Sulitjelma 
 

064/19 Sluttbehandling - Områderegulering for Stormyra 
Fauske 

 

065/19 Sluttbehandling detaljregulering for Åsmyra 
industripark 

 

066/19 Orienteringssak Finneid kai - ny avtale Østbø AS  

067/19 Ungdata 2019  
068/19 Søknad om tilskudd Sjunkhatten folkehøyskole  

069/19 Svar på høringsforslag om Nord-Norgebanen - Fauske 
kommune 

 

070/19 Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling  for 2019 

 

071/19 Godkjenning av samarbeidsavtale for NAV i Indre 
Salten 

 

072/19 Endring av selskapsavtale for Iris Salten IKS - 
Kommunal godkjenning 

 

073/19 Ferdigstillelse av Lagerveien på Søbbesva  
074/19 Endring av SFO satser i Fauske kommune  

075/19 Fauske svømmehall/Fauskebadet - Oppgradering av 
yttervegger etter byggskade 

 

076/19 Valg av eldreråd for perioden 2019 - 2023  
077/19 Valg av kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede i Fauske for perioden 2019 - 2023 
 

078/19 Valg av styremedlem og varamedlem til Strømsnes, 
Radioskogen og Helsetunet borettslag for perioden 
2020 - 2024 

 

079/19 Stiftelsen Fauske eldresenter - Valg av styremedlem 
og varamedlem for perioden 2020 - 2024 

 

080/19 Oppnevning av representanter til Salten 
kultursamarbeids styre for perioden 2019 - 2023 

 

081/19 Valg av styremedlem i A/L Indre Salten boligbyggelag 
for perioden 2019 - 2023 

 

082/19 Valg av styre til Sulitjelmabanens fond for perioden 
2019 - 2023 

 

083/19 Valg av styre for Sulitjelma boligfond for perioden 2019 
- 2023 

 

084/19 Valg av styre til Eivind Sannes legat for studerende 
ungdom bosatt i Fauske kommune for perioden 2019 - 
2023 

 

085/19 Valg av valgstyre og samevalgstyre for perioden 2019 - 
2023 

 

086/19 Valg av samarbeidsutvalg mellom kommunene og 
legene i forbindelse med fastlegeordningen for 
perioden 2019 - 2023 
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087/19 Forslag til representant til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre for perioden 2019 - 2023 

 

088/19 Oppnevnelse av Fauske kommunes representant i 
stiftelsen Nordland nasjonalparksenter for perioden 
2019 - 2023 

 

089/19 Valg av sakkyndig nemnd for perioden 2019 - 2023  
090/19 Valg av klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 

2019 - 2023 
 

091/19 Valg av representant og vararepresentant til 
representantskapet i Salten kommunerevisjon IKS for 
perioden 2019 - 2023 

 

092/19 Oppnevning av faste møtefullmektiger til forliksrådet for 
perioden 2019 - 2023 

 

093/19 Konfliktrådet - Utpeking av representant i 
oppnevningsutvalget for perioden 2019 - 2023 

 

094/19 Styremedlem til stiftelsen Valnesfjord 
helsesportssenter for perioden 2020 - 2024 

 

095/19 Valg av styremedlem med varamedlem i Salten 
Kraftsamband AS for perioden 2020 - 2024 

 

096/19 Valg av styre til Sulitjelma grubers velferdsfond for 
perioden 2019 - 2023 

 

097/19 Valg av medlem og varamedlem til Menighetenes 
Fellesråd for perioden 2019 - 2023 

 

098/19 Valg av representanter til samarbeidsutvalgene i 
skolene og barnehagene for perioden 2019 - 2023 

 

099/19 Valg av representanter til Salten friluftsråd for perioden 
2019 - 2023 

 

100/19 Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, 
formannskap og kommunestyre 

 

101/19 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - 
Ingelin Noresjø 

 

102/19 Søknad om fritak fra verv - Maja Zakariassen  
103/19 Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. november 

2019 - Grunnlag for et kommuneopprør 
 

104/19 Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. november 
2019 - Situasjonen for lokalsamfunnet Sulitjelma i 
forhold til foreslåtte budsjettkutt 

 

105/19 Eierskapsavklaring – Unntatt offentlighet med hjemmel 
i offentlighetsloven § 13 jfr. forvaltningsloven § 13 
første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

106/19 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 7. 
november 2019 - Valg av medlemmer til helse-og 
omsorgsutvalget? 
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059/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2019 godkjennes. 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 059/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2019 godkjennes. 

 
 
 
060/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 060/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
061/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 061/19 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
062/19: Økonomimelding 2/2019 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
 

 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 29.10.2019: 
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Behandling: 
Rådmann og økonomisjef orienterte. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 006/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
 

 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 054/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
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Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen og økonomisjef orienterte. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 062/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
 

 
 

 
 
 
063/19: Kommunedelplan for industrielle kulturminner i Sulitjelma 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 15.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan 
– Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner kommunedelplan – Kulturminneplan for gruveindustrielle 
kulturminner i Sulitjelma. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Orientering ved Geir Davidsen, seksjonsleder Kulturminner i Nordland, Silje Helland Økland, 
kulturminnerådgiver og Morten Selnes, oppdragleder Norconsult. 
Rådmannen fremmet nytt forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan – 
Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 
Rådmannens forslag fra innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 091/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan 
– Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 063/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan 
– Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma. 

 
 
 
064/19: Sluttbehandling - Områderegulering for Stormyra Fauske 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen 
etter høringsperioden. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen 
etter høringsperioden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 063/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen 
etter høringsperioden. 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 064/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til områderegulering for Stormyra Fauske, inkl. endringer foreslått av rådmannen 
etter høringsperioden. 
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065/19: Sluttbehandling detaljregulering for Åsmyra industripark 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Åsmyra industripark, inkl. endringer foreslått av rådmannen 
etter høringsperioden. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Åsmyra industripark, inkl. endringer foreslått av rådmannen 
etter høringsperioden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 064/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Åsmyra industripark, inkl. endringer foreslått av rådmannen 
etter høringsperioden. 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 065/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Åsmyra industripark, inkl. endringer foreslått av rådmannen 
etter høringsperioden. 
 

 
 
 
066/19: Orienteringssak Finneid kai - ny avtale Østbø AS 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 11.09.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. 
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Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 067/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering. 
 
Formannskap 11.09.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 045/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 066/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
067/19: Ungdata 2019 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 25.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Saken tas til orientering. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 018/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Saken tas til orientering. 
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Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 067/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
068/19: Søknad om tilskudd Sjunkhatten folkehøyskole 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil 
komme i egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil 
komme i egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 053/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil 
komme i egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Anne F. Stenhammer (SV) og Geir Mosti (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Stenhammer og Mosti ble enstemmig erklært habil. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 068/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil 
komme i egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
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069/19: Svar på høringsforslag om Nord-Norgebanen - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der 
Fauske kommune også er representert. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der 
Fauske kommune også er representert. 
 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 060/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der 
Fauske kommune også er representert. 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo følgende endringsforslag: 
Siste avsnitt i uttalelsen strykes. 
Formannskapets innstilling med H's endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
KOM- 069/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der 
Fauske kommune også er representert. 
 
Siste avsnitt i uttalelsen strykes. 

 
 
 
070/19: Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling  for 2019 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
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Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra Husbanken for 2019 
på kr. 10 000 000,-. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra Husbanken for 2019 
på kr. 10 000 000,-. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 061/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra Husbanken for 2019 
på kr. 10 000 000,-. 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Siv Anita Johnsen 
Brekke 

 Siv Anita J. Brekke (H) stilte spørsmål 
med egen habilitet. Hun er saksbehandler 
i saken. 
Brekke ble enstemmig erklært inhabil, jf. 
forvaltningsloven § 6. 

 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Hun er saksbehandler i saken. 
Brekke ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 070/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra Husbanken for 2019 
på kr. 10 000 000,-. 

 
 
 
071/19: Godkjenning av samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i 
NAV-kontor mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske 
kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt 
vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent 
og signert av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har 
delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
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vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i 
NAV-kontor mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske 
kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt 
vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent 
og signert av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har 
delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. Hun arbeider i NAV. 
Dybwad ble enstemmig erklært habil. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 057/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i 
NAV-kontor mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske 
kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt 
vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent 
og signert av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har 
delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. Hun arbeider i NAV. 
Dybwad ble enstemmig erklært habil. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 071/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i 
NAV-kontor mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske 
kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt 
vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent 
og signert av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har 
delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
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vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
 
 
072/19: Endring av selskapsavtale for Iris Salten IKS - Kommunal godkjenning 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine 
forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre 
tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig 
rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder 
for selskapets virksomhet. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine 
forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre 
tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig 
rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder 
for selskapets virksomhet. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 stemmer (2AP, 1FL, 
1R). 
 
FOR- 062/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine 
forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre 
tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig 
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rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder 
for selskapets virksomhet. 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 (5AP, 4FL, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 
(2R) stemmer. 
 
KOM- 072/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine 
forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre 
tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig 
rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder 
for selskapets virksomhet. 

 
 
 
073/19: Ferdigstillelse av Lagerveien på Søbbesva 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunstyret: 

Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av 
Lagerveien på Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys 
langs vege. Vedtakes finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av 
Lagerveien på Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys 
langs vege. Vedtakes finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 055/19 Vedtak: 
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Innstilling til kommunstyret: 
Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av 
Lagerveien på Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys 
langs vege. Vedtakes finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 073/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av 
Lagerveien på Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys 
langs vege. Vedtakes finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
 
 
074/19: Endring av SFO satser i Fauske kommune  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 25.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr 
mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr 
mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun 
skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan 
timene legges fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent 
fra 01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av 
leksehjelptilbud og tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
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Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
 

5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 

Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på 
mulighetene for å øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr 
mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr 
mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun 
skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan 
timene legges fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent 
fra 01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av 
leksehjelptilbud og tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
 

5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo følgende tilleggsforslag: 
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Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på 
mulighetene for å øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 021/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr 
mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr 
mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun 
skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan 
timene legges fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent 
fra 01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av 
leksehjelptilbud og tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
 

5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 

Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på 
mulighetene for å øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Kassandra Petsas (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og SP: 
1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 01.01.2020:  

Sats 1: fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 830,- pr mnd inkl. mat 
Sats 2: fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                           kr 1600,- pr mnd inkl. mat 

  Sats 3: fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                    kr 2220,- pr mnd inkl. mat 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager   
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For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene 
legges fast gjennom skoleåret.   

  
2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.   

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 218,- pr dag inkl mat 
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                kr 890,- pr uke inkl. mat 

  
3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud og 
tidspunkt for    
    leksehjelp)        kr 125,- pr måned 
 
4. Det innføres 50 % søskenmoderasjon, søskenmoderasjon beregnes ut fra laveste sats.      
Søskenmoderasjon gis til søsken som er registrert på samme adresse og med samme 
hovedforsørger.     
                                                                                   
5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
FL's utsettelsesforslag ble forkastet med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP)mot 13 (5AP, 4FL, 2R, 
2SV) stemmer. 
 
Shana Lehn (R) foreslo: 
Foreldre som har barn i ordinær SFO betaler vanlig sats også i ferier. 
Øk satsen for de som kun har barn  i SFO i ferier. 
Innføres 50 % søskenmoderasjon. 
 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig forkastet. 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (5AP, 4FL, 2R, 
2SV) stemmer. 
R's forslag ble enstemmig forkastet. 
 
KOM- 074/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020:  

Sats 1: fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 830,- pr mnd inkl. 
mat 

Sats 2: fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                           kr 1600,- pr mnd inkl. 
mat 
  Sats 3: fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                    kr 2220,- pr mnd inkl. mat 

For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun 
skoledager   

For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan 
timene legges fast gjennom skoleåret.   

  
2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.   

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 218,- pr dag inkl 
mat 
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                kr 890,- pr uke inkl. 
mat 
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3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud og 
tidspunkt for    
    leksehjelp)        kr 125,- pr måned 
 
4. Det innføres 50 % søskenmoderasjon, søskenmoderasjon beregnes ut fra laveste sats.      
Søskenmoderasjon gis til søsken som er registrert på samme adresse og med samme 
hovedforsørger.     
                                                                                   
5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 
 
 
075/19: Fauske svømmehall/Fauskebadet - Oppgradering av yttervegger etter byggskade  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.10.2019 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske 
svømmehall i henhold til beskrevet omfang. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske 
svømmehall i henhold til beskrevet omfang. 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 058/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske 
svømmehall i henhold til beskrevet omfang. 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 075/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske 
svømmehall i henhold til beskrevet omfang. 

 
 
 
076/19: Valg av eldreråd for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som eldreråd for perioden 2015 – 2019 velges: 
 
Fra Fauske Pensjonistforening 
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Medlemmer: 
· Marianne Sakariassen, Vollgt. 32, 8200 Fauske 
· Eva Kristiansen, Heia 31 A, 8210 Fauske 

Varamedlemmer: 
· Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
· Laila Nordal, Vatnbygdvn. 8, 8210 Fauske 

 
Fra Fauske demensforening: 
Medlemmer: 

· Elisabeth Solem, Kirkevn. 47 B, 8207 Fauske 

Varamedlemmer: 
· Kjellaug Strøm, Liavn. 10 B, 8210 Fauske  

 
Fra Salten Kraftsambands pensjonistforening: 
Medlemmer: 

· Cato Lund, Bursimarka 23, 8230 Sulitjelma 

Varamedlemmer: 
· Anton Kolden, Trivselsvn. 109, 8214 Fauske 

 
 
Fra Sulitjelma Pensjonistforening 
Medlemmer: 

· Knut Misvær, Møllnvn. 19 E, 8206 Fauske  

Varamedlemmer: 
· Evelyn Larsen, Charlotta 50 B, 8230 Sulitjelma 

 
 
Valnesfjord Pensjonistforening: 
Medlemmer: 

· Bodil Solbakk, Vollgt. 34, 8200 Fauske 
· Per Anbjørn Astad, Løvlia 1, 8215 Valnesfjord 

Varamedlemmer: 
· Erna S. Kosmo, Kosmovn. 2, 8215 Valnesfjord 
· Unni Holmstrøm, Trivselsvn. 180, 8215 Valnesfjord 

 
 
Fra formannskapet: 
Medlem: 

· …………………………. 

Varamedlem: 
· ………………………… 
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Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo et ekstra medlem og varamedlem fra Fauske Demensforening: 
Medlem: Odd Harald Larsen 
Vara: Ingebjørn Eikanger 
 
Siv Anita J. Brekke (H) følgende forslag: 
Fra formannskapet: 

Medlem: 
· Kassandra E. B. Petsas (FRP) 

Varamedlem: 
· Stian Stenberg (FRP) 

 
Rådmannens, ordførers og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 076/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som eldreråd for perioden 2015 – 2019 velges: 
 
Fra Fauske Pensjonistforening 
Medlemmer: 

· Marianne Sakariassen, Vollgt. 32, 8200 Fauske 
· Eva Kristiansen, Heia 31 A, 8210 Fauske 

Varamedlemmer: 
· Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
· Laila Nordal, Vatnbygdvn. 8, 8210 Fauske 

 
Fra Fauske demensforening: 
Medlemmer: 

· Elisabeth Solem, Kirkevn. 47 B, 8207 Fauske 

· Odd-Harald Larsen, Moselyngvn. 1, 8209 Fauske 

Varamedlemmer: 
· Kjellaug Strøm, Liavn. 10 B, 8210 Fauske  

· Ingebjørn Eikanger, Sjåheivn. 53, 8209 Fauske 

 
Fra Salten Kraftsambands pensjonistforening: 
Medlemmer: 

· Cato Lund, Bursimarka 23, 8230 Sulitjelma 

Varamedlemmer: 
· Anton Kolden, Trivselsvn. 109, 8214 Fauske 
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Fra Sulitjelma Pensjonistforening 
Medlemmer: 

· Knut Misvær, Møllnvn. 19 E, 8206 Fauske  

Varamedlemmer: 
· Evelyn Larsen, Charlotta 50 B, 8230 Sulitjelma 

 
 
Valnesfjord Pensjonistforening: 
Medlemmer: 

· Bodil Solbakk, Vollgt. 34, 8200 Fauske 
· Per Anbjørn Astad, Løvlia 1, 8215 Valnesfjord 

Varamedlemmer: 
· Erna S. Kosmo, Kosmovn. 2, 8215 Valnesfjord 
· Unni Holmstrøm, Trivselsvn. 180, 8215 Valnesfjord 

 
 
Fra formannskapet: 
Medlem: 

· Kassandra E. B. Petsas, Erikstadvn. 70 E, 8206 Fauske  (FRP) 

Varamedlem: 
· Stian Stenberg, Glastunes 20 A, 8230 Sulitjelma   (FRP) 

 

 
 
 
077/19: Valg av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Fauske for 
perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fra brukerorganisasjonene oppnevnes følgende personer til kommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023: 
 
 
Fra Fauske og Sørfold revmatikerforening: 
Medlem: 

· Rita Østensen, Vinkelen 3 C, 8206 Fauske 

 
 
Fra Diabetesforbundet Indre Salten: 
Medlem: 

· Marita Navjord Karlsen, Aspvn. 22, 8209 Fauske 

 
 
NFU Indre Salten: 
Medlem: 

· Line M. Johansen, Skoanvn. 1, 8200 Fauske 



Side 28 
 

Varamedlem: 
· Vera Valen, Trivselsvn. 98, 8214 Fauske 

 
 
Fauske ungdomsråd oppnevner en representant til kommunalt råd for likestilling 
av funksjonshemmede.  
 
 
Kommunestyret velger følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023: 

1. ……………………. 
2. ……………………. 

Varamedlemmer: 
1. ………………….... 
2. …………………… 

 
Rådmannen utpeker en representant fra administrasjonen. 

 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo følgende: 
Kommunestyret velger følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023: 

1. Audun Jonassen (KRF) 
2. John Harald Løkås (AP) 

Varamedlemmer: 
For medlem 1: 

1. Marit Stemland  (FRP) 
For medlem 2: 

1. Kjetil Sørbotten  (FL) 

Rådmannens forslag og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 077/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fra brukerorganisasjonene oppnevnes følgende personer til kommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023: 
 
 
Fra Fauske og Sørfold revmatikerforening: 
Medlem: 

· Rita Østensen, Vinkelen 3 C, 8206 Fauske 

 
 
Fra Diabetesforbundet Indre Salten: 
Medlem: 

· Marita Navjord Karlsen, Aspvn. 22, 8209 Fauske 
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NFU Indre Salten: 
Medlem: 

· Line M. Johansen, Skoanvn. 1, 8200 Fauske 

Varamedlem: 
· Vera Valen, Trivselsvn. 98, 8214 Fauske 

 
 
Fauske ungdomsråd oppnevner en representant til kommunalt råd for likestilling 
av funksjonshemmede.  
 
 
Kommunestyret velger følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023: 

1. Audun K. Jonassen, Aspvn. 7, 8209 Fauske  (KRF) 
2. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord  (AP) 

Varamedlemmer: 
For medlem 1: 

1. Marit Stemland, Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord  (FRP) 
For medlem 2: 

1. Kjetil Sørbotten, Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord  (FL) 

 
Rådmannen utpeker en representant fra administrasjonen. 

 
 
 
 
078/19: Valg av styremedlem og varamedlem til Strømsnes, Radioskogen og Helsetunet 
borettslag for perioden 2020 - 2024 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Som styremedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 
· …………………………………… 

 
2. Som varamedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 

· …………………………………… 

 
3. Som styremedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2020 – 2024 

velges: 
· …………………………………… 

 
4. Som varamedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2020 – 2024 

velges: 
· …………………………………… 

 
5. Som styremedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 
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· …………………………………… 

 
6. Som varamedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2020 – 2024 velges: 

· …………………………………… 

 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Ordfører trakk saken. 
 
KOM- 078/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken ble trukket. 
 
 
 
079/19: Stiftelsen Fauske eldresenter - Valg av styremedlem og varamedlem for perioden 
2020 - 2024 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som styremedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2020 – 2024 
velges: 

· …………………………………. 

 
Som varamedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2020 – 2024 
velges: 

· ………………………………… 

 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som styremedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2020 – 2024 velges: 

· Anne-Irene Jensen  (SP) 

 
Som varamedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2020 – 2024 velges: 

· Asbjørn Hjemås  (H) 

 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 079/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som styremedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2020 – 2024 
velges: 
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· Anne-Irene Jensen, Wallyskogen 4, 8200 Fauske  (SP) 

 
Som varamedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2020 – 2024 
velges: 

· Asbjørn Hjemås, Sjøgata 76, 8200 Fauske (H) 

 
 
 
080/19: Oppnevning av representanter til Salten kultursamarbeids styre for perioden 2019 
- 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant til Salten Kulturutvalgs styre for perioden 2019 – 2023 
oppnevnes  

· …………………. 

 
Som vararepresentant til Salten Kulturutvalgs styre for perioden 2019 - 2023 
oppnevnes 

· …………………. 

 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som representant til Salten Kulturutvalgs styre for perioden 2019 – 2023 oppnevnes  

· Øystein Gangstø (SP) 

 
Som vararepresentant til Salten Kulturutvalgs styre for perioden 2019 - 2023 
oppnevnes 

· Kassandra E. B. Petsas  (FRP) 

 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 080/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som representant til Salten Kulturutvalgs styre for perioden 2019 – 2023 
oppnevnes  

· Øystein Gangstø, Vollgata 10, 8200 Fauske  (SP) 

 
Som vararepresentant til Salten Kulturutvalgs styre for perioden 2019 - 2023 
oppnevnes 

· Kassandra E. B. Petsas, Erikstadvn. 70 E, 8206 Fauske  (FRP) 
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081/19: Valg av styremedlem i A/L Indre Salten boligbyggelag for perioden 2019 - 2023 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Ordfører trakk saken. 
 
KOM- 081/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken ble trukket. 
 
 
 
082/19: Valg av styre til Sulitjelmabanens fond for perioden 2019 - 2023 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som styre for Sulitjemabanens fond for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Stian Stenberg  (FRP) 
2. Erik Alvestad 
3. Vegard Setså  (FL) 
Varamedlemmer: 
For medlem 1 og 2: 
1. Kikki Bredrup Petsas 
2. Karl Gunnar Strøm  (SP) 
For medlem 3: 
1. Geir Olsen  (AP) 
 
H's forslag ble vedtatt med 25 (5AP, 4FL, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 (2R) stemmer. 
 
KOM- 082/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som styre for Sulitjemabanens fond for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Stian Stenberg, Glastunes 20A, 8230 Sulitjelma  (FRP) 
2. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
3. Vegard Setså  (FL), Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma (FL) 
 
Varamedlemmer: 
For medlem 1 og 2: 
1. Kikki Bredrup Petsas, Charlotta 50 A, 8230 Sulitjelma 
2. Karl Gunnar Strøm, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske (SP) 
 
For medlem 3: 
1. Geir Olsen, Holtanvn. 2A, 8209 Fauske  (AP) 

 
 
 
083/19: Valg av styre for Sulitjelma boligfond for perioden 2019 - 2023 
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Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som styre for Sulitjelma boligfond for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Tove Wensell, leder  (FL) 
2. Michael Sagnes  (FRP) 
3. Karl Gunnar Strøm (SP) 
Varamedlemmer: 
For medlem 1: 
1. Kathrine Moan Larsen (FL) 
For medlem 2 og 3: 
1. Siv Anita Johnsen Brekke (H) 
2. Ronny Borge (H) 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 083/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som styre for Sulitjelma boligfond for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Tove Wensell, Myrvn. 31, 8230 Sulitjelma  leder  (FL) 
2. Michael Sagnes, Reitanvn. 9A, 8210 Fauske  (FRP) 
3. Karl Gunnar Strøm, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske  (SP) 
 
Varamedlemmer: 
For medlem 1: 
1. Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma  (FL) 
 
For medlem 2 og 3: 
1. Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske  (H) 
2. Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske  (H) 

 
 
 
084/19: Valg av styre til Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske 
kommune for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som styre til Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune for 
perioden 2019 – 2023 velges: 
1. …………………… 
2. …………………… 
 
Som varamedlem velges følgende: 
For medlem 1: 

· …………………. 

For medlem 2: 
· …………………. 
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Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som styre til Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune for 
perioden 2019 – 2023 velges: 

1. Rådmannen 
2.  Sandra Rendall Berg  (SP) 
3. Embla Sørensen  (AP) 
 
Som varamedlem velges følgende: 
For medlem 2: 

· Monja Bråthen (KRF) 

For medlem 3: 
· Torny Pedersen  (AP) 

 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 084/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Som styre til Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune for 
perioden 2019 – 2023 velges: 

1. Rådmannen 
2.  Sandra Rendall Berg, Frydenlund 5, 8214 Fauske  (SP) 
3. Embla Sørensen, Måkevn. 12, 8207 Fauske  (AP) 
 
Som varamedlem velges følgende: 
For medlem 2: 

· Monja Bråthen, Vikavn. 47, 8200 Fauske  (KRF) 

For medlem 3: 
· Torny Pedersen, Kleivbakken 8, 8200 Fauske  (AP) 

 
 
 
085/19: Valg av valgstyre og samevalgstyre for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Som valgstyre og samevalgstyre i Fauske kommune for perioden 2019 – 2023 
velges formannskapet. 

 
2. Som leder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 

· Ordfører 
 

3. Som nestleder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 
· Varaordfører 

 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 085/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Som valgstyre og samevalgstyre i Fauske kommune for perioden 2019 – 2023 
velges formannskapet. 

 
2. Som leder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 

· Ordfører 
 

3. Som nestleder i valgstyret og i samevalgstyret velges: 
· Varaordfører 

 
 
 
086/19: Valg av samarbeidsutvalg mellom kommunene og legene i forbindelse med 
fastlegeordningen for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som kommunens representanter i samarbeidsutvalget mellom kommunene og 
legene i forbindelse med fastlegeordningen for perioden 2019 – 2023 velges: 

1. ……………………. 
2. …………………… 

 
Varamedlemmer: 

1. …………………. 
2. …………………. 

 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som kommunens representanter i samarbeidsutvalget mellom kommunene og legene i 
forbindelse med fastlegeordningen for perioden 2019 – 2023 velges: 

1. Veronika Ormåsen  (SP) 
2. Hilde Dybwad  (AP) 

 
Varamedlemmer: 
For medlem 1: 
1. Ari Tollånes  (H) 

For medlem 2: 
1. Ole Tobias Orvin  (SV) 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 086/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som kommunens representanter i samarbeidsutvalget mellom kommunene og legene i 
forbindelse med fastlegeordningen for perioden 2019 – 2023 velges: 

1. Veronika Ormåsen, Kjerrvn. 6, 8200 Fauske  (SP) 
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2. Hilde Dybwad; Reitanvn. 5, 8210 Fauske  (AP) 
 
Varamedlemmer: 
For medlem 1: 

1. Ari Tollånes, Lundvn. 115, 8206 Fauske  (H) 
For medlem 2: 

1. Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske  (SV) 

 
 
 
087/19: Forslag til representant til Midtre Nordland nasjonalparkstyre for perioden 2019 - 
2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret foreslår følgende 2 personer til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre: 

· ………………………….. 
· ………………………….. 

 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Ronny Borge, varaordfører  (SP) 
Marlen Rendall Berg, ordfører  (H) 
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Sverre Hagen 
 
Ordfører ble enstemmig valgt. 
H's forslag på varaordfører ble vedtatt med 15 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 1SV) mot 12 (5AP, 4FL, 
2R, 1SV) stemmer avgitt for FL's forslag. 
 
KOM- 087/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret foreslår følgende 2 personer til Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre: 

· Ordfører Marlen Rendall Berg  (SP) 
· Varaordfører Ronny Borge  (H) 

 
 
 
088/19: Oppnevnelse av Fauske kommunes representant i stiftelsen Nordland 
nasjonalparksenter for perioden 2019 - 2023 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
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Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Odd Hasselberg  (SP) 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 088/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som Fauske kommunes representant i stiftelsen Nordland nasjonalparksenter 2019 - 2023 
velges: 

· Odd Hasselberg, Holtanvn. 673, 8219 Fauske  (SP) 
 
 
 
089/19: Valg av sakkyndig nemnd for perioden 2019 - 2023 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som sakkyndig nemnd for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Tore Stemland, leder  (FRP) 
2. Siv Værnes  (H) 
3. Lars Morten Rødås  (FL) 
Varamedlemmer: 
For medlem 1 og 2: 
1. Tor Harry Bjørnstad  (FRP) 
2. Per Kristen Løkås  (H) 
For medlem 3: 
1. Sverre Hagen  (FL) 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 089/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som sakkyndig nemnd for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Tore Stemland, Trivselsvn. 161, 8215 Valnefjord leder (FRP) 
2. Siv Værnes, Holtanvn. 411, 8219 Fauske  (H) 
3. Lars Morten Rødaas, Rødåsvn. 110, 8219 Fauske  (FL) 
 
Varamedlemmer: 
For medlem 1 og 2: 
1. Thor Harry Bjørnstad, Trivselsvn. 260, 8215 Valnesfjord  (FRP) 
2. Per Kristen Løkås, Sankthanshågen 12, 8215 Valnesfjord  (H) 
For medlem 3: 
1. Sverre Hagen, Linerlevn. 16, 8207 Fauske  (FL) 

 
 
 
090/19: Valg av klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
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Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Sandra Rendall Berg, leder  (SP) 
2. Leif Lindstrøm  (FRP) 
3. Asle Kristensen  (AP) 
Varamedlemmer: 
For medlem 1 og 2: 
1. Odd Hasselberg  (SP) 
2. Marit Stemland  (FRP) 
For medlem 3: 
Åge Ellingsen  (FL) 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 090/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023 velges: 
1. Sandra Rendall Berg, Frydenlund 5, 8214 Fauske   leder  (SP) 
2. Leif Lindstrøm, Valnesfjordvn. 304, 8215 Valnesfjord  (FRP) 
3. Asle Kristensen, Trostvn. 5B, 8207 Fauske  (AP) 
 
Varamedlemmer: 
For medlem 1 og 2: 
1. Odd Hasselberg, Holtanvn. 673, 8219 Fauske  (SP) 
2. Marit Stemland, Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord  (FRP) 
For medlem 3: 
Åge Ellingsen, Finneidgt. 22A, 8210 Fauske  (FL) 

 
 
 
091/19: Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Salten 
kommunerevisjon IKS for perioden 2019 - 2023 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som representant til Salten kommunerevisjon IKS for perioden 2019 - 2023 velges: 
Turid Willumstad  (H) 
Som vararepresentant til Salten kommunerevisjon IKS for perioden 2019 - 2023 velges: 
Siv Anita Johnsen Brekke  (H) 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 091/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som representant til Salten kommunerevisjon IKS for perioden 2019 - 2023 velges: 
Turid Willumstad, Storgt. 103, 8200 Fauske  (H) 
 
Som vararepresentant til Salten kommunerevisjon IKS for perioden 2019 - 2023 velges: 
Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske  (H) 
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092/19: Oppnevning av faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2019 – 2023 velges: 
Fullmektig 1:  
Fullmektig 2:  
Fullmektig 3:  
 
Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som 
sin møtefullmektig. 

 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2019 – 2023 velges: 
Fullmektig 1: Marit Stemland  (FRP) 
Fullmektig 2: Jens B. Kyed  (KRF) 
Fullmektig 3: Finn Audun Andal   (AP) 
 
Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 
møtefullmektig. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 092/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2019 – 2023 velges: 
Fullmektig 1: Marit Stemland, Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord  (FRP) 
Fullmektig 2: Jens B. Kyed, Trivseslsvn. 215, 8215 Valnesfjord  (KRF) 
Fullmektig 3: Finn Audun Andal, Ytter-Leivset 19, 8211 Fauske  (AP) 
 
Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 
møtefullmektig. 

 
 
 
093/19: Konfliktrådet - Utpeking av representant i oppnevningsutvalget for perioden 2019 
- 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2019 
– 2023 velges: 

· ..................................................... 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2019 – 2023 
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velges: 
· Rådmannen 

 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 093/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2019 – 
2023 velges: 

· Rådmannen 

 
 
 
094/19: Styremedlem til stiftelsen Valnesfjord helsesportssenter for perioden 2020 - 2024 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som navnetilfang på kandidater til styret for Valnesfjord Helsesportssenter for perioden 2020 - 
2024 foreslås: 
Per Kristen Løkås  (H) 
Kim Børge Johansen  (SP) 
Anne Stenhammer  (SV) 
Kjetil Sørbotten  (FL) 
Geir Olsen  (AP) 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt 
 
KOM- 094/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Som navnetilfang på kandidater til styret for Valnesfjord Helsesportssenter for perioden 2020 
- 2024 foreslås: 
Per Kristen Løkås, Sankthanshågen 12, 8215 Valnesfjord  (H) 
Kim Børge Johansen, Sjyvn. 2, 8215 Valnesfjord  (SP) 
Anne Stenhammer, Geitbergvn. 16, 8200 Fauske  (SV) 
Kjetil Sørbotten, Bringslivn.  83, 8215 Valnesfjord  (FL) 
Geir Olsen, Holtanvn. 2A,  8209 Fauske  (AP) 

 
 
 
095/19: Valg av styremedlem med varamedlem i Salten Kraftsamband AS for perioden 
2020 - 2024 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som styremedlem i Salten Kraftsamband AS for perioden 2020 - 2024 velges: 
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Ronny Borge (H) 
Som varastyremedlem i Salten Kraftsamband AS for perioden 2020 - 2024 velges: 
Kristin Setså  (H) 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 095/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som styremedlem i Salten Kraftsamband AS for perioden 2020 - 2024 velges: 
Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske  (H) 
 
Som varastyremedlem i Salten Kraftsamband AS for perioden 2020 - 2024 velges: 
Kristin Setså, Skjerstadfjordvn. 54, 8214 Fauske  (H) 

 
 
 
096/19: Valg av styre til Sulitjelma grubers velferdsfond for perioden 2019 - 2023 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som styre til Sulitjelma grubers velferdsfond for perioden 2019 - 2023 velges: 
Ordfører, leder 
Cato Lund  (AP) 
Stian Stenberg  (FRP) 
Vegard Setså   (FL) 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 096/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Som styre til Sulitjelma grubers velferdsfond for perioden 2019 - 2023 velges: 
Ordfører, leder 
Cato Lund, Bursimarka 23, 8230 Sulitjelma  (AP) 
Stian Stenberg, Glastunes 20A, 8230 Sulitjelma  (FRP) 
Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma   (FL) 

 
 
 
097/19: Valg av medlem og varamedlem til Menighetenes Fellesråd for perioden 2019 - 
2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som medlem til Menighetenes fellesråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
· ………………………………. 

 
Som varamedlem velges: 

1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
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Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som medlem til Menighetenes fellesråd for perioden 2019 – 2023 velges: 

· Karl Gunnar Strøm  (SP) 
 

Som varamedlem velges: 
1. Ronny Borge  (H) 
2. Siv Anita Johnsen Brekke (H) 

 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 097/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Som medlem til Menighetenes fellesråd for perioden 2019 – 2023 velges: 

· Karl Gunnar Strøm, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske  (SP) 
 

Som varamedlem velges: 
1. Ronny Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske  (H) 
2. Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske  (H) 

 
 
 
098/19: Valg av representanter til samarbeidsutvalgene i skolene og barnehagene for 
perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Samarbeidsutvalgene i Fauske kommune får følgende sammensetning for 
skoler: 
· To representanter for elevene 
· To representanter for pedagogisk personale 
· En representant for andre ansatte 
· To representanter for foreldrene 
· To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 
2. Samarbeidsutvalg i barnehagene får følgende sammensetning: 

· To representanter for de ansatte 
· To representanter for foreldrene 
· To representanter for eier (styrer + politisk oppnevnt representant) 

 
3. Samarbeidsutvalget på fremmespråkundervisningen får følgende 

sammensetning: 
· To representanter for de voksne elevene 
· To representanter for de ansatte 
· To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 
4. Følgende politiske representanter og vararepresentanter for eier oppnevnes: 
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Erikstad barnehage:  
· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ……………….. 

 
Finneid skole: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………..……… 

 
Hauan barnehage: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Sulitjelma skole: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Sulitjelma barnehage: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Valnesfjord skole: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Valnesfjord barnehage: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Vestmyra barnehage: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Vestmyra skole: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 
Voksenpedagogisk senter: 

· Representant: ……………………. 
· Vararepresentant: ………………… 

 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
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Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Følgende politiske representanter og vararepresentanter for eier oppnevnes: 

 
Erikstad barnehage:  

· Representant: Ole Orvin  (SV) 
· Vararepresentant: Audun Dahl  (SP) 

 
Finneid skole: 

· Representant: Siv Anita J. Brekke  (H) 
· Vararepresentant: Anne Godding (R) 

 
Hauan barnehage: 

· Representant: Ari Tollånes  (H) 
· Vararepresentant: Sandra Rendall Berg  (SP) 

 
Sulitjelma skole: 

· Representant: Audun Jonassen  (KRF) 
· Vararepresentant: Odd Wollbakk  (KRF) 

 
Sulitjelma barnehage: 

· Representant: Gisela Hansen Gulstad  (AP) 
· Vararepresentant: Svein Roger Bådsvik 

 
Valnesfjord skole: 

· Representant: Jens B. Kyed  (KRF) 
· Vararepresentant: John Harald Løkås  (AP) 

 
Valnesfjord barnehage: 

· Representant: Kim Børge Johansen  (SP) 
· Vararepresentant: Trine Nordvik Løkås  (AP) 

 
Vestmyra barnehage: 

· Representant: Christian Bringsli  (H) 
· Vararepresentant: Marianne Tverå  (H) 

 
Vestmyra skole: 

· Representant: Kassandra Petsas  (FRP) 
· Vararepresentant: Ketil Skår  (H) 

 
Voksenpedagogisk senter: 

· Representant: Anne Godding  (R) 
· Vararepresentant: Emble Sørensen  (AP) 

 
Rådmannens forslag til vedtak og H's forslag ble enstemmig vedtatt.  
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KOM- 098/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Samarbeidsutvalgene i Fauske kommune får følgende sammensetning for 
skoler: 
· To representanter for elevene 
· To representanter for pedagogisk personale 
· En representant for andre ansatte 
· To representanter for foreldrene 
· To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 
2. Samarbeidsutvalg i barnehagene får følgende sammensetning: 

· To representanter for de ansatte 
· To representanter for foreldrene 
· To representanter for eier (styrer + politisk oppnevnt representant) 

 
3. Samarbeidsutvalget på fremmespråkundervisningen får følgende 

sammensetning: 
· To representanter for de voksne elevene 
· To representanter for de ansatte 
· To representanter for eier (rektor + politisk oppnevnt representant) 

 
4. Følgende politiske representanter og vararepresentanter for eier oppnevnes: 

 
Erikstad barnehage:  

· Representant: Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske  (SV) 
· Vararepresentant: Audun Dahl, Holtanvn. 367, 8219 Fauske  (SP) 

 
Finneid skole: 

· Representant: Siv Anita Johnsen Brekke, Kleiva 29, 8200 Fauske  (H) 
· Vararepresentant: Anne Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske  (R) 

 
Hauan barnehage: 

· Representant: Ari Tollånes, Lundvn. 115, 8206 Fauske  (H) 
· Vararepresentant: Sandra Rendall Berg, Frydenlund 5, 8214 Fauske  (SP) 

 
Sulitjelma skole: 

· Representant: Audun Krarup Jonassen, Aspvn. 7, 8209 Fauske  (KRF) 
· Vararepresentant: Odd Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske  (KRF) 

 
Sulitjelma barnehage: 

· Representant: Gisela Hansen Gulstad, Nyvn. 12, 8200 Fauske  (AP) 
· Vararepresentant: Svein Roger Bådsvik, Bådsvikvn. 9, 8211 Fauske 

 
Valnesfjord skole: 

· Representant: Jens B. Kyed, Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord  (KRF) 
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· Vararepresentant: John Harald Løkås, Løkås5, 8215 Valnesfjord  (AP) 

 
Valnesfjord barnehage: 

· Representant: Kim Børge Johansen, Sjyvn. 2, 8215 Valnesfjord   (SP) 
· Vararepresentant: Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord  (AP) 

 
Vestmyra barnehage: 

· Representant: Christian Bringsli, Greplyngvn. 15, 8209 Fauske  (H) 
· Vararepresentant: Marianne Tverå, Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske  (H) 

 
Vestmyra skole: 

· Representant: Kassandra Petsas, Erikstadvn. 70E, 8206 Fauske  (FRP) 
· Vararepresentant: Ketil Skår, Lundvn. 67, 8206 Fauske  (H) 

 
Voksenpedagogisk senter: 

· Representant: Anne Godding, Leitebakken 22, 8200 Fauske  (R) 
· Vararepresentant: Embla Sofie K. Sørensen, Måkevn. 12, 8207 Fauske  (AP) 

 

 
 
 
099/19: Valg av representanter til Salten friluftsråd for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant til Salten friluftsråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
· ………………………………………….. 

 
Som vararepresentant velges: 

· ………………………………………….. 

 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
Som representant til Salten friluftsråd for perioden 2019 – 2023 velges: 

· Ole Ragnar N. Jenssen  (KRF) 

 
Som vararepresentant velges: 

· Sandra Rendall Berg  (SP) 

 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 099/19 Vedtak: 
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Vedtak: 
Som representant til Salten friluftsråd for perioden 2019 – 2023 velges: 

· Ole Ragnar Norheim Jenssen, Hauklandsvv. 7, 8215 Valnesfjord  (KRF) 

 
Som vararepresentant velges: 

· Sandra Rendall Berg, Frydenlund 5, 8214 Fauske  (SP) 

 
 
 
100/19: Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringer: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 
Rådmannens forslag med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i plan- og utviklingsutvalgsmøter: 

Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringsforslag: 
Nye møter 29.04.20 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i helse og omsorgsutvalgets møter:  

Nye møter 29.0420 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
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Behandling: 
Øystein Gangstø (SP) foreslo nytt møte: 
2. april 
Rådmannens forslag til vedtak med SP's tilleggsforslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1KRF, 
1SP) mot 1 (1R) stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 
 
OPKU- 023/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalg: 

2. april. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo følgende endring: 
Kommunestyret flyttes fra 06.02 til 05.02. 
Rådmannens forslag til innstilling med ordførers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 064/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endring:  

Kommunestyret flyttes fra 06.02 til 05.02. 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo følgende endringer: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg 
og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endringer: 
Oppvekst- og kulturutvalget og Helse- og omsorgsutvalget avholder møter som foreslått i 
rådmannens forslag til innstilling. Plan - og utviklingsutvalget flytter møte fra 21. januar til 28. 
april og det settes inn et ekstra møte 16. juni. Kommunestyremøtet 6. februar flyttes til 5. 
februar. 
 
Ordførers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 100/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med 
følgende endringer: 
Oppvekst- og kulturutvalget og Helse- og omsorgsutvalget avholder møter som foreslått 
i rådmannens forslag til innstilling. Plan - og utviklingsutvalget flytter møte fra 21. januar 
til 28. april og det settes inn et ekstra møte 16. juni. Kommunestyremøtet 6. februar 
flyttes til 5. februar. 

 
 
 
101/19: Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin Noresjø 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Ingelin Noresjø midlertidig 

fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune så lenge hun har funksjonen som fylkesråd 
i Nordland fylkeskomme. 

 
2. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 tredje ledd rykker følgende opp som fast medlem 

i kommunestyret i permisjonstiden: 
· Audun Krarup Jonassen, Høgstvn. 8, 8200 Fauske 

 
3. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges som nytt fast medlem for Høyre, 

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i formannskapet i permisjonstiden: 
· ………………………………. 

 
4. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges ny 3. vararepresentant for 

Fremskrittpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet til representantskapet i 
IRIS Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 
· ………………………………. 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
FOR- 066/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken ble oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
3. Audun Krarup Jonassen 
4. Audun Krarup Jonassen 
 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
H's forslag pkt. 3 ble vedtatt med 20 (5AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 1R, 5SP) mot 7 (4FL, 1R, 2SV) 
stemmer. 
H's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 101/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Ingelin Noresjø midlertidig 
fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune så lenge hun har funksjonen som 
fylkesråd i Nordland fylkeskomme. 

 
2. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 tredje ledd rykker følgende opp som fast medlem 

i kommunestyret i permisjonstiden: 
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· Audun Krarup Jonassen, Aspvn. 7, 8209 Fauske 

 
3. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges som nytt fast medlem for 

Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i formannskapet i permisjonstiden: 
· Audun Krarup Jonassen, Aspvn. 7, 8209 Fauske 

 
4. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges ny 3. vararepresentant for 

Fremskrittpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet til representantskapet i 
IRIS Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 

· Audun Krarup Jonassen, Aspvn. 7, 8209 Fauske 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) signaliserte at det vil bli fremmet lovlighetskontroll. 

 
 
 
102/19: Søknad om fritak fra verv - Maja Zakariassen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Maja Zakariassen fritak fra 
sine politiske verv i Fauske kommune. 

 
2. Med hjemmel i valglovens § 14-2 suppleres vararepresentantlista med følgende: 
· Jakob Kalvig Skogan, Nystvn. 8, 8215 Valnesfjord 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
FOR- 067/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken ble oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 102/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Maja Zakariassen fritak fra 
sine politiske verv i Fauske kommune. 

 
2. Med hjemmel i valglovens § 14-2 suppleres vararepresentantlista med følgende: 
· Jakob Kalvig Skogan, Nystadvn. 8, 8215 Valnesfjord 
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103/19: Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. november 2019 - Grunnlag for et 
kommuneopprør 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Interpellanten leste opp interpellasjonen. 
 
KOM- 103/19 Vedtak: 
Ordførers svar: 

Ordfører vil jobbe for å bevare bosetning i alle deler av kommunen, og bidra til å beholde 
og skaffe nye arbeidsplasser i hele Fauske. Ordfører vil også jobbe for at kommunestyret 
viser ansvarlighet og får kommunen ut av den svært alvorlige økonomiske situasjonen 
som nå råder. Det at statlige overføringer ikke engang dekker forventet lønnsvekst neste 
år gjør ikke utgangspunktet bedre for kommunen, det er ordfører enig i.  
 
Når det gjelder kraftskatteutvalgets innstilling så er det tverrpolitisk enighet i hele Nordland 
for at dette forslaget ikke skal innføres. Varaordfører har deltatt på møte med landets 
Høyre ordførere og varaordførere for å sikre at Høyre i regjering ikke tar dette forslaget 
opp til vurdering. Felles gruppeleder for posisjonen sitter som styremedlem i 
Landssammenslutningen for Vassdragskommunar (LVK) og de går imot forslaget. 
Ordfører har hatt møte med landets Senterparti ordførere og varaordførere som er helt 
imot forslaget og stortingsrepresentantene til Senterpartiet jobber mot dette. Ordfører har 
allerede signert på LVK’s ordføreropprop mot kraftskatteutvalgets rapport, hvor alle 
kommuner som er tilsluttet LVK er imot rapporten. Ordfører vil også delta på LVK’s 
høringsmøte når det streames 13. november angående Kraftskatteutvalget NOU 2019:16. 
Ordfører synes det er flott at representanten setter saken på dagsorden og oppfordrer alle 
partier i kommunestyret til å jobbe mot at denne rapporten blir vedtatt.  

 
 
 
104/19: Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. november 2019 - Situasjonen for 
lokalsamfunnet Sulitjelma i forhold til foreslåtte budsjettkutt 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Interpellanten leste opp interpellasjonen. 
 
KOM- 104/19 Vedtak: 
Ordførers svar: 

Som representanten korrekt bemerker så er Ordfører fra Senterpartiet. Senterpartiet står 
for utvikling av både by og distrikt, og er imot sentralisering. Det Senterpartiet også står for 
er å ha en god kommuneøkonomi og å vise ansvarlighet for å få en balansert økonomi. 
Det gjelder å gjøre nødvendige tilpasninger med en gang økonomien kommer skjevt ut, og 
ikke vente i flere år før man gjør tiltak. Dette kan for eksempel være å justere driften når 
elevtallet går ned på skolene.  
 
Det er veldig viktig for ordfører at kommunestyret klarer å få orden på kommunens 
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økonomi. Dette vil bli en krevende jobb som vil ta lang tid. Når denne jobben skal gjøres 
må man se på alle områder av kommunens drift, i alle områder av kommunen. Ordfører vil 
samtidig jobbe for at kommunestyret tenker langsiktig og gjør tiltak for å sikre vekst i 
fremtiden og for å bevare gode samfunn i hele Fauske. Når det gjelder representantens 
spørsmål så anser ikke ordfører at administrasjonen har kommet med forslag til kutt i 
tjenester, men en oversikt over alle muligheter for å få ned driftsnivået. Ordfører vil vurdere 
rådmannens forslag til kutt når budsjettet legges frem 13. november 2019. Ordfører har 
hatt flere møtepunkter med representanter fra flere deler av kommunen angående at 
kommunens driftsnivå skal ned, og ønsker også å ha gode dialoger fremover for å få 
innspill fra både kommunestyret og befolkningen for øvrig. Det skal sikres at beslutninger 
om effektivisering og tilpasninger gjøres på et godt grunnlag og at konsekvenser blir 
vurdert nøye.  

 
 
 
105/19: Eierskapsavklaring – Unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 13 
jfr. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 
 
      
 

 
 
 
 
      
 

 
106/19: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 7. november 2019 - Valg av 
medlemmer til helse-og omsorgsutvalget? 
 
 

 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Spørsmålsstiller leste opp spørsmålet. 
 
KOM- 106/19 Vedtak: 
Ordfører svarte: 

Ut fra spørsmålsstillingen kan det se ut som at representanten er uenig i de valg som er 
gjort i helse- og omsorgsutvalget. Dette overrasker ordfører da det var gjort et avtalevalg 
der alle parti var kjent med navnetilfanget til valgene dagen før valget. Som kjent er 
forutsetningen for avtalevalg at alle er enig, og representanten stemte for forlaget.  
 
Pkt. 1) 
Ordfører vil behandle alle forfall til kommunestyret i henhold til lovverket og reglementet for 
kommunestyret i Fauske.  
  
Pkt. 2) 
Dagens posisjon innfører ikke noen ny praksis vedrørende valg til råd og utvalg i Fauske 
kommune. Representanten henviser til et utdrag fra en artikkel i avisen hvor varaordfører 
er sitert. Verken da eller nå mener posisjonen at medlemmer av kommunestyret skal 
melde forfall uten gyldig grunn. Både leder og nestleder av helse- og omsorgskomiteen er 
første vara til kommunestyret for sine grupper i SP og H med fem representanter hver. 
Erfaringsmessig blir første vara ofte kalt inn til kommunestyret grunnet lovlige forfall. 
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Pkt. 3) 
Fylkesmannen er selvsagt ikke kontaktet for å vurdere noe som ikke er innført. Når det 
gjelder selve valget av helse- og omsorgsutvalget er dette fattet på lovlig grunnlag. 
  
Pkt. 4) 
Valg av representanter til helse- og omsorgsutvalget er ikke den mest optimale løsningen, 
men det er en god løsning. Posisjonen har valgt representantene fra Senterpartiet og 
Høyre da de har sagt seg villige til å sitte i utvalget og de ønsker å gjøre en god jobb i 
utvalget og for Fauskes innbyggere. Gjennom god kommunikasjon og deltagelse i 
formøtene i våre grupper vil vi sørge for at informasjonen utveksles godt fra de som møter 
i utvalgene og til de som skal møte i kommunestyret. Leder av utvalg kan også gi 
orientering til kommunestyret ut fra reglementet til Fauske kommunestyre §26. Dersom 
løsningen skulle vise seg å ikke fungere vil ordfører ta det opp og gjøre nødvendige 
tilpasninger. 

 
 
 
 


