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Torill Mørkhagen 
 
 
 
 
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: 

· Sak 101/20 - Ekstra vedlegg 
· Sak 100/20 eventuelt deler som lukket møte. 
· Ketil Skår (H): Endrede åpningstider Fauskebadet. 

I forbindelse med åpning av Fauskebadet i høst er det endret drastisk i åpningstidene.  
Tidligere var det åpent på ettermiddag tirsdag, onsdag og fredag. Åpent torsdag 
morgen, samt lørdag og søndag på dagtid. 
Nå er dette endret til mandag til og med onsdag på ettermiddagstid, samt torsdag på 
morgenen. 
Dette har ført til at utfordringer både for Fauske svømmeklubb og helsesportslaget, 
som nå ikke får gjennomført de aktiviteter på samme gode måte som før.  
For gjennomføring av svømmeopplæring i regi av Norges svømmeskole har det stor 
betydning å få drive opplæring fordelt på to dager i uka, da det er vanskeligere for 
barna å huske det de lærte sist når det blir lengre mellom hver gang man får øve. Det 
har derfor vært prioritert å ha mandag og torsdag tilgjengelig for dette i alle år. 
I tillegg er alle familiene som har brukt Fauskebadet til helgeaktivitet nå helt avskåret 
fra bruk av anlegget. 
I den forbindelse ber jeg om svar på følgende spørsmål. 
1. Hvilken dialog har vært opp mot Fauske svømmeklubb, Fauske helsesportslag og 
eventuelt andre brukere før åpningstidene er endret? 
2. Hva er grunnen til at all åpning blir flyttet til første del av uken i stedet for å prioritere 
de dager med størst bruk av våre innbyggere? 
3. Hva er årsaken til at åpningstidene i det hele tatt endres, når alt har fungert så bra 
tidligere? 
4. Ser man for seg at dette er noe som gjelder bare ut året, eller ser administrasjonen 
for seg dette som en varig ordning? 

· Fotograf Adrian Øhrn Johansen arbeider med et fotoprosjekt om det norske 
lokaldemokratiet. Han vil følge møtet i dag og ta noen bilder. 

· Taletid på 3 minutter og replikk på 1 minutter ble enstemmig vedtatt. 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 
Ketil Skår (H): 
Kommunalsjef svarte. De endringer som er gjort, er knyttet til økonomi. Vi må redusere 
kostnader for billigere drift. Har vært dialog med lag og foreninger, men dialogen burde 
kanskje vært bedre. Varigheten er knyttet opp mot behandling av budsjettet. 
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Orienteringer: 

· Orientering om forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 

· Orientering om folkehelseoversikten v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane 
Simonsen og folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 

· Orientering angående tildelte coronamidler til vedlikehold v/rådmannen 
 

Orienteringer fra ordfører: 

· Prosjektet "Bru til bru" - Møte med samferdselsdepartementet 
· Sjunkhatten folkehøgskole - Mandat til styringsgruppa kommer som sak i neste møte 
· Nasjonalparkstyre - Befaring i Junkerdal nasjonalpark. Vil lage viewpunkt ved 

Jakobsbakken 
· Covid-19 - De ansatte ha gjort en formidabel jobb. Testing er nå flyttet til paviljong 5. 
· Influensavaksine - Innkjøp ekstra. Starter fra uke 44 
· Destinasjon Salten - Evaluering kommer til neste møte 
· Struktur videregående skole arbeides med 
· Det har vært dialogmøte med fylkeskommunen angående gatelys, bussholdeplass i 

sentrum og FV530 mot Sulitjelma 
· Verdensdagen for psykisk helse vil bli avholdt 10. oktober i Fauske 
· Trafikkofrenes dag vil bli markert 
· Budsjettarbeidet - Formannskap, gruppeleder og utvalgsledere møttes etter forrige 

formannskapsmøte. Nytt møte vil bli 22. oktober. Her vil også fylkesmannen delta. 
 

Habilitet: 

· Ketil Skår: Sak 91/20 og 92/20 – Sitter som varamedlem til styret 
· Trine Nordvik Løkås: Sak 101/20 - Sitter i styret 
· Ronny Borge: Sak 102/20 - Sitter i styret 
· Per-Gunnar Skotåm: 101/20 - Satt i tidligere styre 

 

Sak 103/20 ble behandlet før sak 100/20. 

Sak 102/20 ble behandlet før sak 100/20. 

Sak 101/20 ble behandlet før sak 100/20. 

 

Embla Sørensen (AP) innvilget permisjon fra sak 102/20. 
Kassandra Petsas (FRP) innvilget permisjon fra sak 102/20. Marit Stemland (FRP) trådte inn. 
Christian Bringsli (H) innvilget permisjon fra sak 100/20. 
Kathrine Moan Larsen (AP) innvilget permisjon fra sak 100/20. 
Marianne Tverå (H) innvilget permisjon fra sak 100/20. 

 

Sak 100/20 ble enstemmig vedtatt behandlet i lukket møte med hjemmel i kommuneloven § 
11-5, andre ledd. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.10.20 
 
 
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  
075/20 Godkjenning av møtebok  

076/20 Delegerte saker i perioden  

077/20 Referatsaker i perioden  

078/20 Økonomimelding 2/2020  

079/20 Folkehelsa i Fauske 2020  

080/20 Eierskapsmelding – eierskapspolitikk Fauske kommune  

081/20 Ny samarbeidsavtale med vedtekter for RKK Salten 
kommunalt oppgavefellesskap 

 

082/20 Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur, 2020 - 2024  

083/20 Ny gruvedrift i Sulitjelma - Nye Sulitjelma gruver -  
Anmodning om svar 

 

084/20 Endring av områderegulering for Søbbesva  

085/20 Sluttbehandling - Områderegulering Skysselvika næring og 
industri 

 

086/20 Sluttbehandling - Detaljregulering - Fortau Erikstad-Lund  

087/20 Sluttbehandling detaljregulering - Fauske idrettshall - 
parkering 

 

088/20 Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet  

089/20 Veteranplan for Fauske kommune  

090/20 Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i 
landbruket 

 

091/20 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 
58/20 - Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved 
utvidelse av barnehage 

 

092/20 Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse 
av barnehage 

 

093/20 Fauske Storbilsenter AS - Søknad om erverv del av 
kommunalt areal fra eiendommen gnr. 103, bnr. 1085 - 
Truck stop 

 

094/20 Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys 
langs fylkesveier 

 

095/20 Særutskrift fra kontrollutvalget 23/20 - Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020 - 2023 

 

096/20 Særutskrift fra kontrollutvalget 25/20 - Rapport 
forvaltningsrevisjon - Oppfølging Iris Salten IKS - Selvkost 
og offentlige anskaffelser 

 

097/20 Stortings- og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdag  

098/20 Valg av medlemmer til Indre Salten forliksråd eventuelt til 
Fauske forliksråd for perioden 1. januar 2021 til 31. 
desember 2024 

 

099/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 1. oktober 2020 - Om 
barn sendt til utlandet mot sin vilje 

 

100/20 Konstituering av kommunedirektør  

101/20 Galvano TIA AS – Fremtidig organisering – Unntatt 
offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 13 jfr. 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

102/20 SKS - Aksjonæravtale - Revidert Unntatt 
offentlighet 

103/20 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 1. oktober 2020 - 
Om Fauske kommunes syn på planer om journalsystemet 
AKSON 
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075/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 godkjennes. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 075/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 godkjennes. 

 
 
 
076/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 076/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
077/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 077/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
078/20: Økonomimelding 2/2020 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 2/2020 tas til etterretning. 
 

2. Kun investeringer som gjøres iht. lovpålegg, avtalerettslige forpliktelser, 
reduksjon i driftsutgifter og/eller økt produktivitet/effektivitet i kommunal 
tjenesteproduksjon prioriteres i 2020. Øvrige investeringer utsettes inntil 
videre.  
 

3. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  
 
Drift:  
 

 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 2/2020 tas til etterretning. 
 

2. Kun investeringer som gjøres iht. lovpålegg, avtalerettslige forpliktelser, 
reduksjon i driftsutgifter og/eller økt produktivitet/effektivitet i kommunal 
tjenesteproduksjon prioriteres i 2020. Øvrige investeringer utsettes inntil 
videre.  
 

3. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  
 
Drift:  
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Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen kommer tilbake til neste formannskapsmøte 
- med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruket 
- med tiltak for å redusere det forventede merforbruket 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's tilleggsforslag ble forkastet med 6 (1FRP, 2H, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) stemmer. 
 
FOR- 083/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 2/2020 tas til etterretning. 
 

2. Kun investeringer som gjøres iht. lovpålegg, avtalerettslige forpliktelser, 
reduksjon i driftsutgifter og/eller økt produktivitet/effektivitet i kommunal 
tjenesteproduksjon prioriteres i 2020. Øvrige investeringer utsettes inntil 
videre.  
 

3. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  
 
Drift:  
 

 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef og kommunalsjef helse og omsorg orienterte. 
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Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen på vegne 
av FRP, H, KRF og SP: 
2. Fauske kommune er i en svært alvorlig situasjon. Merforbruket de siste årene er betydelig, og 
situasjonen forverres ytterligere jfr. Økonomimelding II, der rådmannen varsler et merforbruk 
også i 2020 tilsvarende 33-50 mill. 
3. Kommunestyret er svært bekymret over utviklingen, og rådmannen bes om å følge opp 
vedtak fattet i budsjett 2020 og vedtak om ytterligere stillingsreduksjon i økonomimelding I. 
4. Det er svært viktig for utviklingen av Fauske at det oppnås kontroll på kommunens 
driftsutgifter og at kostnadene reduseres. Det er en forutsetning at alle enheter driftes innenfor 
tildelt ramme. Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen tett, og snarest iverksette 
tiltak for enheter som avviker fra tildelt ramme. Rådmannen rapporterer tilbake til 
formannskapet løpende når tiltak må iverksettes. 
5. Prosessen med ytterligere tiltak i forhold til omstilling og effektivisering må intensiveres. Skal 
driftsbudsjettet komme i balanse, kostnadene reduseres og tidlligere års merforbruk dekkes inn, 
må den største utgiften som er lønnskostnader, reduseres betraktelig. Dette må skje i nær 
dialog med tillitsvalgte. Behovet for og omfanget av nedbemanning må drøftes, herunder mulige 
tiltak og virkemidler for å oppnå ønsket resultat. 
 
Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen kommer tilbake til neste formannskapsmøte 
- med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruket 
- med tiltak for å redusere det forventede merforbruket 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's tilleggsforslag ble forkastet med 18 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5Sp, 2SV) mot 9 (9AP) 
stemmer. 
FRP/H/KRF/SP's tilleggsforslag ble vedtatt med  14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 
2SV) stemmer. 
 
KOM- 078/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Økonomimelding 2/2020 tas til etterretning. 
 

2. Kun investeringer som gjøres iht. lovpålegg, avtalerettslige forpliktelser, 
reduksjon i driftsutgifter og/eller økt produktivitet/effektivitet i kommunal 
tjenesteproduksjon prioriteres i 2020. Øvrige investeringer utsettes inntil 
videre.  
 

3. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  
 
Drift:  
 

 

4. Fauske kommune er i en svaært alvorlig situasjon. Merforbruket de siste årene 
er betydelig, og situasjonen forverres ytterligere jfr. Økonomimelding II, der 
rådmannen varsler et merforbruk også i 2020 tilsvarende 33-50 mill. 
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5. Kommunestyret er svært bekymret over utviklingen, og rådmannen bes om å 
følge opp vedtak fattet i budsjett 2020 og vedtak om ytterligere stillingsreduksjon i 
økonomimelding I. 
 
6. Det er svært viktig for utviklingen av Fauske at det oppnås kontroll på 
kommunens driftsutgifter og at kostnadene reduseres. Det er en forutsetning at 
alle enheter driftes innenfor tildelt ramme. Rådmannen skal følge den 
økonomiske utviklingen tett, og snarest iverksette tiltak for enheter som avviker 
fra tildelt ramme. Rådmannen rapporterer tilbake til formannskapet løpende når 
tiltak må iverksettes. 
 
7. Prosessen med ytterligere tiltak i forhold til omstilling og effektivisering må 
intensiveres. Skal driftsbudsjettet komme i balanse, kostnadene reduseres og 
tidlligere års merforbruk dekkes inn, må den største utgiften som er 
lønnskostnader, reduseres betraktelig. Dette må skje i nær dialog med 
tillitsvalgte. Behovet for og omfanget av nedbemanning må drøftes, herunder 
mulige tiltak og virkemidler for å oppnå ønsket resultat. 

 
 
 
079/20: Folkehelsa i Fauske 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer»  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 02.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 027/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer» . 
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Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 080/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 084/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 079/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
 
 
080/20: Eierskapsmelding – eierskapspolitikk Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunstyret: 

Fauske kommune vedtar eierskapsmeldingen/eierpolitikk vedlagt denne sak med de 
endringer fremkommet i møtet.  
 
Fauske kommune vedtar at rådmannen sammen med eierutvalget (formannskapet) 
utarbeider «Selskap spesifikke strategier» etter de beskrivelser gitt i eiermeldingen. 
Denne saken legges frem til kommunestyret løpet av våren 2021. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar eiermeldingen/eierpolitikk vedlagt denne sak med de endringer 
fremkommet i møtet.  
 
Fauske kommune vedtar at rådmannen sammen med eierutvalget (formannskapet) 
utarbeider «Selskap spesifikke strategier» etter de beskrivelser gitt i eiermeldingen. 
Denne saken legges frem til kommunestyret løpet av våren 2021. 
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Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 086/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunstyret: 

Fauske kommune vedtar eierskapsmeldingen/eierpolitikk vedlagt denne sak med de 
endringer fremkommet i møtet.  
 
Fauske kommune vedtar at rådmannen sammen med eierutvalget (formannskapet) 
utarbeider «Selskap spesifikke strategier» etter de beskrivelser gitt i eiermeldingen. 
Denne saken legges frem til kommunestyret løpet av våren 2021. 
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.. 
 
KOM- 080/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar eierskapsmeldingen/eierpolitikk vedlagt denne sak med de 
endringer fremkommet i møtet.  
 
Fauske kommune vedtar at rådmannen sammen med eierutvalget (formannskapet) 
utarbeider «Selskap spesifikke strategier» etter de beskrivelser gitt i eiermeldingen. 
Denne saken legges frem til kommunestyret løpet av våren 2021. 
 

 
 
 
081/20: Ny samarbeidsavtale med vedtekter for RKK Salten kommunalt 
oppgavefellesskap 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og 
samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefellesskap. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og 
samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefellesskap. 
 

 
Partssammensatt utvalg 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder RKK orienterte. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og 
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samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefellesskap. 
 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 085/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og 
samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefellesskap. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 081/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og 
samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefellesskap. 

 
 
 
082/20: Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur, 2020 - 2024 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 03.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Temaplanen «Laget rundt barnet» vedtas i henhold til kommunens planstrategi som 
gjeldende for samhandlingsområdet oppvekst og kultur for perioden 2020 – 2024. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Temaplanen «Laget rundt barnet» vedtas i henhold til kommunens planstrategi som 
gjeldende for samhandlingsområdet oppvekst og kultur for perioden 2020 – 2024. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 034/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Temaplanen «Laget rundt barnet» vedtas i henhold til kommunens planstrategi som 
gjeldende for samhandlingsområdet oppvekst og kultur for perioden 2020 – 2024. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 082/20 Vedtak: 
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Vedtak: 
Temaplanen «Laget rundt barnet» vedtas i henhold til kommunens planstrategi som 
gjeldende for samhandlingsområdet oppvekst og kultur for perioden 2020 – 2024. 

 
 
 
083/20: Ny gruvedrift i Sulitjelma - Nye Sulitjelma gruver -  Anmodning om svar 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre er positiv til planene for at ny gruvedrift i Sulitjelma blir realisert. 
En slik etablering vil skape mange arbeidsplasser og positive ringvirkninger for Fauske 
samfunnet sett under ett. Det fordres at alle retningslinjer og føringer fra sentrale 
myndigheter for en slik drift, blir fulgt. 
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Forslag til innstilling, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
Ny gruvedrift vil skape aktivitet, nye arbeidsplasser og gi positive ringvirkninger for Fauske, 
Salten og samfunnet for øvrig. Det er også et godt tilskudd til det grønne skiftet. 
Kravet om statlig rensing av gjennomført gruvedrift står fast, og kan ikke belastes eller skyves 
over til ny gruvedrift. 
Kravet om grenseverdier som vedtatt i KOM-081/18 oppheves og Fauske kommune forholder 
seg til NGI rapport: Dok.nr. 20140315-04-R. 
Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, SV, Høyre, Senterpartiet, FRP, KRF 
 

 
AP/FRP/H/KRF/SP/SV's forslag ble vedtatt med 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5Sp, 2SV) mot 2 
(2R) stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 
 
KOM- 083/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Ny gruvedrift vil skape aktivitet, nye arbeidsplasser og gi positive ringvirkninger for Fauske, 
Salten og samfunnet for øvrig. Det er også et godt tilskudd til det grønne skiftet. 
Kravet om statlig rensing av gjennomført gruvedrift står fast, og kan ikke belastes eller 
skyves over til ny gruvedrift. 
Kravet om grenseverdier som vedtatt i KOM-081/18 oppheves og Fauske kommune 
forholder seg til NGI rapport: Dok.nr. 20140315-04-R. 

 
 
 
084/20: Endring av områderegulering for Søbbesva 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 
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Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 084/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 084/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 

 
 
 
085/20: Sluttbehandling - Områderegulering Skysselvika næring og industri 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri, plan-id 2020002, som 
det nå foreligger. 
 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, planID 
1997004. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri, plan-id 2020002, som 
det nå foreligger. 
 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, planID 
1997004. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 082/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri, plan-id 2020002, som 
det nå foreligger. 
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Planen erstatter deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, planID 
1997004. 
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 085/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri, plan-id 2020002, som 
det nå foreligger. 
 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, planID 
1997004. 
 

 
 
 
086/20: Sluttbehandling - Detaljregulering - Fortau Erikstad-Lund 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 081/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
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reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 086/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 

 
 
 
087/20: Sluttbehandling detaljregulering - Fauske idrettshall - parkering 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-
ID 2014001. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-
ID 2014001. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 083/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-
ID 2014001. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
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Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 087/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-
ID 2014001. 

 
 
 
088/20: Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 088/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 088/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
 
 
089/20: Veteranplan for Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres 
og justeres årlig. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres 
og justeres årlig. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 087/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres 
og justeres årlig. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 089/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres 
og justeres årlig. 

 
 
 
090/20: Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 08.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
2021 -2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av 
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
2021 -2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av 
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 090/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
2021 -2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av 
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 090/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
2021 -2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av 
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
 
 
091/20: Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 58/20 - 
Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Vedtak i kommunestyresak 58/20 oppheves. 
 
Saken tas opp til ny behandling. 
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er medeier og varamedlem til styret i 
Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6, første ledd e). 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet følgende forslag på vegne av FRP, H, KRF og SP: 
1. Kommunestyret tar krav om lovlighetskontroll til følge og opphever vedtak i sak 58/20. 
2. Rådmannen bes fremme ny sak for kommunestyret i neste møte. Ved fremleggelse av ny sak 
ber kommunestyret om at muligheten for å eventuelt redusere antall plasser i de kommunale 
barnehagene utredes, likt antall plasser Lyngheia barnehage søker om forhåndsgodkjenning av. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak 2. avsnitt ble vedtatt med 22 (9AP, 3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) mot 4 
(2R, 2SV) stemmer. 
FRP/H/KRF/SP's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 
2SV) stemmer (ordfører dobbeltstemme). 
 
KOM- 091/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar krav om lovlighetskontroll til følge og opphever vedtak i sak 58/20. 
Saken tas opp til ny behandling. 
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2. Rådmannen bes fremme ny sak for kommunestyret i neste møte. Ved fremleggelse av 
ny sak ber kommunestyret om at muligheten for å eventuelt redusere antall plasser i de 
kommunale barnehagene utredes, likt antall plasser Lyngheia barnehage søker om 
forhåndsgodkjenning av. 

 
 
 
092/20: Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunestyret opprettholder avslag på søknaden med bakgrunn i behovsanalyse om 
barnehagedekning gjort i saksutredningen til sak 58/20 og fødselsutvikling i Fauske 
kommune.  
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er medeier og varamedlem til styret i 
Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6, første ledd e). 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet utsettelsesforslag på vegne av FRP, H, KRF, SP: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 2SV) 
stemmer (ordfører dobbeltstemme). 
 
KOM- 092/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 
 
 
 
093/20: Fauske Storbilsenter AS - Søknad om erverv del av kommunalt areal fra 
eiendommen gnr. 103, bnr. 1085 - Truck stop 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 
103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte 
deler av eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av 
infrastruktur, og annet bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av 
Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til kr. 300,- m2. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 
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103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte 
deler av eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av 
infrastruktur, og annet bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av 
Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til ny næringstakst på NOK 500,- pr m2. 
 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 
103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte 
deler av eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, 
og annet bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av Blålysbygget. Dette kun 
ved behov. 
 
Eiendommen selges til ny næringstakst. 

 
Ronny Borge (H) fremmet på vegne av H, SP, FRP følgende endring i siste setning: 
Eiendommen selges til kr. 300 m2.  
 
Rådmannens endrede forslag til innstilling 1. og 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
H/FRP/SP's forslag ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer avgitt for 
rådmannens endrede forslag til innstilling 3. avsnitt. 
 
FOR- 089/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 
103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte 
deler av eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av 
infrastruktur, og annet bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av 
Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til kr. 300,- m2. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Geir Olsen (AP) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 103, 
bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte deler av 
eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, og annet 
bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av Blålysbygget. Dette kun ved behov. 

 
Eiendommen selges til ny næringstakst. 
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Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 2SV) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 093/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet og fradelt ca 4700 kvm av kommunal grunn fra gnr. 
103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetninger: 
 
Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne, ved behov, benytte 
deler av eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av 
infrastruktur, og annet bygningsmessig arbeider i forbindelse med etablering av 
Blålysbygget. Dette kun ved behov. 
 
Eiendommen selges til kr. 300,- m2. 

 
 
 
094/20: Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys langs fylkesveier 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Av økonomiske årsaker vedtar kommunestyret fortsatt drift av gatelys langs 
fylkesveiene inntil videre. Kommunestyret ber rådmannen fortsette den positive dialogen 
med Nordland Fylkeskommune om videre løsning i saken. 
  
Saken kommer opp på nytt i forbindelse med budsjettet for 2021. 

 
 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 094/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Av økonomiske årsaker vedtar kommunestyret fortsatt drift av gatelys langs 
fylkesveiene inntil videre. Kommunestyret ber rådmannen fortsette den positive dialogen 
med Nordland Fylkeskommune om videre løsning i saken. 
  
Saken kommer opp på nytt i forbindelse med budsjettet for 2021. 

 
 
 
095/20: Særutskrift fra kontrollutvalget 23/20 - Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon: 

 
1.          Økonomistyring 
2.          Sykefravær 
3.          Eiendomsforvaltning 
4.          Oppfølgning av politiske vedtak 
5.          Administrativ struktur 
6.          Nivå på tjenesteyting 
7.          Gjennomføring av omstilling 
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Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 
innenfor de utvalgte områdene i planen. 
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 095/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon: 

 
1.          Økonomistyring 
2.          Sykefravær 
3.          Eiendomsforvaltning 
4.          Oppfølgning av politiske vedtak 
5.          Administrativ struktur 
6.          Nivå på tjenesteyting 
7.          Gjennomføring av omstilling 
 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 
innenfor de utvalgte områdene i planen. 

 
 
 
096/20: Særutskrift fra kontrollutvalget 25/20 - Rapport forvaltningsrevisjon - Oppfølging 
Iris Salten IKS - Selvkost og offentlige anskaffelser 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og 
Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

 
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling. 

 
3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor grad 

er fulgt opp av selskapet.  

 
 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 096/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og 
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Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

 
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling. 

 
3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor 

grad er fulgt opp av selskapet.  

 
 
 
097/20: Stortings- og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdag 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes det i Fauske kommune 
valg mandag 13. september 2021. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes det i Fauske kommune 
valg mandag 13. september 2021. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 096/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes det i Fauske kommune 
valg mandag 13. september 2021. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 097/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes det i Fauske kommune 
valg mandag 13. september 2021. 

 
 
 
098/20: Valg av medlemmer til Indre Salten forliksråd eventuelt til Fauske forliksråd for 
perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Hvis kommunestyrene i Beiarn, Fauske, Saltdal og Sørfold fatter likelydende vedtak om 
felles forliksråd fattes følgende vedtak og valg: 
 
Som medlem og varamedlem til Indre Salten forliksråd velges: 
Medlem: …………………… 
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Varamedlem: ……………… 
 
Som forslag til formann velges: ……………….. 
 
 
Hvis kommunestyrene i Saltdal og/eller Sørfold ikke fatter likelydende vedtak om felles 
forliksråd som Beiarn og Fauske fattes følgende vedtak og valg: 
 
Som forliksråd for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges:  
Medlemmer:  
1. ..........  
2. ..........  
3. ..........  
 
Varamedlemmer:  
1. ..........  
2. ..........  
3. ..........  
 
Som formann velges:  
................................... 

 
 
Formannskap 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 095/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet følgende omforente forslag: 
Som forliksråd for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges:  

Medlemmer:  
1. Beate Setså Borge 
2. Ole Martin Pettersen 
3. Gro Anita Olsen 
 
Varamedlemmer:  
1. Lisbeth Kvæl 
2. Per Kristen Løkås 
3. Åge Ellingsen 
 
Som  leder velges:  
Beate Setså Borge 

 
Det omforente forslaget ble enstemmeig vedtatt. 
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KOM- 098/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som forliksråd for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges:  
Medlemmer:  
1. Beate Setså Borge, Kirkeveien 43 B, 8207 Fauske 
2. Ole Martin Pettersen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
3. Gro Anita Olsen, Oppigardsveien 8, 8200 Fauske 
 
Varamedlemmer:  
1. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19 B, 8230 Sulitjelma 
2. Per Kristen Løkås, Sankthanshågen 12, 8215 Valnesfjord 
3. Åge Ellingsen, Finneidgata 22 A, 8210 Fauske 
 
Som  leder velges:  
Beate Setså Borge 

 
 
 
099/20: Interpellasjon til kommunestyremøtet 1. oktober 2020 - Om barn sendt til utlandet 
mot sin vilje 
 
 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
 
Behandling: 
 
 
KOM- 071/20 Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Interpellanten leste interpellasjonen. 
 
KOM- 099/20 Vedtak: 
Ordfører svarte: 

- Kan ordfører garantere for at barnevernstjenesten i Fauske kommune ikke har betalt for 
at barn sendes på koranskoler? 
 
Barneverntjenesten har aldri dekket utgifter til å sende barn av innvandrerfamilier til 
koranskoler. Vi dekker heller ikke ferie/fritidsreiser til hjemlandet.  
 
 
- Hvordan jobber kommunen for å avdekke og hindre negativ sosial kontroll? 
 
Dette er et stort og noe generelt spørsmål som omhandler flere enheter, både 
flyktningetjeneste, voksenopplæring, skole, barnehage, barnevernstjeneste, PPT, 
Familiesenter osv. Og jeg tenker at det ikke bare omhandler minoritetsfamilier, men slik 
jeg oppfatter interpellasjonen kan vi begrense oss til minoritetsfamilier og hvordan det 
jobbes mot dem spesifikt med forebygging.I de familiene barneverntjenesten er inne med 
tiltak vil dette være tematikk og grunnlag for oppmerksomhet. Vanskelig tema, 
eksempelvis er bruk av hijab sosial kontroll eller ønske om å følge tradisjoner eller 
kultur/religion?  
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Fra høsten starter kommunen opp med prosjektet TIMS minoritet som skal jobbe tett opp 
mot alle familier med minoritetsbakgrunn i Fauske. Prosjektmedarbeider er også ansatt på 
flyktningkontoret og har god oversikt over bosatte flyktninger på Fauske.  
 
 
- Hvis kommunen og dens tjenester mistenker eller avdekker at foreldre skal sende eller 
har sendt barna til utlandet, vil ordfører sikre at kommunen gjør det de kan for å hindre og 
anmelde slike forhold til politiet? 
 
Vi har handlingsplikt hvis vi mistenker at barn utsettes for vold, overgrep, mishandling, 
kjønnslemlestelse osv. Dette gjelder alle barn, ikke bare de med minoritetsbakgrunn. 
For eksempel så er det et ekstra fokus på minoritetsbarn og reiser i forbindelse med ferier. 
Det er retningslinjer for å avdekke og forhindre at barn sendes til hjemland der man 
mistenker at de kan bli utsatt for uønskede hendelser. Dette er retningslinjer som jobbes 
med av både skoler, barnehager, familiesenter, barnevernstjeneste, flyktningetjeneste osv. 
Det er en plikt å melde slike forhold til politiet og forhindre avreise fra Norge fra alle 
tjenester.  
 
Barneverntjenesten har et godt samarbeid med politiet. I saker der barnevernet er usikker 
diskuterer devgjerne saker anonymt, før de i samarbeid avgjør anmeldelse. Dersom 
barnevernstjenesten mistenker eller avdekker slike forhold blir de selvfølgelig anmeldt. 
Svarene er basert på de familiene som er klienter hos barnevernet, og det er jo en liten del 
av gruppen innvandrerfamilier. 

 
 
 
100/20: Konstituering av kommunedirektør 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten innstilling. 
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven § 11-5, andre ledd. 
 
Det ble vedtatt å kontituere eksternt med 15 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP, 2R) mot 10 (8AP, 2SV) 
stemmer. 
 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Helge Akerhaugen konstitueres som kommunedirektør i Fauske kommune fra 1.11.2020 fram til 
ny kommunedirektør tiltrer. 
Han gis en avlønning lik dagens rådmannslønn. 
 
H's forslag ble vedtatt med 16 (3FRP, 3H, 1KRF, 5SP, 2R, 2SV) mot 7 (7AP) stemmer. 
 
KOM- 100/20 Vedtak: 
Vedtak:  

Helge Akerhaugen konstitueres som kommunedirektør i Fauske kommune fra 1.11.2020 
fram til ny kommunedirektør tiltrer. 
Han gis en avlønning lik dagens rådmannslønn. 
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101/20: Galvano TIA AS – Fremtidig organisering – Unntatt offentlighet med hjemmel i 
offentlighetsloven § 13 jfr. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 
 
 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
KOM- 101/20 Vedtak: 
Vedtak er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 23, fjerde ledd 

 
 
 
102/20: SKS - Aksjonæravtale - Revidert 
 
      
      
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
KOM- 102/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det vedlagte forslaget til aksjonæravtale i SKS tilskuttes av kommunestyret. 
 
 
 
103/20: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 1. oktober 2020 - Om Fauske 
kommunes syn på planer om journalsystemet AKSON 
 
 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Spørsmålsstiller leste det grunngitte spørsmålet. 
 
KOM- 103/20 Vedtak: 
Ordfører svarte: 

Har Fauske Kommune hørt om AKSON journal systemet ? 
Ja, Fauske kommune er invitert å ta del i en intensjonsavtale som øvrige kommuner i 
forhold til samarbeidet om AKSON. Invitasjonen er kommet fra KS og helsedepartementet, 
og har til intensjon å svare på Meld. St. 9 (2012-2013) «En innbygger – en journal»  aom 
setter mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Invitasjonen er til nå kun 
håndtert administrativt. 
 
Har dette vært tema i noen utvalg eller møter i helseavdelingen ? 
Både ja og nei. Det har slik nevnt ikke vært tematisert i politiske møter i helse og 
omsorgsutvalget. Det er diskutert internt i den administrative ledelsen i kommunen. 
Ordføreren har blitt informert fra rådmannen at det er en intensjon om å sette saken opp til 
politiske behandling høsten 2020.  
 

Har Fauske Kommune mottatt invitasjonen om å skrive under intensjonsavtalen og hva har 
kommunen i tilfelle gjort med dette  ? 
Fauske kommune er forespurt om å ta stilling til intensjonsavtalen. Ordføreren er informert 
av rådmannen at planen var å behandle denne invitasjonen i møtet i juni 2020, dette ble 
ikke gjennomført grunnet både sykefravær i kommunens øverste ledelse. Derfor har 
rådmannen signalisert at denne vil behandles i helse og omsorgsutvalget, og 
kommunestyret i løpet av høsten 2020.  
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Hvis Kommunen har godtatt noe i denne saken, hvordan tenker ordføreren at dette skal 
gjøres sett i lys av vår meget anstrengte økonomi ? 
Ordfører understreker at det per dags dato ikke foreligger noen økonomiske forpliktelser 
knyttet til arbeidet med AKSON. Det er også viktig å understreke at intensjonserklæringen 
ikke innebærer noen kjøpsforpliktelse eller økonomiske forpliktelser. Det er imidlertid 
relevant å ta stilling til om men innledningsvis ønsker å være med eller ikke. Den videre 
politiske behandlingen må avklare om de praktiske og økonomiske sidene av saken i løpet 
av 2021.   

 
 
 
 


