
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 11.03.2021 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2021 Til kl. 18:10 Møtested: Teams-møte 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Kathrine Moan Larsen AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Vegard Setså AP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Stian Stenberg FRP 
Christian Bringsli H 
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 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Varamedlemmer Parti 
Gunn Lisbeth Pedersen AP 
Michael Sagnes FRP 
Ari Christian Tollånes H 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Christer Nyrud 
Erik Holm Melby 
Geir-Ove Kjellbakk 
Gregory Hautois 
Helge Delphin Akerhaugen 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
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Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens 
hjemmeside. 

Ordfører Marlen Rendall Berg og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Inhabilitet: 
Ketil Skår: Sak 35/21 
Anne Stenhammer: Sak 31/21 

Merknader til dagsorden: 

Ole Tobias Orvin (SV) har 2 spørsmål til ordfører: 
1. Angående direktør Hjelsengs avtreden som direktør i IRIS.  
Tidlig i oktober kunne vi lese i media at direktør i IRIS var ferdig i jobben. Det framgikk som at 
dette ikke hadde vært del av en lengre naturlig prosess. Først tidlig i januar ble det søkt etter 
ny administrerende direktør. Informasjon i denne saken har vært minimal, og med lite 
informasjon blir det fort spekulasjoner. Dersom det er spesielle hensyn til at denne 
informasjonen ikke er gitt i det offentlige kunne slik informasjon vært gitt i et lukket møte.  
Kan ordfører informere kommunestyret om hva som lå bak saken om Hjelsengs avgang? 

2. Angående Samfunnshuset.  
I en interpellasjon i kommunestyret 11.12 20 spør interpellanten ordfører hvorvidt ordfører tar 
stilling til muligheten for å imøtekomme innbyggerne og finne løsninger, framfor at man tvister 
saker i rettsapparatet. Ordfører svarer at kommunen alltid vil søke å finne løsninger på lavest 
mulig nivå. Samtidig sier ordfører at kommunens juridiske interesser sikres i forhold til 
likebehandling og at det ikke skapes presedens. Saken om samfunnshuset er så vidt 
undertegnede erfarer nå på vei til høyesterett. Dette i en sak hvor kommunen tapte klart i 
forrige rettsinstans.  
Mener ordfører at vi i denne saken imøtekommer våre innbyggere, og søker saken løst på 
laveste nivå?  
Denne saken er et resultat av tidligere politisk vedtak, og har stor prinsipiell betydning. Hva er 
begrunnelsen for at denne saken ikke er behandlet  politisk  i kommunen? 

Per-Gunnar Skotåm (R): 
Ber om orientering status mobbesak og samfunnshussak 

Nils-Christian Steinbakk (AP): 
Ber om en kort status på ventelister institusjonplasser 

Kathrine Moan Larsen (AP) har spørsmål ang. 3 tema: 
1. Stenging av bassenget i Sulitjelma og avkortning i svømmeundervisningen 

1.1. Iht Kommunestyrets vedtak, skulle ikke elevene få svømmeundervisning på skolen hele 
skoleåret ? (Spesielt mtp hvor mye bassenget har vært stengt) 
1.2. Iht vedtak skulle kommunen prøve å få til en frivillig ordning for åpent basseng på 
ettermiddag i sentrum og Sulis. Hvorfor gikk kommunen ut med at bassenget i Sulitjelma var 
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stengt for offentlig bad allerede 4.januar, var dette iht vedtak ? Har det vært møter mellom 
kommunen og SNU eller andre frivillige ? 
1.3. Hvordan kan en frivillig ordning organiseres ? Kurser kommunen de frivillige og får de 
frivillige billettinntektene ved å ha et tilbud på ettermiddag ? 
1.4. Er det tilfelle at det planlegges å tappe ut vatnet i bassenget igjen før en avklaring med 
svømmeundervisningen og en frivillig ordning er avklart og at Kommunestyret evt blir orientert 
? Er det garanti på bassenget ennå ? 
1.5. Stemmer det at ansatte i Sulitjelma bad er blitt overflyttet til Fauske bad slik at 
lønnskostnader likevel påløper ?  

 
2. Hvordan ligger det an i eldreomsorgen ? Får innbyggerne den hjelpen de trenger og er det 
mange på vent for en sykehjemsplass eller kortidsplass ? 
Ønsker å få en oversikt fra Tildelingskontoret. Siste oversikt mener jeg var i november 2020.  
 
3. Søppelhåndteringen i Sulitjelma 
De siste vintrene i Sulitjelma har det vært store utfordringer ift søppelhåndteringen fra IRIS. 
Det har vært flere møter mellom kommunen, Iris og Sulitjelma Nærmiljøutvalg. Iris har ikke 
levert og det pekes på for dårlig brøyting, snuplasser, HMS, fremkommelighet og ikke egnet 
utstyr for kjøring i bratt terreng de siste år ?. Roder som har vært kjørt i 100 år, er plutselig 
blitt problematisk.  
En del av befolkningen har periodevis ikke fått tømt søppla. Iris har «tvangsetablert» flere 
felles tømmeplasser der befolkningen må transportere søppelet dit eller plassere dunker ved 
«hovedvei», noe som er spesielt problematisk for den eldre befolkningen samt snøforhold og 
brøyting også ved «fellestømmingen».  

 
Ordfører er sikkert kjent med de siste brevene og møter som er gått mellom Sulitjelma 
Nærmiljøutvalg,  Iris og kommunen de siste årene.  
Hva mener Ordføreren om dette og er det akseptabelt fra IRIS og innføre en slik ordning uten 
at dette er vedtatt av kommunestyret, tenker både på ny innført  ordning og avgift i forhold til 
levering til befolkningen i kommunen ?  
 

Anne F. Stenhammer (SV): 
Bør ikke spørsmålene komme inn på sakslista? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Orientering: 
Covid-19-orientering v/smittevernlege Gregory Hautois 
Politiske møter vil bli avholdt på Teams fram til påske. 

 

Sak 23/21 ble behandlet før sak 21/21 og 22/21. 
Sak 25/21 ble behandlet etter orienteringene. 

 

Orienteringer: 
Regnskap 2020 - Foreløpig og regnskap pr. 31.01.2021 v/kommunalsjef Kariann Skar 
Sørdahl 

Omstillingsprosjektet v/prosjektleder Erik Holm Melby 
Administrasjon og styring v/kommunalsjef Kariann Skar Sørdahl 
Samhandlingsområde eiendom, plan og samfunnsutvikling v/kommunalsjef Trond Heimtun 
Helse og omsorg v/kommunalsjef Torill Mørkhagen 
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Samhandlingsområdet oppvekst og kultur v/kommunalsjef Terje Valla 
Utrede tildelingskontoret v/Nils-Are Johnsplass 

 

Svar på spørsmål: 

Ole Tobias Orvin: 
Punkt 1. Ordfører svarte. Saken ble orientert om i representantskapet. Samme orientering har 
stått i media. Det er styret som ansetter. De har hatt juridisk bistand i saken og det er laget en 
sluttavtale. I følge denne avtalen skal årsak til avgang ikke omtales. Det er bare styret som 
vet årsak. 
Punkt 2. Ordfører svarte. I denne saken er det ført forhandlinger. Det ble ikke enighet og den 
andre part brakte saken inn for retten. Kommunens frifinnelse i tingretten ble anket av den 
andre parten. I lagmannsretten ble kommunen dømt til å rive bygget og festerett skulle bort. 
Kommunen anket riving til Høyesterett. Prinsipiell sak hvor riving av bygg uten å gå via 
tomtefesteloven. Det er innhentet ytterligere infomasjon. 
Saken er ikke resultat av et politisk vedtak, men en festeavtale mellom Ruth og Berit Jensen 
og A/L Fauske Samfunnhus. Ordfører er delegert myndighet i saken. 

Per-Gunnar Skotåm: 
Status mobbesak. Ordfører svarte. Denne saken er avsluttet med forlik. Etter forIiket ønsker 
fornærmede ikke at saken skal omtales mer. 

Kathrine Moan Larsen: 
Punkt 1. Ordfører svarte. 
1.1. Ingen elever i Fauske Kommune får svømmeundervisning hele skoleåret. Det er laget en 
fordeling av antall timer som gis til svømmeundervisning for å nå kompetansemålene i faget.  

Fordeling av timer er i tråd med anbefalt timebruk j.fr. www.svømmedyktig.no  
 
Kompetansemålene i svømming sier følgende:  
 
Kompetansemål for symjing, sjølvberging og livberging er nedfelt i læreplan for 
kroppsøvingsfaget og er spesifisert etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn. 
Kompetansemåla syner ein progresjon frå å vera vanntilvendt, til å vere symjedykig og å 
kunne utføre varierte symjeteknikkar, til å symje ein lengre distanse. Dei syner også 
progresjon frå å øve på trygg og sporlaus ferdsel ved vatn, kunne tilkalle hjelp, berge seg 
sjølv, og til å kunne forstå og gjennomføre livberging i, ved og på vatn ute i naturen. 
2. trinn 

· leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, 
skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn 

· øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp 
4. trinn 

· vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og 
undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 
minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 
meter på rygg og ta seg opp på land 

· øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen 
7. trinn 

· utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn 
· vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn 

10. trinn 
· utføre varierte symjeteknikkar og kunne symje ein lengre distanse basert på eiga 

målsetjing 
· forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen 

http://www.sv'f8mmedyktig.no/
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· forstå og gjennomføre livreddande førstehjelp  
 
Det er laget en egen oversikt med informasjon om svømmeopplæringen i Fauske kommune. 
 
1.2. Bassenget i Sulitjelma ble stengt for offentlig bad 4. januar fordi det ikke var satt av 
midler i budsjettet til drift. 
 
1.3. Administrasjonen har orientert muligheter og begrensninger rundt frivillig ordning i møte 
på Sulitjelma samfunnshus i januar 2020. Kommunen kan og må kurse frivillige badevakter 
før bassenget kan være i bruk på ettermiddagstid. Dette har vi signalisert at vi vil gjøre. 
Inntekter må det lages avtaler og avklares rundt, ut fra hvordan den eventuelle frivillige 
ordningen organiseres. Kommunen vil ha noen ekstrautgifter ved åpning på ettermiddagstid 
knyttet til strøm, hyppigere vannprøver og renhold. Om kommunen i slike avtaler skal søke å 
få dekket disse kan være et politisk spørsmål. Størrelsen på dette kommer an på hyppighet 
på åpningstid. 
 
1.4. Det tappes ikke ut vatnet av bassenget, hvis det ikke skal foretas vedlikehold. 
Garantibefaring har vært gjort. 
  
1.5. Nei. Ansatte i Sulitjelma bad er flyttet i ledige vikariater med egne lønnsmidler. Detaljer 
om dette gis ikke ut. 
 
Punkt 2. Ordfører svarte. Rapport pr. 24.02.21 vil bli lagt ut på møteportalen. 

Punkt 3. Ordfører svarte. Ordfører har engasjert seg i saken, selv om dette er en privat avtale 
mellom husstandene og IRIS. Har vært i kontakt med styret og daglig leder. Det vil bli 
opprettet et klageorgan i representantskapet i mai. 

Anne F. Stenhammer: 
Ordfører svarte. Det er vanskelig å sette spørsmålene på dagsorden, ettersom det er frist for 
innlevering 2 dager før møtet. Svar legges inn i protokoll. 

Dette er siste kommunestyremøte før konstituert kommunedirektør Helge D. Akerhaugen trer 
av. Han ble takket av ordfører med blomster. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 12.03.21 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
021/21 Godkjenning av møtebok  

022/21 Referatsaker i perioden  
023/21 Fauske kommune - ny brannordning, Salten Brann IKS  

024/21 Statusrapport 2020  - Ny by-Ny E6 - Fra bru til bru  
025/21 Orientering status salgsprosjekt kommunale bygg - 

Fauske kommune 
 

026/21 Habilitering  og rehabiliteringsplan for Fauske 
kommune - Temaplan 2021 - 2025 

 

027/21 Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og 
Nordlandssykehuset HF 

 

028/21 Videreføring av avtale mellom Fauske kommune og 
Visit Bodø 

 

029/21 Forespørsel Nordland fylkeskommune om innspill til 
regional transportplan 

 

030/21 Forslag til nye satser utfartsparkering  

031/21 Detaljregulering for Sjåheia  
032/21 Fastsetting planprogram - detaljregulering deponi 

Ågifjellet 
 

033/21 Områderegulering for Klungsetmarka fritidspark  

034/21 Salten kontrollutvalgservice - Omdanning til 
Kommunalt oppgavefelleskap og tilslutning fra Rødøy 
kommune 

 

035/21 Ompostering midler til prosjekt  
036/21 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i 

kommunestyresak 106/20 - Årsbudsjett 2021 - 
Økonomiplan 2021 - 2024 

 

037/21 Søknad om fritak fra politiske verv - Jens B. Kyed  

038/21 Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 
2020 - Om journalsystemet AKSON 
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021/21: 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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 021/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
 
 
022/21: 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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 022/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
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023/21: 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: 

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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Forslag fra Fauske Ap, foreslått av Kathrine Moan Larsen,      Arbeiderpartiet 
Fauske kommune har mange risikoområder over store avstander. En brannvernsordning må 
være dimensjonert ut i fra risiko og innsatstid, tilstrekkelig antall konstabler og nødvendig 
kompetanse og utstyr, spesielt når det kommer til livreddende innsats. Ved å redusere 
beredskapen med 2 konstabler, fjerne røykdykkertjenesten og erstatte brannbilen i Sulitjelma 
med en fremskutt enhet, vil brannvernordningen totalt sett svekkes betraktelig i Fauske 
kommune. 
Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny brannordning med unntak av følgende i 
Sulitjelma: 
• reduksjon av 2 konstabler 
• nedleggelse av røykdykkertjenesten 
• erstatte mannskapsbilen med fremskutt enhet 
 
Minimum 50 % av mannskapsstyrken skal være godkjente røykdykkere ved begge 
brannstasjoner 

 
Tilleggspunkt til innstillingen:, foreslått av Ronny Borge, Høyre 
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KD utreder anskaffelse av en velfungerende brukt tankvogn som plasseres i Sulitjelma. Det 
utredes om innkjøpet kan finansieres gjennom selvkostområdet. KD kommer tilbake til K-
styret i neste møte med sak om dette. 

 
Brann- og redningssjef Per Gunnar Pedersen, brigadeleder øst Tom Andre Thuv, 
branninspektør Trond Dagfinn Nilsen og avdelingsleder Ivar Hogstad orienterte. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 
(9AP, 2R) stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 2R) stemmer. 
H's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 023/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommmunestyret slutter seg til forslaget til ny brannordning, slik beskrevet fra Salten 
Brann IKS.  
 
KD utreder anskaffelse av en velfungerende brukt tankvogn som plasseres i Sulitjelma. 
Det utredes om innkjøpet kan finansieres gjennom selvkostområdet. KD kommer 
tilbake til K-styret i neste møte med sak om dette. 

 
 
 
024/21: 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 
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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. 
 
 
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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstiilling pkt. 1 ble vedtatt med 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 
(2R) stemmer. 
Formannskapets innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstillling pkt 2 og 3 ble entemmig vedtatt. 
 
KOM- 024/21 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 
 
 
 
025/21: Orientering status salgsprosjekt kommunale bygg - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.02.2021 
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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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Forslag fra AP, foreslått av Nils-Christian Steinbakk,      Arbeiderpartiet 
1 Saken tas til orientering 
2 Teletunet er et unikt kulturminne i Fauske kommune og representerer en viktig del av vår 
historie. 
I tillegg til dette benytter mange lag og foreninger bygningsmassen til sine aktiviteter. Det er 
viktig at både bygningsmassen bevares og at lag og foreningens behov ivaretas før endelig 
vedtak fattes. 
3 Vestmyra hvit barnehage er også lokasjoner til flere lag og foreninger som driver med 
aktivitet for barn og unge. Kommunestyret ber kommunedirektøren avklare disse forhold og 
eventuelt drøfte om disse kan overta bygget til en symbolsk sum. 
4 Eventuelle salg av disse eiendommene legges frem som egen sak 

 
Kommunalsjef orienterte. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 2R) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 025/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. Kommunedirektøren redegjør nærmere i møtet på konkret 
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status. 
 
 
 
026/21: 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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 026/21 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
027/21: 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. 
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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. 
 

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

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble vedtatt med  25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) 
mot 2 (2R) stemmer. 
 
KOM- 027/21 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
028/21: 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 
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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. 
 
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.  
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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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Geir Olsen (AP) fremmet følgende forslag: 
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. 
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å diskutere 
alternative organisasjonsformer og kartlegge behov og muligheter. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2R) mot 11 (9AP, 2SV)  
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 028/21 Vedtak: 
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. 

 
 
 
029/21: 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. 
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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: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 009/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 029/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyret slutter seg til uttalelsen i saksutredningen. 
 
 
 
030/21: 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. 
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Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Forslag fra AP, foreslått av Nils-Christian Steinbakk,      Arbeiderpartiet 
Saken utsettes. 
 
Vedtak om innføring av avgiftsparkering i utfartsområder oppheves. 
 
Kommunestyret opplever denne saken som mangelfull og lite utredet. Det må gjennomføres 
en konsekvensutredning og det må inviteres til å finne gode løsninger med næringslivet, 
hytteforeninger, nærmiljøutvalg, grunneiere med flere. 
 
Kommunestyret ber seg forelagt en detaljert og oppdatert kostnadsanalyse, hvor både 
inntekter og utgifter fremkommer. 

 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 2SV) 
stemmer. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 
(9AP, 2R) stemmer. 
 
KOM- 030/21 Vedtak: 
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.  

 
 
 
031/21: 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: 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 004/21 Vedtak: 
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. 

 

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

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Anne Stenhammer (SV) stilte spørsmål med egen habilitet. Sønnen er nabo til planen. 
Stenhammer ble enstemmig erklært habil. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 031/21 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 

 
 
 
032/21: 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. 
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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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 032/21 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
033/21: 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.  

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

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er grunneier i og med at vei går over hans 
eiendom. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 033/21 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
034/21: 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: 
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Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 016/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 034/21 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
035/21: 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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er eier av firma som kan bli 
underentreprenør i prosjektet. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 035/21 Vedtak: 
Vedtak: 

2 millioner kr fra prosjekt «EPS3009 Ny ventilasjon Vestmyra Rød» omfordeles til 
«EPS3005 Ombygging gamle Erikstad skole til barnehage». 
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036/21: 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: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 
 
KOM- 015/21 Vedtak: 
Saken utsettes til møte 11. mars. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Ordførers forslag tl vedtak ble 14 ( 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 2SV) stemmer. 
 
KOM- 036/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 11.12.2020 i sak 106/20. 
 
 
 
037/21: 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 
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: 
- ………………………….. 
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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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Forslag om nye personer inn i Jens Kyed sine verv, foreslått av Audun Krarup Jonassen, 
Kristelig Folkeparti 
5. Som ny fast møtefullmektig til forliksrådet velges: Monja Bråthen 
 
6. Som ny representant til samarbeidsutvalget ved Valnesfjord skole velges: Aina Paulsen 
 
7. Som ny meddommer til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
velges: Gunnar Bråthen 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 1 og 2 og KRF's forslag pkt. 5, 6 og 7 ble 
enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 3 og 4 slettes i og med at oppvekst- og 
kulturutvalget er nedlagt. 
 
KOM- 037/21 Vedtak: 
Vedtak: 

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

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

 
5. Som ny fast møtefullmektig til forliksrådet velges: 

- Monja Bråthen 
 

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

 
7. Som ny meddommer til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 
2024 velges: 
- Gunnar Bråthen 
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038/21: Interpellasjon til kommunestyremøtet 11. desember 2020 - Om journalsystemet 
AKSON  
 
 

 
Kommunestyre 11.12.2020: 
 
 
Behandling: 
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. 

 
Kommunestyre 11.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Interpellanten leste interpellasjonen. 
 
KOM- 038/21 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
Helse og omsorgsdepartementet inviterte  i slutten av april alle landets kommuner, utenom 
kommuner i helseregion Midt-Norge til å underskriver en intensjonserklæring for å trygge 
regjeringen på at kommunene stiller seg bak forutsetninger for, og det videre arbeidet med å 
realisere Akson. 
Svarfristen for å underskrive intensjonserklæringen var 1.juli 2020.  
Fauske kommunes administrasjon har i perioden mai og juni ikke kapasitet til å arbeide med 
problemstillinger knyttet til Akson og arbeidet blir derfor ikke prioritert fra ordførerens side. 
Fauske kommune har ikke skrevet under på intensjonserklæringen innen tidsfristen. 182 av 
landets kommuner har signert intensjonserklæringen. 
Det foreligger ingen planer fra Fauske kommunes side å delta i arbeid eller investeringer 
knyttet til Akson. 

 
 
 
 


