
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 23.04.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2020 Til kl. 15:25 Møtested: Elektronisk via Teams 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad 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 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Varamedlemmer Parti 
Marit Stemland FRP 
Michael Sagnes FRP 
Ari Christian Tollånes H 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Geir-Ove Kjellbakk 
Gregory Hautois 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 
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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 innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Per-Gunnar Skotåm (R): 
Ber om at vi kan diskutere referat 10 ekstra. 

· Kathrine Moan Larsen (AP): 
Det er mye snø i skolegården ved Sulitjelma skole og barnehage. Kan dette måkes 
bort før skolestart? 

· Nils-Christian Steinbakk (AP): 
Hvorfor er ikke sak fra planutvalget 18.02 satt opp til kommunetyremøtet i dag? 

· Karl Gunnar Strøm (SP): 
Ber om at referatsak 14 settes som sak på sakskartet. 

· Anne F. Stenhammer (SV): 
Ber om debatt på referat 1, 8 og 14. 

· Trine Nordvik Løkås (AP): 
Etterspør sak ang. økonomi - Ber om en orientering ang. resultat 2019 og hittil i år. 

· Anne Godding (R): 
Ønsker å minne om noe viktig. 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Har vi fått svar fra Fylkesmannen ang. låneopptak blålysbygget? 

 

Svar på spørsmål: 

Ordfører svarte. 

· Skal ta spørsmålet fra Kathrine Moan Larsen videre. 
· Referat 1 - Ikke behandling i regionrådet enda 
· Referat 8 og 10 - Be om ordet under referatene 
· Referat 14 settes på dagsorden som egen sak. 
· Økonomi under orienteringer. Det er ikke forberedt orientering ang. status 2020 - 

Kommer i tertialrapport 
· Mange saker forskjøvet til mai ettersom vi ikke kan ta alle sakene på dette 

Teamsmøtet 
 
Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 
 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Status regnskap 2019 
· Blålysbygg - Ekstraordinært møte med Fylkesmannen i går. Fylkesmannen er 

bekymret, men ser behovet. Fikk ikke formelt svar i går, men skal få det i løpet av 
dagen. Vedståelsesfrist anbud er i morgen.  
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Fikk svar fra Fylkesmannen i løpet av kommunestyremøtet - Låneopptaket er godkjent. 
 

Orienteringer fra ordfører: 

· Statlig finansiering av omsorgstjenester - Sak i mai 
· Saltenstrategier - Frist utsatt til 19. august. Ber om innspill. 
· Budsjettkonferanse planlagt 11. juni 
· Korona-situasjonen - Fortsatt høy beredskap 

 

Orientering fra kommuneoverlege vedr. korona-situasjonen 

Orientering fra kommunalsjef oppvekst og kultur vedr. korona-situasjonen 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.04.20 
 
 
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  
016/20 Godkjenning av møtebok  

017/20 Referatsaker i perioden  
018/20 Demensplan 2020 - 2026 for Fauske kommune  

019/20 Detaljregulering for Furnes vest  
020/20 Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika 

næringsområde - planid 2019005 
 

021/20 Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot 
nedleggelse av Sagatun bokollektiv 

 

022/20 Fauske kommune og Europeisk Kulturhovedstad 2024  

023/20 Endring av utvalgnavn fra kommunalt råd for likestilling 
av funksjonshemmede til kommunalt råd for personer 
med funksjonsnedsettelse 

 

024/20 Endring i møteplan 2020 - Plan- og utviklingsutvalg - 
Helse- og omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - 
Formannskap - Kommunestyre 

 

025/20 Valg av representant med vararepresentant til 
Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 - 2023 

 

026/20 Valg av kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede i Fauske for perioden 2019 - 2023 
- Forslag til varamedlem fra Fauske og Sørfold 
Revmatikerforening 

 

027/20 Suppleringsvalg til formannskapet - Settemedlem etter 
Ingelin Noresjøs midlertidige fritak 

 

028/20 Nyvalg til kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023  
029/20 Opprop - Krav om at Norge bidrar til evakuering av 

barna i flyktningeleiren Moria 
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016/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 016/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
 
 
017/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Referat 14 ble under dagsorden satt på sakskartet som egen sak. 
 
Anne F. Stenhammer (SV) foreslo: 
RS 8: 
Følgende forslag oversendes til rådmannen for utredning: 
1) Fauske kommunestyret slutter seg til oppropet avgitt 8.mars 2020 
 
2) Fauske kommunestyret ber rådmannen følge opp de 2 oppfordringer som er gitt i Oppropet; 
- statlige midler gitt for integrering av flyktninger skal også brukes til stimuleringstiltak for økt 
sysselsetting spesielt for kvinner. 
 
- Fauske kommune må umiddelbart jobbe for, og videre søke departementet om, å få sette i 
gang et forsøksprosjekt med et tospråklig integrert løp med fagopplæring, norskopplæring og 
grunnleggende ferdigheter over minst fire år. 
 
RS 8: 
SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forlag til vedtak i resten av referatene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KOM- 017/20 Vedtak: 
Vedtak: 

RS 8: 
Følgende forslag oversendes til rådmannen for utredning: 
1) Fauske kommunestyret slutter seg til oppropet avgitt 8.mars 2020 
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2) Fauske kommunestyret ber rådmannen følge opp de 2 oppfordringer som er gitt i 
Oppropet; 
- statlige midler gitt for integrering av flyktninger skal også brukes til stimuleringstiltak for 
økt sysselsetting spesielt for kvinner. 
res 
- Fauske kommune må umiddelbart jobbe for, og videre søke departementet om, å få sette 
i gang et forsøksprosjekt med et tospråklig integrert løp med fagopplæring, 
norskopplæring og grunnleggende ferdigheter over minst fire år. 

 
      Resten av  referatene: 
      Dokumentene tas til orientering. 
 

 
 
 
 
018/20: Demensplan 2020 - 2026 for Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 19.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 003/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 018/20 Vedtak: 
Vedtak: 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  
 

 
 
 
019/20: Detaljregulering for Furnes vest 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.03.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
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framlagte forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 028/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 019/20 Vedtak: 
Vedtak: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 

 
 
 
020/20: Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika næringsområde - planid 2019005 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.03.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, 
som det nå foreligger. Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-
id 1997004. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, 
som det nå foreligger. Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-
id 1997004. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 039/20 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, 
som det nå foreligger. Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-
id 1997004. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 020/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, 
som det nå foreligger. Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-
id 1997004. 

 
 
 
021/20: Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse av Sagatun 
bokollektiv 
 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Forslag, foreslått av Ronny Borge, Høyre 
Innbyggerinitiativet tas ikke opp til behandling i kommunestyret. 

 
Innbyggerinitiativ, foreslått av Nils-Christian Steinbakk,      Arbeiderpartiet 
Innbyggerinitiativet tas opp til behandling 

 
Innbyggerinitativet, foreslått av Anne Fagerthun Stenhammer, Sosialistisk Venstreparti 
Innbyggerinitativet er positivt, men kan ikke støttes fordi det er allerede gjort vedtak om 
nedleggelse av Sagatun. 

 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 16 (3FRP, 5 H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 2R) 
stemmer. 
H's forslag vedtatt med 16 (3FRP, 5 H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9Ap, 2R) stemmer avgitt for 
AP's forslag. 
 
Saken ble tatt opp på nytt på slutten av møtet. 
Saken settes opp på neste kommunestyremøte. 
 
KOM- 021/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken settes opp på neste kommunestyremøte. 
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022/20: Fauske kommune og Europeisk Kulturhovedstad 2024 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.03.2020 
innstilling til kommunestyret: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske kommunens 
muligheter for relevant og positiv eksponering i 2024. 
Arbeidsgruppen utvides med en representant fra idretten. 
Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske 
kommunens muligheter for relevant og positiv eksponering i 2024. 
Kommunens oppvekst- og kulturutvalg (OPKU) er referansegruppe for arbeidet. 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Karl Gunnar Strøm (SP) foreslo: 
Fremmer forslag om at idretten må inn i sak 22  
I tillegg så må vi ha formannskapet som referansegruppe. 
 
SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 022/20 Vedtak: 
innstilling til kommunestyret: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske kommunens 
muligheter for relevant og positiv eksponering i 2024. 
Arbeidsgruppen utvides med en representant fra idretten. 
Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
OPKU inn i arbeidsgruppen, foreslått av Kassandra Eleni Bredrup Petsas, 
Fremskrittspartiet 
Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle kommunens muligheter for 
deltagelse og relevant og positiv eksponering i 2024. Arbeidsgruppen utvides ytterligere med 
en representant fra idretten og alle fem faste representanter fra oppvekst- og kulturutvalget. 
Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 

 
FRP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 022/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle kommunens muligheter for 
deltagelse og relevant og positiv eksponering i 2024. Arbeidsgruppen utvides ytterligere 
med en representant fra idretten og alle fem faste representanter fra oppvekst- og 
kulturutvalget. Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 
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023/20: Endring av utvalgnavn fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede til 
kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede bytter navn til kommunalt råd for 
personer med funksjonsnedsettelse. 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 023/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede bytter navn til kommunalt råd for 
personer med funksjonsnedsettelse. 

 
 
 
024/20: Endring i møteplan 2020 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - 
Oppvekst- og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.03.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 1H, 1KRF, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) 
stemmer. 
 
FOR- 033/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 (3FRP, 5H, 1KRF, 1R, 5SP) mot 12 (9AP, 1R, 2 
SV) stemmer. 
 
KOM- 024/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 

 
 
 
025/20: Valg av representant med vararepresentant til Nordlandsmuseets råd for 
perioden 2020 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 
· ………………………. 

 
Som vararepresentant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 

· ………………………. 

 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Representant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 - 2023, foreslått av Hilde 
Johanne Dybwad, Arbeiderpartiet 
Foreslår Sverre Hagen. 
 

 
Nordlandsmuseets råd, foreslått av Ronny Borge, Høyre 
Representant: Ronny Borge 
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Vara: En fra mindretallet i kommunestyret 
 
AP's (vara) og H's forslag ble enstemmig vedtatt 
 
KOM- 025/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som representant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 
· Ronny Borge 

 
Som vararepresentant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 

· Sverre Hagen 

 
 
 
026/20: Valg av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Fauske for 
perioden 2019 - 2023 - Forslag til varamedlem fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som nytt varamedlem fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening til kommunalt råd 
for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023 velges: 

· Rigmor Moseng, Reitanvn. 7, 8226 Straumen. 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 026/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som nytt varamedlem fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening til kommunalt råd 
for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023 velges: 

· Rigmor Moseng, Reitanvn. 7, 8226 Straumen. 

 
 
 
027/20: Suppleringsvalg til formannskapet - Settemedlem etter Ingelin Noresjøs 
midlertidige fritak 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Etter kommuneloven § 7-10 andre ledd velges følgende som settemedlem til 
formannskapet i Ingelin Noresjøs fritaksperiode: 

· Ketil Skår 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 
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(2R) stemmer. 
 
KOM- 027/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Etter kommuneloven § 7-10 andre ledd velges følgende som settemedlem til 
formannskapet i Ingelin Noresjøs fritaksperiode: 

· Ketil Skår 

 
 
 
028/20: Nyvalg til kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som kommunalt ansatt er Jan Ole Øverland ikke lenger valgbar til kontrollutvalget og 
fratrer vervet som 4. varamedlem i kontrollutvalget. 
 
Som nytt 4. varamedlem i kontrollutvalget velges: 

· ………………………………. 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Ny vara. Til kontrollutvalg, foreslått av Karl Gunnar Strøm, Senterpartiet 
Senterpartiet fremmer forslag om og få inn Ole Martin Pettersen på den plassen. 

 
Rådmannens forslag til vedtak og SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 028/20 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som kommunalt ansatt er Jan Ole Øverland ikke lenger valgbar til kontrollutvalget og 
fratrer vervet som 4. varamedlem i kontrollutvalget. 
 
Som nytt 4. varamedlem i kontrollutvalget velges: 

· Ole Martin Pettersen 

 
 
 
029/20: Opprop - Krav om at Norge bidrar til evakuering av barna i flyktningeleiren Moria 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Kommunestyre 23.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Hent barna ut av Moria, foreslått av Ketil Skår, Høyre 
Forslag fra Fauske Høyre 
 
Hent barna ut av Moria! 
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Fauske kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Fauske 
kommune ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige 
mindreårige fra flyktningeleirene. Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som 
var bygget for 3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, 
inhumane og katastrofale i ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige 
forhold, hvor det er behov for det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot 
regn, skikkelig mat, psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. De beskriver 
også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med 
selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som 
burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse umenneskelige 
forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til 
å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger 
vårt samfunn på. Dette er ikke Europa verdig. Dette handler ikke om politikk, men om 
medmenneskelighet og solidaritet for de som lider. 
Fauske kommune ber om at: 
 
• Barna i Moria bør evakueres umiddelbart. 
• Regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen i Hellas. 
 

 
Hent Barna ut ifra Moria, foreslått av Karl Gunnar Strøm, Senterpartiet 
 
Hent barna ut av Moria nå! 
 
Fauske kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. og ber 
regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra 
flyktningeleirene. 
Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som var bygget for 3000 flyktninger. 
Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i 
ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for det 
meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk 
støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. 
De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver 
med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge 
som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse umenneskelige 
forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til 
å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger 
vårt samfunn på. Dette er ikke Norge verdig. Dette handler ikke om politikk, men om 
medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider. 
 
Fauske kommune ber om at: 
- Barna i Moria evakueres umiddelbart 
- Regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen i Hellas. 
- Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Hellas 

 
Evakuer barna ut av Moria leiren (innsendt 21.04.2010), foreslått av Anne Fagerthun 
Stenhammer, Sosialistisk Venstreparti 
1) Fauske kommunestyre slutter seg til oppropet «Evakuer barna fra Moria». 
 
2) Fauske kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flyktninger, også når det 
gjelder enslige mindreårige. 

 
H's forslag ble forkastet med 22 (9AP, 3FRP, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 5 (5H) stemmer. 
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SP's forslag tekstdel ble vedtatt 24 (9AP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 3 (3FRP) stemmer. 
SP's forslag 1. strekpunkt ble vedtatt 24 (9AP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 3 (3FRP) 
stemmer. 
SP's forslag 2. strekpunkt ble vedtatt 22 (9AP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 5 (3FRP, 2SV) 
stemmer. 
SP's forslag 3. strekpunkt ble vedtatt 19 (9AP, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 3 (3FRP, 5H) 
stemmer. 
SV's forslag pkt. 2 ble forkastet med 23 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 4 (2R, 2SV) 
stemmer. 
 
KOM- 029/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Hent barna ut av Moria nå! 
 
Fauske kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. og 
ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige 
mindreårige fra flyktningeleirene. 
Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som var bygget for 3000 
flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og 
katastrofale i ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor 
det er behov for det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, 
skikkelig mat, psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. 
De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som 
driver med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant 
barn og unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere 
disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor 
vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og 
et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er ikke Norge verdig. Dette 
handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider. 
 
Fauske kommune ber om at: 
- Barna i Moria evakueres umiddelbart 
- Regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen i 
Hellas. 
- Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Hellas 

 
 
 
 


