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TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Geir Mosti AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Kathrine Moan Larsen AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Vegard Setså AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Stian Stenberg FRP 
Ketil Skår H 
Marianne Tverå H 
Ronny Borge H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Audun Dahl SP 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 

 
Varamedlemmer Parti 
Embla Sofie K. Sørensen AP 
Gisela Hansen Gulstad AP 
Gunn Lisbeth Pedersen AP 
Michael Sagnes FRP 
Kristin Setså H 
Per Kristen Løkås H 
Tor-William B. Paasche SV 

 
 
 
 
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. 

En bil er tatt i raset på Kistrand. 
Ordfører rådførte seg med formannskapets medlemmer, før ordfører foreslo å utsette 
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kommunestyremøtet til 11. mars. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 25.02.21 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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001/21: Godkjenning av møtebok 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 001/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
002/21: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 002/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
003/21: Fauske kommune - ny brannordning, Salten Brann IKS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommmunestyret slutter seg til forslaget til ny brannordning, slik beskrevet fra Salten 
Brann IKS.  
 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Hun er vara til styre i Salten 
Brann IKS. 
Brekke ble enstemmig erklært habil. 
 
Geir Olsen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 
 
AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 108/20 Vedtak: 
Vedtak: 
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Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 003/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
004/21: Statusrapport 2020  - Ny by-Ny E6 - Fra bru til bru 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.02.2021 
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. 
 
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. 
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. 
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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. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 004/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
005/21: Orientering status salgsprosjekt kommunale bygg - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.02.2021 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
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. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 005/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
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006/21: Habilitering  og rehabiliteringsplan for Fauske kommune - Temaplan 2021 - 2025 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 20.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Habilitering og rehabilitieringsplan for Fauske kommune – Temaplan 2021 – 2025, som 
vedlagt, vedtas. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Habilitering og rehabilitieringsplan for Fauske kommune – Temaplan 2021 – 2025, som 
vedlagt, vedtas. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 023/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Habilitering og rehabilitieringsplan for Fauske kommune – Temaplan 2021 – 2025, som 
vedlagt, vedtas. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 006/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
007/21: Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 20.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd 
med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, 
presentert i denne sak. 
 
Fauske kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Fauske kommune. 
 
Fauske kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, 
og tilrår at Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Nordlandssykehuset HF helsefellesskap.  
 
Fauske kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 
kroneandel i forhold til antall innbyggere. Fauske forventer da en vekting av stemmene 
ved beslutninger i samsvar med finansieringsandelen. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd 
med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, 
presentert i denne sak. 
 
Fauske kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Fauske kommune. 
 
Fauske kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, 
og tilrår at Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Nordlandssykehuset HF helsefellesskap.  
 
Fauske kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 
kroneandel i forhold til antall innbyggere. Fauske forventer da en vekting av stemmene 
ved beslutninger i samsvar med finansieringsandelen. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 024/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd 
med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, 
presentert i denne sak. 
 
Fauske kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Fauske kommune. 
 
Fauske kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, 
og tilrår at Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Nordlandssykehuset HF helsefellesskap.  
 
Fauske kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 
kroneandel i forhold til antall innbyggere. Fauske forventer da en vekting av stemmene 
ved beslutninger i samsvar med finansieringsandelen. 
 

 
Eldrerådet 30.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak.  
 
ELD- 022/20 Vedtak: 
Vedtak:  
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak.  Vedtaket er enstemmig.  
 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
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Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 007/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
008/21: Videreføring av avtale mellom Fauske kommune og Visit Bodø 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet, samt næringens omstillingsbehov, 
vurderes det at man ikke får tilstrekkelig verdier igjen for investeringene. På 
bakgrunnen av dette videreføres ikke avtalen slik den foreligger i dag.  
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å 
diskutere alternative organiseringsformer og kartlegge behov og muligheter, med 
de gitte økonomiske rammebetingelsene. En handlingsplan for utvikling av 
reiselivet skal være klart i løpet av første halvdel av 2021.  
 
Tilskuddet på inntil kr. 300 000,- forbeholdes innsats knyttet til reiselivsutvikling, og 
hentes fra Fauske kommunale næringsfond. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet, samt næringens omstillingsbehov, 
vurderes det at man ikke får tilstrekkelig verdier igjen for investeringene. På 
bakgrunnen av dette videreføres ikke avtalen slik den foreligger i dag.  
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å 
diskutere alternative organiseringsformer og kartlegge behov og muligheter, med 
de gitte økonomiske rammebetingelsene. En handlingsplan for utvikling av 
reiselivet skal være klart i løpet av første halvdel av 2021.  
 
Tilskuddet på inntil kr. 300 000,- forbeholdes innsats knyttet til reiselivsutvikling, og 
hentes fra Fauske kommunale næringsfond. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo: 
Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet og den økonomiske situasjonen som Fauske 
kommune befinner seg i, forutsettes det at det søkes om interkommunale midler til prosjektet for 
de neste to årene for å begrense de kommunale utgiftene til prosjektet.  
 
Vedtaket forutsetter at det gjøres endringer som sikrer involvering, forankring og tydelighet til 
Destinasjon Salten som merkevare. Det forutsetter også en styresammensetning slik at 
kommunene i destinasjonssamarbeidet har minst én felles representant i styret til Visit Bodø. 
 
På bakgrunn av dette vedtar kommunestyret å benytte seg av retten til videreføring av avtalen 
med Visit Bodø på 2 (to) år. 
 
Midler til videreføring av avtalen hentes fra Fauske kommunale næringsfond. 
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Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å diskutere 
alternative organisasjonsformer og kartlegge behov og muligheter. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 2H, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
FOR- 125/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet, samt næringens omstillingsbehov, 
vurderes det at man ikke får tilstrekkelig verdier igjen for investeringene. På 
bakgrunnen av dette videreføres ikke avtalen slik den foreligger i dag.  
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å 
diskutere alternative organiseringsformer og kartlegge behov og muligheter, med 
de gitte økonomiske rammebetingelsene. En handlingsplan for utvikling av 
reiselivet skal være klart i løpet av første halvdel av 2021.  
 
Tilskuddet på inntil kr. 300 000,- forbeholdes innsats knyttet til reiselivsutvikling, og 
hentes fra Fauske kommunale næringsfond. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 008/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
009/21: Forespørsel Nordland fylkeskommune om innspill til regional transportplan 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 26.01.2021 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyret slutter seg til uttalelsen i saksutredningen. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyret slutter seg til uttalelsen i saksutredningen. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 008/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyret slutter seg til uttalelsen i saksutredningen. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
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Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 009/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
010/21: Forslag til nye satser utfartsparkering 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Satser 
Årskort           kr. 1.300,-  (+ avgift easypark) 
Døgnsats          kr.    100,-  (+ avgift easypark) 

           
Årskort kan også kjøpes ved servicetorget på Administrasjonsbygget 
 
Dato for innføring, når den er klar, vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og i 
lokale aviser i god tid før innføring, slik at alle kan sette seg inn i ordningen på forhånd.  
 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 010/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
011/21: Detaljregulering for Sjåheia 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 26.01.2021 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det framlagte forslag til revidert detaljregulering for Sjåheia.  
 
Nye veinavn i planområdet er Vårlyngveien, Solbærveien, Blokkebærveien og 
Ripsbærveien. 

 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det framlagte forslag til revidert detaljregulering for Sjåheia.  
 
Nye veinavn i planområdet er Vårlyngveien, Solbærveien, Blokkebærveien og 
Ripsbærveien. 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 004/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske 
kommunestyre det framlagte forslag til revidert detaljregulering for Sjåheia.  
 
Nye veinavn i planområdet er Vårlyngveien, Solbærveien, Blokkebærveien og 
Ripsbærveien. 

 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 011/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
012/21: Fastsetting planprogram - detaljregulering deponi Ågifjellet 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 26.01.2021 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 006/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 012/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
013/21: Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 26.01.2021 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 005/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til områderegulering for Klungsetmarka fritidspark.  

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 013/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
014/21: Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

Kommunestyret delegerer til ordfører til å utferdige høringsuttalelse på grunnlag av 
innspill fra kommunestyret. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
På grunn av at møtet ble utsatt, gis innspill til høring til ordfører på epost. 
 
KOM- 014/21 Vedtak: 
På grunn av at møtet ble utsatt, gis innspill til høring til ordfører på epost. 
 

 
 
 
015/21: Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 106/20 - Årsbudsjett 
2021 - Økonomiplan 2021 - 2024 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 11.12.2020 i sak 106/20. 
 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
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Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 015/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
016/21: Salten kontrollutvalgservice - Omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap og 
tilslutning fra Rødøy kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.02.2021 
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. 

 
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. 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 016/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
017/21: Søknad om fritak fra politiske verv - Jens B. Kyed 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

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

2. Med hjemmel i valgloven § 14-2 suppleres vararepresentantlista med følgende: 
- Gunnar Bråthen, Vikaveien 47, 8200 Fauske 

 
3. Med hjemmel i kommuneloven § 7-10 fjerde ledd velges følgende som medlem av 
oppvekst- og kulturutvalget: 
- ………………………….. 

 
4. Med hjemmel i kommuneloven § 7-10 fjerde ledd velges følgende som nestleder i 
oppvekst- og kulturutvalget: 
- ………………………….. 

 
5. Som ny fast møtefullmektig til forliksrådet velges: 

- ………………………….. 
 
6. Som ny representant til samarbeidsutvalget ved Valnesfjord skole velges: 

- ………………………….. 
 

7. Som ny meddommer til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 
2024 velges: 
- ………………………….. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehanding i formannskapet. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 143/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehanding i formannskapet. 
 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 017/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
018/21: Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 2020 - Om journalsystemet 
AKSON  
 
 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
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Ordfører foreslo: 
Saken utsettes til neste møte, ettersom interpellanten har forfall. 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 124/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte, ettersom interpellanten har forfall. 
 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 018/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
019/21: Ompostering midler til prosjekt 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
2 millioner kr fra prosjekt «EPS3009 Ny ventilasjon Vestmyra Rød» omfordeles til 
«EPS3005 Ombygging gamle Erikstad skole til barnehage». 
 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 019/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
 
 
020/21: Høring - Forslag til endring av stedsnavnloven 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar å delegere behandlingen av vedtak i ovennevnte sak til 
Formannskapet 23.03.2021. 
 

 
Kommunestyre 25.02.2021: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 020/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
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