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Møtedato: 23.03.2021 Fra kl. 11:05 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2021 Til kl. 16:15 Møtested: På Teams 

 
 
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 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Christer Nyrud 
Erik Holm Melby 
Frank Raimond Zahl 
Helge Delphin Akerhaugen 
Kariann Skar Sørdahl 
Kenneth Svendsen 
Ketil Hugaas 
Kristian Amundsen 
Lena Holmstrøm 
Liss-Ane Simonsen 
Per Håkon Hanssen 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 
Ulf Flønes 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallling. 

Merknad til dagsorden: 

Hilde Dybwad (AP): 
- Ber om orientering om framdrift i Valnesfjord barnehage 
- I forbindelse med nedlagte utvalg; Bør vi korrigere representanter i andre utvalg som er valgt i 
de nedlagte utvalgene? 
- Ber om status IRIS' søppelhåndtering i Sulitjelma 

Nils-Christian Steinbakk (AP): 
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- Har følgende forslag til dagsorden: 
Det vises til kommunestyrets behandling av sak 030/21 - Forslag til nye satser utfartsparkering. 
Fauske Arbeiderparti ber Formannskapet sette saken på dagsorden, da det er åpenbart at 
saken er mangelfull og lite utredet. 
Vedtaket om innføring av avgiftsparkering i utfartsområdene oppheves. Kommunedirektøren 
bes utrede saken skikkelig og fremlegge en konkret kostnadsanalyse over inntekter og utgifter. 
- Er det riktig at det bare er en husstand som kan være på en hytte i påska, jf. hjemmesiden 
anbefalinger 5. kulepunkt? 

 

Ordfører om forslag til dagsorden: 
Viser tll brev fra/til Nordland fylkeskommune. Kan ikke se at det er kommet inn nye opplysninger 
i saken. Kan derfor ikke se nødvendigheten av å sette saken opp på dagsorden igjen. 

Dagsorden med merknader ble godkjent med 8 (3AP, 1FRP, 2H, 2SP) mot 1 (1R) stemmer. 

 

Det ble ikke meldt inhabilitet i noen saker. 

 

Eierstrategi Fauna - Orientering fra styret 
Til stede i møtet var Kristian Amundsen, Ståle Indregård, Einar Remi Holmen og Tarald 
Sivertsen. 

 
Orientering om ny kompensasjonsordningv/Kristian Amundsen. Fauske kommune er tildelt kr.  
887.463,- til lokale virksomheter. 

Orientering om status Kulturhovedstad 2024 v/enhetsleder kultur Ketil Hugaas 

Tema: Barnevern v/barnevernsleder Ulf Flønes 

Årets folkehelseprofil v/folkehelserådgiver Lena Holmstrøm - Vil gå videre på profilen i neste 
formannskapsmøte 

Orientering/drøfting Kommuneplans samfunnsdel v/samfunns- og arealplanlegger Liss-Ane 
Simonsen 
Politiske samlinger 8. og. 13. april. Møte med næringslivet 22. april. Møte med lag/foreninger og 
frivilligheten 26. april. 
Invitasjon vil bli sendt til politikerne. 

 

Per Gunnar Skotåm (R) har på forhånd stilt følgende spørsmål til ordfører: 
Under kommunestyremøtet 11. mars stilte jeg spørsmål til kommunedirektøren om 
brøytekostnadene på parkeringsarealene i Sulitjelma og Valnesfjord. Svaret var at kostnaden 
var på 1.9 millioner kroner pr. år. 

1. Beløpet synes vel høyt, og kan skyldes en misforståelse ved at også annen brøyting i disse 
områdene ble lagt inn i tallet? 
For å presisere, vil jeg gjerne ha svar på følgende spørsmål i førstkommende 
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formannskapsmøte.  
2. Hva koster utbrøyting av de kommunale parkeringsplassene i Valnesfjord og Sulitjelma? 
Altså det som kommer i tillegg til ordinær brøyting av vegstrekninger som kommunen har ansvar 
for. 
3. Tidligere år har kommunen brøytet ut i forhold til forventet behov. Behovet øker framover mot 
påske og kommunen har tidligere først tatt full utbrøyting til helgene før  påske hvor også 
kapasiteten har blitt fullt utnyttet av innenbygds og utenbygds tilreisende. 
Følger kommunen samme rutiner nå? 
4. Hva koster utbrøyting for de ulike store plassene pr. gang, evt pr. sesong og hva er 
maskinkostnaden pr. time når denne satsen benyttes. 
5. Vil avgiftsbelagt parkering medføre at kommunen i større grad enn tidligere vil ha oppbrøytet 
større areal tidligere i vintersesongen for å innfri forpliktelsen om alltid å ha nok tilgjengelig 
parkering for å imøtekomme de som har løst parkeringsavgift? 
6. Hva beregnes som kostnad for å drifte den tekniske løsningen for parkeringsavgiften og hva 
beregnes at tilsyn og kontrollfunksjonen vil beløpe seg til gjennom året? 
 
Enhetsleder VVA svarte. 
1. Beløpet er basert på brøyting av parkeringer som er knyttet til utfartsområder. Beløpet 
inkluderer utvidet brøyting til parkeringsplassene; 
Kvalhornet, Fridal inkludert adkomstvei, scooterparkering Daja, Kjelvann, Skihytta inkludert 
adkomstvei, Jakobsbakken nord og sør, adkomstvei og parkering Klungsetstua (ut april 2021 i 
første omgang - oppsagt) og tilhengerparkering Sandnes ved definerte utfartshelger. 
2. Fauske kommune bygde i 2O2O ny parkeringsplass ved innfarten til Kvalhornet. Samlete 
kostnader som kommer i tillegg er kr. 645.000, -. 
3. Fauske kommune har samme rutiner og dette vil gi et bedre tilbud til parkerende. 
4. Samlete kostnader pr sesong til ut brøyting på alle parkeringsplasser er kr. 645.000,-. På 
grunn av forretningsmessige hensyn kan ikke timepriser eller pris per kvadratmeter oppgis. 
Medgått tid samt antall ganger det må brøytes per sesong vil variere fra sesong til sesong. 
5. Ordningen er tenkt å bli en bedre ordning, med mer struktur på parkeringssituasjonen. Det vil 
være viktig å trekke erfaringer over noen sesonger med å kunne utvikle et godt og tilpasset 
tilbud til de som skal parkere ved utfartsområdene. Det er også igang et arbeid med å 
tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser, dette i samråd med Fauske kommunale 
råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Utsnitt fra rådets vedtak i møte 003/21: dato 16.03.2021:  
"Vedtak: 
Fauske kommuna!e råd for personer med funksjonsnedsettelse er positiv til avgiftsparkering i 
kommunens friluftsområder og ser at dette vil gjøre tilgangen på HC-parkeringer mer tilgiengelig 
for den aktuelle gruppen. 
Rådet oppfordrer planavdelingen til å inkludere HC-parkeringsskilt som en del av kommunens 
skiltplan på de avgiftsregulerte parkeringsplassene i kommunens friluftsområder.  
Vedtaket er enstemmig." 
6. Den tekniske løsningen er knyttet til eksisterende avtale som Fauske kommune parkering 
allerede har lisens på og medfører ikke en ekstra kostnad når vi knytter til to ekstra automater. 
Det er en kostnad knyttet til tekniker for oppsett av automater når de programmeres og den kan 
variere etter behov. lnnfordringer av parkeringsgebyrer vil fortsatt ivaretas av Kredinor og de 
fakturerer i henhold til antall gebyrer som innfordres.  Vedlikehold og drift av automatene utføres 
i stor grad av parkeringsbetjentene selv, det hender man må ha kontakt med leverandør for 
bistand og er det forhold som skyldes teknisk løsning medfører det ingen kostnad.  
Tilsyn og kontrollfunksjonen vil fungere med omdisponering av eget personell. Kontrollene vil 
være basert på en rullering av tidspunkt og omfang.  Det vil ikke medføre økte lønnskostnader. 
Parkeringsbetjentene vil bruke kjøretøy som er disponibel og til sambruk. 
 
Svar på spørsmål i møtet: 
Hilde Dybwad: 
Ordfører svarte. Valnesfjord barnehage skal være ferdig april 2021. 
Ordfører svarte. Valg utvalg - Vi tar dette opp i neste møte. 
Ordfører svarte. Søppelhåndtering. Ordfører har ingen nye opplysninger i forhold til svar i 
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kommunestyremøtet. Interkommunal klagenemnd vil bli opprettet i mai i representantskapet. 
Nils-Christian Steinbakk : 
Ordfører svarte. Ber alle holde seg oppdatert på regjeringen.no. Det er innkalt til 
pressekonferanse med statsråden kl. 18.00 i dag. Det vil bli nytt møte med Statsforvalteren og 
kommunene kl. 19.00. Opplysninger vil bli oppdatert på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.03.21 
 
 
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  
013/21 Godkjenning av møtebok  

014/21 Referatsaker i perioden  

015/21 Sikring av Farvikbekken - endring av finansiering  

016/21 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2022 - 2025 
- Planprogram 

 

017/21 Høringinnspill - Endring i forskrift om stedsnavn  

018/21 Reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske 
partier 

 

019/21 Vigselsmyndighet i kommunen  
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013/21: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2021 og 4/2021 godkjennes. 

 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 013/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2021 og 4/2021 godkjennes. 

 
 
 
014/21: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 014/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
015/21: Sikring av Farvikbekken - endring av finansiering 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Kommunedirektøren iverksette sikring av Farvikbekken i tråd 
med de strengeste anbefalingene fra Rambøll. Saken kommer til ny politisk behandling 
når mer konkret prisbilde foreligger. 
 

 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 015/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Kommunedirektøren iverksette sikring av Farvikbekken i tråd 
med de strengeste anbefalingene fra Rambøll. Saken kommer til ny politisk behandling 
når mer konkret prisbilde foreligger. 
 

 
 
 
016/21: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2022 - 2025 - Planprogram 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Forslag til planprogram vedtas. 
Nødvendige tiltak i forhold til utlysing og øvrig forvaltningspraksis igangsettes. 
 

 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 016/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Forslag til planprogram vedtas. 
Nødvendige tiltak i forhold til utlysing og øvrig forvaltningspraksis igangsettes. 

 
 
 
017/21: Høringinnspill - Endring i forskrift om stedsnavn 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

· Nordsamisk rettskriving skal brukast i Troms og Finnmark og i Nordland til Efjorden i 
Narvik kommune. 

· Skoltesamiske stedsnavn i Sør-Varanger kommune skal likevel følgje Skoltesamisk 
rettskriving. 

· Lulesamisk rettskriving skal brukes frå og med Efjorden i Narvik kommune og sørover 
til og med Sørfold kommune samt Kjerringøy i Bodø kommune. 

· Pitesamiske stedsnavn frå Fauske kommune og Saltdal kommune og Mistfjorden i 
Bodø kommune sørover til og med Meløy kommune, samt Rana kommune nord for 
Langvatnet/Mo/Ranelva/Virvassåga skal følge Pitesamisk rettskriving. 

· Umesamiske stedsnavn i resten av Rana kommune og i Rødøy, Lurøy, Nesna og 
Hemnes kommune sør til Okstindbreen. 

· Sør for dette skal Sørsamisk rettskriving brukes. 
· Resten av endringene i forskrift 23. mai 2017 nr. 638 om stedsnavn tilrås uten 

bemerkninger. 
 

 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 017/21 Vedtak: 
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Vedtak: 
· Nordsamisk rettskriving skal brukast i Troms og Finnmark og i Nordland til Efjorden i 

Narvik kommune. 
· Skoltesamiske stedsnavn i Sør-Varanger kommune skal likevel følgje Skoltesamisk 

rettskriving. 
· Lulesamisk rettskriving skal brukes frå og med Efjorden i Narvik kommune og sørover 

til og med Sørfold kommune samt Kjerringøy i Bodø kommune. 
· Pitesamiske stedsnavn frå Fauske kommune og Saltdal kommune og Mistfjorden i 

Bodø kommune sørover til og med Meløy kommune, samt Rana kommune nord for 
Langvatnet/Mo/Ranelva/Virvassåga skal følge Pitesamisk rettskriving. 

· Umesamiske stedsnavn i resten av Rana kommune og i Rødøy, Lurøy, Nesna og 
Hemnes kommune sør til Okstindbreen. 

· Sør for dette skal Sørsamisk rettskriving brukes. 
· Resten av endringene i forskrift 23. mai 2017 nr. 638 om stedsnavn tilrås uten 

bemerkninger. 
 

 
 
 
018/21: Reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Forslag til reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier vedtas. 
2. Under reglementets pkt. 4 vedtas alternativ 1. 

 

 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier, foreslått av Hilde 
Johanne Dybwad, Arbeiderpartiet 
Punkt 4 strykes. 
 
Punkt 3 endres til: 
 
Hvis et medlem av kommunestyret i løpet av kommunestyreperioden endrer 
parti\gruppetilknytning overføres kommunestyrerepresentanten sin andel av den kommunale 
støtten til representanten sin nye parti\grupperingen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
FOR- 018/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Forslag til reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier vedtas. 
2. Under reglementets pkt. 4 vedtas alternativ 1. 

 
 
 
019/21: Vigselsmyndighet i kommunen 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
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Kommunestyret tildeler kommunedirektør Ellen Beate Lundberg vigselsmyndighet fra 
tiltredelesdato. 
 

Vigselsmyndigheten opphører dersom vigslerens ansettelsesforhold i 
kommunen avsluttes.  

 

 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 019/21 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tildeler kommunedirektør Ellen Beate Lundberg vigselsmyndighet fra 
tiltredelesdato. 

Vigselsmyndigheten opphører dersom vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. 

 
 

 
 
 


