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Møtedato: 02.02.2021 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene  
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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ketil Skår H 
Ronny Borge H 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 

 

Varamedlemmer Parti 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Christer Nyrud 
Erik Holm Melby 
Geir-Ove Kjellbakk 
Helge Delphin Akerhaugen 
Kariann Skar Sørdahl 
Kenneth Svendsen 
Liss-Ane Simonsen 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Orienteringer gitt i partssammensatt utvalg. 
· Kassandra Petsas (FRP): 

Ber om orientering om 17. maikomite 
· Hilde Dybwad (AP): 

1. Ber om orientering status beredskap vannforsyning 
2. Korona - Involvering av formannskapet 
3. Parkering utfartssteder - Kan vi få en sak til formannskapet? 

· Ketil Skår (H): 
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Salting på vei. Tørr fin vei. Kan vi ta dette opp med veieier? 
 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering om kommuneplanen og visjon v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane 
Simonsen 

 

Svar på spørsmål: 

Kassandra Petsas: 
Kommunalsjef Valla svarte. Tidligere har lag og foreninger påtatt seg dette oppdaget og 
midler har vært avsatt i budsjettet. Midler er nå også avsatt i budsjettet, men de 2 siste årene 
har kulturetaten med hjelpere gjennomført oppdraget. I fjor var det ikke noe arrangement, og 
vi er usikker på hvordan det blir i år grunnet koronasituasjonen. Hvis det er noen lag som er 
interessert, ber vi dem ta kontakt med enhetsleder kultur. 

Hilde Dybwad: 
Pkt. 1. Kommunalsjef Heimtun svarte. Fauske kommune har ingen krise med hensyn til 
vannsituasjonen slik den er i dag. Det som kan være usikkerhet rundt er vannverket i 
Valnesfjord som kommunen har litt lite erfaring med under de forhold vi har nå. Det er likevel 
viktig å poengtere, slik det har vært varslet om fra Fauske kommune; at det er viktig at alle 
tenker gjennom sitt vannforbruk slik at man minimerer dette så godt råd er mulig. De 
værforholdene vi har nå skal fortsette videre, og derav tappes selvsagt vannet ned gradvis 
uten tilførsel av nytt vann i tørre værforhold. 

Det er i dag arbeid med å sikre Valnesfjord vannverk tilgang til vann. Tilførselen av vann skjer 
via et hevert prinsipp ned til vannverket. Hvis vannet (som i dag ligger under 40 cm is) tappes 
lenger ned enn hevert røret er senket, kan det oppstå at man ikke får vann ned til vannverket. 
Dette sikres i dag ved at det ordnes egen tilgang med ekstra rør og pumper slik at man kan 
pumpe vannet fra Storvannet ned til vannverket, og derav sikre tilgang hvis vannet tappes 
hardt ned. 
Altså; oppsummert: Fauske kommune har pr dags dato ingen krise, men det er viktig at man 
likevel holder vannforbruket til kun nødvendig, og ikke lar kraner stå på tapping døgnet rundt 
og at man tidlig varsler hvis man skulle oppdage lekkasjer i vann nettet. På grunn av den 
strenge frosten med telepåvirkning, er nettet i økende grad utsatt for brudd, og VVA har 
døgnvakt for å så tidlig som mulig avdekke vannledningsbrudd. 
Pkt.2. Ordfører svarte. Helse- og omsorgsutvalget var delegert myndighet til å fastsette 
forskrifter på våren 2020. Formannskapet har nå denne delegerte myndigheten. Hvis nye 
forskrifter av prinsipiell karakter skal vedtas, vil formannskapet behandle de. Vi har ikke hatt 
noen overordnet orientering om korona i det siste. Det er ikke noe nytt for Fauske kommunes 
del. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside 
Pkt. 3. Kommunalsjef Heimtun svarte. Fauske kommune har redegjort for saken i forhold til 
det potensialet som ligger til grunn for å kunne inndekke noe av de store kostnadene som er 
med brøyting, da særlig på utfartsstedene. 
Hensikten er flerdelt: 

· Sett i forhold til at Fauske kommune har store kostnader til dette, og alternativet 
er å kutte brøyting i forhold til parkeringsplassene ved utfartssteder 7 plasser. 
Tilbudet vil derav bli dårlig. 

· Skape videre utvikling av utfartsstedene, med at det brøytes bedre og derav 
skapes plass til flere brukere av disse stedene. 

· Utvikling videre med stell, kanskje utvikle i samarbeid med andre aktører over tid 
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mulighet for grillplasser, skilting og eventuelt toalett i store utfartshelger. 
· Regulering av parkering i forhold til at mange bruker flere biler for å komme seg 

på hytta, store tilhengere og slik at det da blir mindre regulert parkering på disse 
parkeringsområdene, dette har vært en stor utfordring over mange år, og stadig 
økende med at hyttene er i bruk hele året. 

Fauske kommune har ca MNOK 2 pr år i kostnader på alle parkeringsplassene i Valnesfjord 
og Sulitjelma. Klungsetmarka er ikke inne i dette da denne avtalen sies opp, da Fauske 
kommune ikke eier denne parkeringsplassen. Vi er i dialog med Fauske IL langrenn om hva 
som skal skje videre, men har foreløpig ikke fått tilbakemelding om vegen videre der. 
På de andre 7 utfartsstedene er det i full gang med grunneieravtaler og søknader opp mot 
parkeringsmyndighetene ift skilting, betalingsløsninger og innlegging i easypark. Easypark er 
innført som soner, men det er ikke iverksatt før alle tillatelser og ordninger er på plass. 
Takster: 
I utgangspunktet var det tenkt kun døgn og årskort. Det fremkom ønske om timesavgift, 
denne ser vi kanskje ikke er heldig å ha, samt å se på en mer harmonisert tilnærming mot kun 
døgnkort og årskort. 
Samarbeid og avklaringer med andre aktører: 
Fauske kommune har opprettet kontakt i forhold til Røde kors ifm utfartshelger og øvelser der 
det vil finnes gode løsninger. Det planlegges med eget møte med disse ila februar. 
IL Malm har også vært en aktør i forhold til regulering av parkering i påsken, dette skal 
Fauske kommune i videre dialog med dem om i forbindelse med bistand i påsken. 
Innføring av parkeringsavgiften: 
Det er et stort arbeid med innføring av parkeringsavgift i forhold til tillatelser og skiltplaner. 
Dette arbeidet er i full gang, og begynner å nærme seg klar flere steder. Det blir ikke innføring 
av parkeringsavgift før alt er klart, skilt er kommet på plass og at tillatelser er i orden. 
Det er innført parkeringsavgift i deler av sentrum, økt takstene i forhold til regulativet, og vi er 
snart i  mål med skiltplaner. Vi har gått bredt ut med informasjon på hjemmesider og 
Facebook, og der vi har opplyst om at det ikke blir innført 1. februar, men at vi vil komme med 
TYDELIG og god informasjon i god tid FØR avgiften inntrer. 
Kommunedirektøren ser at informasjonsbehovet er stort, og dette vil behørig bli dekket før 
innføring, ellers vil ny informasjon bli lagt ut på hjemmesider og Facebook. 
Ketil Skår: 
Kommunalsjef Heimtun svarte. Statens vegvesen har egne rutiner i forhold til preventiv 
salting, da basert på blant annet fuktinnhold i lufta, temperatur i vegbanen og fare for at 
vegbanen skal slå is.  Det er ingen tvil om at det er reaksjoner på slik salting, og statens 
vegvesen har gjentatte ganger vært kontaktet via media og privatpersoner om dette temaet. 
Av erfaring er slike utspill vanskelig å nå frem med, men det kan selvsagt være et mer 
prinsipielt standpunkt fra Fauske kommune, på lik linje med det Saltdal kommune har kommet 
med (selv har jeg ikke sett denne). 
Det vil alltid være en risiko å gi konkrete innspill til forhold som kan gi føringer for 
trafikksikkerhet, da det kan bli oppfattet uheldig hvis det skulle skje en ulykke. Utspillet må 
derfor basere seg på en ren info, og da med henblikk på om rutiner og metoder er fulgt i 
forhold til de retningslinjer en entreprenør opererer ut fra. 
Så er det slik at det uten tvil er miljøfaglige (og trafikksikkerhetsmessige) variabler i dette, og 
et slikt moment er mulig å fremføre, noe på samme basis som Saltdal kommune. Det er i 
mange rapporter fra vitenskapelig hold, fremsatt mange negative konsekvenser med salting, 
også sett ut fra lokale fauna forhold og ikke minst ved at dyr trekkes til vegbanen. 
Hvis det er ønskelig, kan Fauske kommune sende et innspill på dette basert på fakta 
vedrørende innspill på metoder og rutiner, samt rent miljøfaglige innspill. I tillegg kan Saltdal 
kommunes innspill legges til grunn og refereres til som at det tilsluttes de moment som er 
fremkommet. Administrasjonen avventer politisk føring for dette. 
Formannskapet ba om at det sendes et innspill. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 03.02.21 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
004/21 Godkjenning av møtebok  

005/21 Delegerte saker i perioden  
006/21 Referatsaker i perioden  

007/21 Omstillingsprosjekt - Orientering til referansegruppe 
v/formannskap - Feb. 2021 

 

008/21 Statusrapport 2020  - Ny by-Ny E6 - Fra bru til bru  
009/21 Disponering av kompensasjonstilskudd for 

omsorgsboliger 2021 
 

010/21 Salten kontrollutvalgservice - Omdanning til 
Kommunalt oppgavefelleskap og tilslutning fra Rødøy 
kommune 

 

011/21 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2020  

012/21 Orientering status salgsprosjekt kommunale bygg - 
Fauske kommune 
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004/21: Godkjenning av møtebok 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 11/2020, 12/2020, 1/2021 og 2/2021 godkjennes. 

 
Formannskap 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 004/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 11/2020, 12/2020, 1/2021 og 2/2021 godkjennes. 

 
 
 
005/21: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 005/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
006/21: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Leder av barneverntjenesten inviteres til neste formannskapsmøte. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 006/21 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
007/21: Omstillingsprosjekt - Orientering til referansegruppe v/formannskap - Feb. 2021 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
          Tas til orientering. 
 

 
Arbeidsmiljøutvalg 27.01.2021: 
 
 
Behandling: 
AMU tar saken til orientering.  
 
AMU- 002/21 Vedtak: 
Vedtak:  
AMU tar saken til orientering. Vedtaket er enstemmig.  

 
Partssammensatt utvalg 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 002/21 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
          Tas til orientering. 

 
Formannskap 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Forslag, foreslått av Nils-Christian Steinbakk,      Arbeiderpartiet 
Formannskapet tar saken til orientering, men vil korrigere på tre områder. 
 
1. Formannskapet vil ikke øke administrative kostnader. 
 
Det skal derfor ikke omdisponeres ressurser fra andre tjenester til kommunikasjon. 
Kommunikasjons og informasjonsarbeidet organiseres av kommunedirektør og 
kommunalsjefer, samt enhet adm/felles. 
 
2. Kommunens næringsarbeid skal organiseres gjennom Fauna som kommunalt foretak. 
 
3. Det nedsettes et utvalg på tre personer som legger frem forslag til ny politisk struktur. 

 
Endret forslag til punkt 2 i forslag fra Nils Christian Steinbakk, foreslått av Ketil Skår, 
Høyre 
Utredning av næringsarbeidet i Fauske skal ses på i 2022. KD og leder av Fauna sørger for at 
samhandlingen mellom kommune og Fauna blir best mulig. 

 
Ketil Skår (H) fremmet følgende tilleggsforslag til AP's forslag pkt. 3: 
Utvalget består av: 
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- Ordfører 
- Nils-Christian Steinbakk fra opposisjonen 
- Ordfører får fullmakt til å oppnevne et medlem fra posisjonen. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag pkt. 1 ble forkastet med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mor 4 (3AP, 1SV) stemmer. 
AP's forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag pkt. 3 med H's tilleggsforslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
H's tilleggsforslag pkt. 2 ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mor 4 (3AP, 1SV) stemme. 
 
FOR- 007/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet tar saken til orientering, men vil korrigere på to områder. 
 
1. Kommunens næringsarbeid skal organiseres gjennom Fauna som kommunalt 
foretak. 
Utredning av næringsarbeidet i Fauske skal ses på i 2022. Kommunedirektør og leder 
av Fauna sørger for at samhandlingen mellom kommune og Fauna blir best mulig. 

2. Det nedsettes et utvalg på tre personer som legger frem forslag til ny politisk struktur. 
Utvalget består av: 
- Ordfører 
- Nils-Christian Steinbakk fra opposisjonen 
- Ordfører får fullmakt til å oppnevne et medlem fra posisjonen. 

 
 
 
008/21: Statusrapport 2020  - Ny by-Ny E6 - Fra bru til bru 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunestyre vedtar formelt prosjektet «Fra bru til Bru». 
2. Fauske kommunestyre gjør et prinsippvedtak om å bompengefinansiere omlegging 

av E6 og RV 80 ut av Fauske sentrum. 
3. Fauske kommunestyre vedtar å igangsette en mulighetsstudie for 

bompengefinansiering av overnevnte strekninger. 
4. Kommunestyret tar saken orienteringen. 
 

 
Formannskap 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Forslag, foreslått av Marlen Rendall Berg, Senterpartiet 
Punkt 2 og 3 tas ut av innstillingen og tas med i en egen sak som fremmes for 
formannskapet. Ny sak tar inn i seg utredning i forhold til hvordan andre kommuner har 
behandlet prinsippvedtak om bompengefinansiering. 

 
Forslag, foreslått av Marlen Rendall Berg, Senterpartiet 
1. Fauske kommunestyre vedtar formelt at prosjektet "Ny by- ny E6" endres i innhold og 
prosjekttittel til «Fra bru til bru». 

 
SP's forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 2 ble forkastet med 8 (3AP, 1FRP, 2H, 2SP) mot 
1 (1SV) stemme. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 3 ble forkastet med 8 (3AP, 1FRP, 2H, 2SP) mot 
1 (1SV) stemme. 
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SP's forslag pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1SV) stemmer. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
FOR- 008/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunestyre vedtar formelt at prosjektet "Ny by- ny E6" endres i innhold og 
prosjekttittel til «Fra bru til bru». 

Punkt 2 og 3 tas ut av innstillingen og tas med i en egen sak som fremmes for 
formannskapet. Ny sak tar inn i seg utredning i forhold til hvordan andre kommuner har 
behandlet prinsippvedtak om bompengefinansiering. 

4. Kommunestyret tar saken orienteringen. 

 
 

 
 
 
009/21: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2021 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2021: 
 

 
 
Fra 1. juli 2021 bortfaller kommunalt driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger). 

 
Formannskap 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Forslag, foreslått av Nils-Christian Steinbakk,      Arbeiderpartiet 
Saken utsettes og oversendes eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse til 
uttalelse. 
 
Formålet med eldrerådet Og rådet for personer med funksjonsnedsettelse er å bidra til å sikre 
en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre. 

 
AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 009/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og oversendes eldrerådet og rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse til uttalelse. 
 
Formålet med eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse er å bidra til å 
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sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre. 

 
 
 
010/21: Salten kontrollutvalgservice - Omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap og 
tilslutning fra Rødøy kommune 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtale og omdanning av Salten 
Kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven kapittel 19. 
 
Kommunestyret godkjenner utvidelse av Salten Kontrollutvalgservice med Rødøy 
kommune som ny deltaker. 
 

 
Formannskap 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 010/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtale og omdanning av Salten 
Kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven kapittel 19. 
 
Kommunestyret godkjenner utvidelse av Salten Kontrollutvalgservice med Rødøy 
kommune som ny deltaker. 

 
 
 
011/21: Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2020 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa I Nord-Norge datert 16.10.2020 avslås. Det 
er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Søknad om økonomisk støtte fra Arctic Presentation v/Tom Erik Moe datert 19.10.2020 
avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Søknad om økonomisk støtte fra Kunnskapssenteret i Gildeskål v/Isabel B. Hansen 
datert 06.11.2020 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Formannskap 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Søknad om økonomisk støtte, foreslått av Hilde Johanne Dybwad, Arbeiderpartiet 
Søknad om økonomiskstøtte fra Jusshjelpa i Nord-Norge på kr 2000,- innvilges. Beløpet 
belastes formannskapets konto 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1SV) 
avgitt for kommunedirektørens forslag til vedtak med AP's endringsforslag. 
 
FOR- 011/21 Vedtak: 
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Vedtak: 
Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa I Nord-Norge datert 16.10.2020 avslås. Det 
er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Søknad om økonomisk støtte fra Arctic Presentation v/Tom Erik Moe datert 19.10.2020 
avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Søknad om økonomisk støtte fra Kunnskapssenteret i Gildeskål v/Isabel B. Hansen 
datert 06.11.2020 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
 
 
012/21: Orientering status salgsprosjekt kommunale bygg - Fauske kommune 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. Kommunedirektøren redegjør nærmere i møtet på konkret 
status. 
 

 
Formannskap 02.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 012/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Saken tas til orientering. Kommunedirektøren redegjør nærmere i møtet på konkret 
status. 

 
 
 
 


