
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 14.05.2020 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2020 Til kl. 16:05 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 
Stian Stenberg FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Audun Krarup Jonassen 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 
Marit Stemland FRP 
Michael Sagnes FRP 
Ari Christian Tollånes H 
Per Kristen Løkås H 
Shana Emilie Lehn R 
Veronika I. Ormåsen SP 

 

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

 
 
 
 
Møtenotater: 

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

Som settevaraordfører ble Siv Anita Johnsen Brekke enstemmig valgt. 

Ordfører Marlen Rendall Berg og settevaraordfører Siv Anita Johnsen Brekke ledet 
møtet. 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Orientering: 
Status Valnesfjord helsesportssenter v/direktør Elke-Maria Bunk 
Status Koronasituasjonen v/kommuneoverlege Gregory Hautois 

Merknader til dagsorden: 

· Sak 40/20 behandles før sak 34/20. 
· Kathrine Moan Larsen (AP): 

Sulitjelma Bad. Nedtapping ble foretatt fra 16. mars. Det har ikke dialog med 
lokal arbeidsgruppe for videre drift, nærmiljøutvalget eller FAU. Dette har skapt 
bekymring. Det er fortsatt avvik på hva kostnader er mellom administrasjonen 
og den lokale arbeidsgruppa. Med nedtapping - Holder budsjettet for resten av 
året? Hvor stor er besparelsen med nedtapping? Er Fauskebadet nedtappet? 
Hvor lang tid tar det fra det bestemmes for åpning til det kan brukes, når 
bassenget er nedtappet? 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Habilitet klagesak Minas. Stilte spørsmål om representant var inhabil i helse- og 
omsorgsutvalget. Varaordfører var inhabil i klagenemnda. Da er vel 
underordnet ansatt inhabil. Ber ordfører redegjøre for habilitet fra A-Å. Hvis 
representanten var inhabil, vil dette få innflytelse på om vedtaket var gyldig? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt.  

 

Inhabilitet: 
Sak 33/20: Karl Gunnar Strøm og Stian Stenberg 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen : 
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Ordfører svarte. Epost sendt ut. Kommunalsjef svarte. Vi har regnet på kostnader 
tidligere. Dette er tidligere redegjort for i planutvalget. Ikke problem å starte opp til 
høsten. Fauskebadet er ikke nedtappet, da terapibassenget ikke er rehabilitert. 

Ole Tobias Orvin: 
Rådmannen svarte. Har vært i kontakt med kommuneadvokat. Helse- og 
omsorgsutvalget vurderte han ikke inhabil. Med rekkefølgeprinsippet ville han vært 
inhabil, hvis helse- og omsorgsutvalget skulle ha behandlet saken etter klagenemnda. 
Helse- og omsorgsutvalgets vedtak ble overprøvd av en høyere organ, klagenemnda. 

Ordfører orienterte om ønske om fysiske møter for politisk virksomhet. Dette må 
risikovurderes for hvert møte. Vi prøver å finne lokale for budsjettkonferansen 11. juni. 
Ber om tilbakemelding hvis noen ikke ønsker å møte fysisk. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 25.05.20 
 
 
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  
030/20 Godkjenning av møtebok  

031/20 Referatsaker i perioden  
032/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  

033/20 Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret 
etter avslag oppstart av planarbeid 

 

034/20 Kulturhusprosjektet - Fauske kommune - Stadssalg  
035/20 Omdisponering av vedtatte og allerede opptatte 

lånemidler til andre prosjekt - Kulturhuset 
 

036/20 Avhending av kommunal eiendomsmasse - 
effektivisering av arealbruk 

 

037/20 Salg av Sagatun Sykehjem  

038/20 Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til 
endelig vedtak 

 

039/20 Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og 
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 
islagte vassdrag 

 

040/20 Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot 
nedleggelse av Sagatun bokollektiv 

 

041/20 Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024  
042/20 Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020  
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030/20: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 030/20 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
 
 
031/20: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 031/20 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
032/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/20 Vedtak: 

Vedtak: 
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Saken tas til orientering.  
 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 044/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.  

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 032/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.  

 
 
 
033/20: Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret etter avslag oppstart av 
planarbeid 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
 Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og 
utviklingsutvalget. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar at initiativet til reguleringsplanarbeid stoppes for 
eiendom 101/1 jf § 12-8. Eiendommen er avsatt til formålet jordbruk/skogbruk 
samt LNFR i reguleringsplan og kommuneplanens arealdel, og skal ikke endres 
til boligformål gjennom reguleringsplanarbeid. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 

Ketil Skår (H) foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og utviklingsutvalget. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 010/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
 Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og 
utviklingsutvalget. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
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Behandling: 
Sak 33/20, foreslått av Hilde Johanne Dybwad, Arbeiderpartiet 

Fauske kommune viser til initiativet til reguleringsplanarbeid for eiendom 101/1 jf § 12-
8. 
Planene som foreligger fra grunneiers side, ses på som spennende og fremtidsrettet. 
Det legges vekt på at forslaget til utvikling av eiendommen baserer seg på at store 
deler av området for dyrket mark fortsatt skal være tilgjengelig for dyrking. Ved å 
koble landbruket sammen med et miljøbasert boligprosjekt, kan det skapes et unikt 
boligområde som vil kunne gjøre Fauske til en enda mer spennende etablerer 
kommune både for egne innbyggere og tilflyttere. 
Fauske kommunestyre stiller seg positiv til en omregulering av området. 

 

Karl Gunnar Strøm (SP) stilte spørsmål med egen habilitet. Han slår jorda. 
Stian Stenberg (FRP) stilte spørsmål med egen habilitet. Nabo til areal. 
Strøm og Stenberg ble enstemmig erklært inhabile med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 
første ledd a). 
Veronika Ormåsen (SP) og Marit Stemland (FRP) tiltrådte. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 18 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2 SV) 
mot 9 (9AP) stemmer. 
 
KOM- 033/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune vedtar at initiativet til reguleringsplanarbeid stoppes for 
eiendom 101/1 jf § 12-8. Eiendommen er avsatt til formålet jordbruk/skogbruk 
samt LNFR i reguleringsplan og kommuneplanens arealdel, og skal ikke endres 
til boligformål gjennom reguleringsplanarbeid. 

 
 
 
034/20: Kulturhusprosjektet - Fauske kommune - Stadssalg 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den 
økonomiske situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte 
lånemidler omdisponeres til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, 
dette belyses i egen sak.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den 
økonomiske situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte 
lånemidler omdisponeres til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, 
dette belyses i egen sak.  
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Ap`s forslag til innstilling, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
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Med bakgrunn i Fauske kommunes økonomiske situasjon omdisponeres opptatte 
lånemidler til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering og /eller nedbetaling 
av gjeld. 
Prosjektet Tower hotell har skapt stor begeistring i lokalsamfunnet og vakt nasjonal 
og internasjonal interesse. Fauske kommunestyre står fortsatt inne for at etableringen 
vil ha avgjørende betydning for en positiv utvikling for Fauske kommune med tanke 
på arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt og regionalt. 
Fauske kommunestyre ønsker å realisere et kulturbygg i tilknytning til Fauske Tower, 
forutsatt alternative finansieringsformer utenfor kommunalt budsjett. 
Med bakgrunn i ovenstående 
1. Formannskapet avholder et møte med Tower hotell for å få avklart videre planer og 
tidsperspektiv for bygging av det nye hotellet. 
2. Etter avklaringsmøtet tas det en beslutning om eventuelt videre arbeid for 
alternative finansieringsformer. Fauna koordinerer dette arbeidet i samarbeid med 
privat næringsliv og finansieringsinstitusjoner. 
 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 2H, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
FOR- 053/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den 
økonomiske situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte 
lånemidler omdisponeres til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, 
dette belyses i egen sak.  

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende forslag: 
Med bakgrunn i Fauske kommunes økonomiske situasjon omdisponeres opptatte 
lånemidler til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering og /eller nedbetaling 
av gjeld. 
Prosjektet Tower hotell har skapt stor begeistring i lokalsamfunnet og vakt nasjonal og 
internasjonal interesse. Fauske kommunestyre står fortsatt inne for at etableringen vil 
ha avgjørende betydning for en positiv utvikling for Fauske kommune med tanke på 
arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt og regionalt. 
Fauske kommunestyre ønsker å realisere et kulturbygg i tilknytning til Fauske Tower, 
forutsatt alternative finansieringsformer utenfor kommunalt budsjett. 
Med bakgrunn i ovenstående 
1. Formannskapet avholder et møte med Tower hotell for å få avklart videre planer og 
tidsperspektiv for bygging av det nye hotellet. 
2. Etter avklaringsmøtet tas det en beslutning om eventuelt videre arbeid for alternative 
finansieringsformer. Fauna koordinerer dette arbeidet i samarbeid med privat næringsliv 
og finansieringsinstitusjoner. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 11 
(9AP,2SV) stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 034/20 Vedtak: 

Vedtak: 
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Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den 
økonomiske situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte 
lånemidler omdisponeres til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, 
dette belyses i egen sak.  

 
 
 
035/20: Omdisponering av vedtatte og allerede opptatte lånemidler til andre prosjekt - 
Kulturhuset 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt 
«Kulturhus», med MNOK 2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord 
barnehage, ref kommunestyresak 005/20. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt 
«Kulturhus», med MNOK 2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord 
barnehage, ref kommunestyresak 005/20. 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 054/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt 
«Kulturhus», med MNOK 2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord 
barnehage, ref kommunestyresak 005/20. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 035/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt 
«Kulturhus», med MNOK 2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord 
barnehage, ref kommunestyresak 005/20. 

 
 
 
036/20: Avhending av kommunal eiendomsmasse - effektivisering av arealbruk 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg 
av eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
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Liste som følger: 
 
· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten 

til selvbyggere eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog 

med brukere om salg/flytting av aktivitet. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg 
av eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
 
· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten 

til selvbyggere eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog 

med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Forslag Arbeiderpartiet, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette konsekvensutredning for eventuell 
omregulering/avhending/salg av eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
FOR- 055/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg 
av eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
 
· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
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· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten 
til selvbyggere eller til utbyggere som samlet felt. 

· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog 
med brukere om salg/flytting av aktivitet. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Geir Olsen (AP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette konsekvensutredning for eventuell 
omregulering/avhending/salg av eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Formannskapets innstillling ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 
2R, 2SV) stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 036/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg 
av eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
 
· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten 

til selvbyggere eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog 

med brukere om salg/flytting av aktivitet. 

 
 
 
037/20: Salg av Sagatun Sykehjem 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. 
Salget offentliggjøres og gjennomføres via megler som åpent salg til høyeste 
bud. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. 
Salget offentliggjøres og gjennomføres via megler som åpent salg til høyeste 
bud. 
 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
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Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer. 
 
FOR- 056/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. 
Salget offentliggjøres og gjennomføres via megler som åpent salg til høyeste 
bud. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Nytt forslag sak 37-20, foreslått av Siv Anita Johnsen Brekke,           Høyre 

Kommunestyret ber rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget 
offentliggjøres og gjennomføres via megler som åpent salg. Endelig salg vedtas av 
formannskapet. 
 
Kommunestyret stiller seg positiv til en eventuell omregulering/bruksendring hvis 
annen bruk av eksisterende bruksområde ønskes. Eventuelle kostnader med 
omregulering/bruksendring må dekkes av kjøper. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig forkastet. 
H's forslag ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 2R) 
stemmer. 
 
KOM- 037/20 Vedtak: 

Vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget 
offentliggjøres og gjennomføres via megler som åpent salg. Endelig salg vedtas 
av formannskapet. 
 
Kommunestyret stiller seg positiv til en eventuell omregulering/bruksendring hvis 
annen bruk av eksisterende bruksområde ønskes. Eventuelle kostnader med 
omregulering/bruksendring må dekkes av kjøper. 

 
 
 
038/20: Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til endelig vedtak 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og 
klima 2019-2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer 
som er gjennomført av rådmannen etter høringsperioden. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og 
klima 2019-2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer 
som er gjennomført av rådmannen etter høringsperioden. 
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Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 004/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og 
klima 2019-2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer 
som er gjennomført av rådmannen etter høringsperioden. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 038/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og 
klima 2019-2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer 
som er gjennomført av rådmannen etter høringsperioden. 

 
 
 
039/20: Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune har følgende merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til 
transport av bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. 
Fauske kommune har tidligere vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i 
utmark ble behandlet etter plan og bygningsloven. Dette fungerte godt og det 
var enstemmighet i kommunestyret rundt praktiseringen i vår kommune. Det har 
vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter at fylkesmannen har varslet 
flere kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Dette har når ført 
til at flere hytteeiere ikke får dispensasjoner til å frakte bagasje til hyttene sine i 
flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte 
som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer 
i utmark og på islagte vassdrag § 5 c. 
 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
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Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer 
for mange hytteiere i flere kommune. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal 
forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune har ingen merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 

Elisabeth Sollihaug (AP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til 
transport av bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. Fauske 
kommune har tidligere vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i utmark ble 
behandlet etter plan og bygningsloven. Dette fungerte godt og det var enstemmighet i 
kommunestyret rundt praktiseringen i vår kommune. Det har vært store utfordringer 
knyttet til denne regelen etter at fylkesmannen har varslet flere kommuner om 
innskjerping av håndhevelsen av regelen. Dette har når ført til at flere hytteeiere ikke får 
dispensasjoner til å frakte bagasje til hyttene sine i flere kommuner. 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 5 c. 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for 
mange hytteiere i flere kommune. 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal forskrift. 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 
 
AP's forslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1H, 1SP) mot 1 (1SV) stemme. 
Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 007/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune har følgende merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til 
transport av bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. 
Fauske kommune har tidligere vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i 
utmark ble behandlet etter plan og bygningsloven. Dette fungerte godt og det 
var enstemmighet i kommunestyret rundt praktiseringen i vår kommune. Det har 
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vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter at fylkesmannen har varslet 
flere kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Dette har når ført 
til at flere hytteeiere ikke får dispensasjoner til å frakte bagasje til hyttene sine i 
flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte 
som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer 
i utmark og på islagte vassdrag § 5 c. 
 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer 
for mange hytteiere i flere kommune. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal 
forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret viser til Stortingets vedtak i sak om høring av forslag til endringer i 
motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-regelen. Kommunestyret er meget 
tilfreds med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i disse 
saker skal fattes lokalt i kommunene. 
 
Kommunestyret har registrert at det samtidig er sendt en sak på høring fra Klima-og 
miljødepartementet om forslag til endringer i reglene for tillatelse til å bruke snøskuter 
for å frakte bagasje og utstyr til hytte, med høringsfrist 1. august 2020. 
 
Kommunestyret vil ha en grundig behandling av denne saken, hvor det skal legges vekt 
på tilpassing, forenkling og minimalt byråkrati, slik at en lokal forskrift kan praktisere 
Stortingets vedtak og intensjoner på en enklest mulig måte, både for kommunen og 
brukerene. 
 
Saken fremlegges kommunestyret i Juni 2020. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF,  2R, 
5SP) mot 2 (2SV) stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 2R) 
stemmer. 
 
KOM- 039/20 Vedtak: 

Vedtak:  
Fauske kommune har følgende merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 

x-apple-data-detectors://7/
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Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til 
transport av bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. 
Fauske kommune har tidligere vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i 
utmark ble behandlet etter plan og bygningsloven. Dette fungerte godt og det 
var enstemmighet i kommunestyret rundt praktiseringen i vår kommune. Det har 
vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter at fylkesmannen har varslet 
flere kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Dette har når ført 
til at flere hytteeiere ikke får dispensasjoner til å frakte bagasje til hyttene sine i 
flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte 
som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer 
i utmark og på islagte vassdrag § 5 c. 
 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer 
for mange hytteiere i flere kommune. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal 
forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 

 
 
 
040/20: Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse av Sagatun 
bokollektiv 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Endringen som er vedtatt i kommunestyresak 11/19 og 112/119 videreføres. 
Kommunestyret ser ikke grunnlag for å imøtekomme innbyggeriniativets forslag 
til vedtak. 
 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Kommunestyret imøtekommer innbyggerinitiativet og ber rådmannen forberede en sak 
på dette. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 
(9AP, 2R) stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 040/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Endringen som er vedtatt i kommunestyresak 11/19 og 112/119 videreføres. 
Kommunestyret ser ikke grunnlag for å imøtekomme innbyggeriniativets forslag 
til vedtak. 
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041/20: Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av 
lovpålagte tilsyn, for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av 
lovpålagte tilsyn, for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 023/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av 
lovpålagte tilsyn, for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 041/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av 
lovpålagte tilsyn, for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  
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042/20: Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 20.02.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Saken tas til orientering. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 006/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Saken tas til orientering. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 042/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 


