
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

FORMANNSKAP 
 

Møtedato: 03.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15 - 011/15 

Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Siv Anita Johnsen Brekke, Ronny Borge, Hege Harsvik, Tom Vidar Karlsen, Hege Elisabeth Larsen 

Skoglund, Jørn Stene, Arne B. Vaag.  

 

Varamedlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Marit Stemland. 

 

Andre: 

Kommunalsjef stab, kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunikasjonsrådgiver, prosjektleder 

skoleutbygging, formannskapssekretær, presse. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 

 

Fauske 03.02.15 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Siv Anita Johnsen Brekke 

ordfører 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr             den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  03.02.15  

 

MERKNADER: 

 

Formannskapet avholdt 1 minutts stillhet i forbindelse med Bernt Gøran Lunds bortgang. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til sakslista: 

 Lensmannen vil orientere. 

 To ekstra saker 



 Informasjon fra rådmannen på slutten av møtet, hvor en av informasjonene ang. 

barnevern er unntatt offentlighet. Møtet vil da bli lukket med hjemmel i 

kommuneloven § 31 andre ledd. 

 Orientering ang. prosjekt Valnesfjord skole og flerbrukshall vil bli holdt under sak 

8/15.  

 Sak 5/15 utsettes. 

 

Sakslista med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering fra Politiet v/lensmann Robin Johnsen 

 

Orienteringer: 

 I kommunestyremøtet vil det komme sak ang. valg av komite med mandat til å 

gjennomgå godtgjørelsesreglementet. 

 Kosmo skole kommer i kommunestyremøtet. 

 Evaluering Fauna. Avtale med firma underskrevet. Ferdig til 26. mars. 

 Sagatun. Tidligere jobb ferdig. Arkitekt inne. Ser på 5 – 6 boliger. Har kontakt med 

Husbanken. Forventer bygningsmessig ferdig til høsten. 

 Barnevern. Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 andre ledd. 

 

Forespørsel på slutten av møtet: 

 Jørn Stene (FL): 

1. Tilstelninger Helsetunet. Problem å gå fra omsorgsboligen til kafeterien på 

vinteren. Det er en korridor som går mellom byggene. Kan denne åpnes til gitte 

klokkeslett? 

2. Kosmo skole. Foreldre frustrert. Ny dato for nedleggelse. 

 

Svar på forespørsler: 

Jørn Stene: 

Pkt. 1. Rådmannen tar dette med seg. Problematisk at korridoren munner opp på avdeling for 

demente. 

Pkt. 2. Ordfører svarte at det ville bli tatt opp under lovlighetskontrollen i kommunestyret. 

Kommunalsjef oppvekst og kultur svarte at det var gjort en feil. Det må startes en prosess på 

nytt for nedleggelse av skolen. 

 

Varaordfører opplyste om at det ville bli fremmet et lovforslag i Stortinget i dag om 

midlertidig lov hvor forsøkskommunene kan beholde forsøksordningen ang. motorferdsel i 

utmark. 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

001/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 

002/15 REFERATSAKER I PERIODEN 

003/15 DELTAKELSE I FASE II BYREGIONPROSJEKTET 

004/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL 

HOVEDPROSJEKT PÅ SJØNSTÅ GÅRD 

005/15 FINNEID EIENDOM ANS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL 

FRA FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR 101 BNR 2. 

006/15 INDUSTRIVEIEN 7 FAUSKE AS - SØKNAD OM KJØP AV 

TILLEGGSTOMTTOMT PÅ SØBBESVA  FRA FAUSKE KOMMUNES 

EIENDOM GNR 103 BNR 11 

007/15 83/8 OG 11 - SØKNAD OM KJØP AV PARSELL FRA FAUSKE 

KOMMUNES EIENDOM - SØKER: MATS HOLSTAD OG ANETTE 

JAKOBSEN 

008/15 VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - ROM OG 

FUNKSJONSPROGRAM. FORSLAG OPPLEGG FOR  ENTRISEFORM - 

ORGANISERING, FREMDRIFTSPLAN 

009/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 4. KVARTAL 2014 

010/15 STATUS/GJENNOMGANG AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I 

FORBINDELSE MED NY SKOLE VESTMYRA  OG FINNEID SKOLE 

011/15 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN 

ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED INNTIL 4,76 VOLUMPROSENT 

ALKOHOL 

 

 

 

 

 

 

  



001/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 11/2014 og 12/2014 godkjennes. 

 

 

FOR-001/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

002/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

FOR-002/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Nytt referat ang. Vestmyra skole – Hents adgang til utskifting av kontraktsmedhjelpere 

ble utdelt i møtet. 

 

Referatene ble tatt til orientering. 

 

 

003/15: DELTAKELSE I FASE II BYREGIONPROSJEKTET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune deltar i fase II av utviklingsprogram for byregioner sammen med 

øvrige Salten-kommuner. 

Fauske kommune ønsker fokus på felles næringsutvikling for regionen og utarbeidelse av 

temaplan mineral. 

 

 

FOR-003/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune deltar i fase II av utviklingsprogram for byregioner sammen med 

øvrige Salten-kommuner. 

Fauske kommune ønsker fokus på felles næringsutvikling for regionen og utarbeidelse 

av temaplan mineral. 

 

 

004/15: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL 

HOVEDPROSJEKT PÅ SJØNSTÅ GÅRD  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 



Fauske kommune gir et tilskudd med kr 200 000 i 2015, kr 200 000 i 2016 og kr 200 000 

i 2017 i støtte fra Fauske kommunes næringsfond i støtte til Stiftelsen Sjønstå Gård sitt 

hovedprosjekt. 

 

Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 

 

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 

november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 

000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 

støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 

foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 

samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 

 

FOR-004/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune gir et tilskudd med kr 200 000 i 2015, kr 200 000 i 2016 og kr 200 

000 i 2017 i støtte fra Fauske kommunes næringsfond i støtte til Stiftelsen Sjønstå 

Gård sitt hovedprosjekt. 

 

Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 

 

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 

november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 

000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 

støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 

foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 

den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 

euro.  

 

 

005/15: FINNEID EIENDOM ANS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL 

FRA FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR 101 BNR 2.  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Finneid Eiendom ANS om erverv av ca 250 m
2
 fra Fauske kommunes 

eiendom gnr 101 bnr 2 på Finneid innvilges.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr. m
2
, indeksregulert jfr F-sak 007/10.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om utbedring og bruk/vedlikehold av 

atkomstvei til søkerens boligeiendommer.  



 

 

PLUT-005/15 VEDTAK-  20.01.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Finneid Eiendom ANS om erverv av ca 250 m
2
 fra Fauske kommunes 

eiendom gnr 101 bnr 2 på Finneid innvilges.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr. m
2
, indeksregulert jfr F-sak 007/10.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om utbedring og bruk/vedlikehold av 

atkomstvei til søkerens boligeiendommer.  

 

 

FOR-005/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Saken ble utsatt. 

 

 

006/15: INDUSTRIVEIEN 7 FAUSKE AS - SØKNAD OM KJØP AV 

TILLEGGSTOMTTOMT PÅ SØBBESVA  FRA FAUSKE KOMMUNES 

EIENDOM GNR 103 BNR 11  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Industriveien 7 Fauske AS v/Sigurd Tverå om erverv av ca 0,3 dekar fra 

Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva innvilges.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-006/15 VEDTAK-  20.01.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Industriveien 7 Fauske AS v/Sigurd Tverå om erverv av ca 0,3 dekar fra 

Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva innvilges.  



 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

FOR-006/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Industriveien 7 Fauske AS v/Sigurd Tverå om erverv av ca 0,3 dekar fra 

Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva innvilges.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

007/15: 83/8 OG 11 - SØKNAD OM KJØP AV PARSELL FRA FAUSKE 

KOMMUNES EIENDOM - SØKER: MATS HOLSTAD OG ANETTE 

JAKOBSEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Mats Holstad og Anette Jakobsen om erverv av ca 290 m
2
 fra Fauske 

kommunes eiendom gnr 83 bnr 8-11 i Vaskermoen innvilges.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m
2
, indeksregulert jfr F-sak 007/10 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøperne bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-007/15 VEDTAK-  20.01.2015 
 

Tore Stemland (FRP) stilte spørsmål om egen habilitet (Datter som part). 

Stemland ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 første ledd b). 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 



Søknad fra Mats Holstad og Anette Jakobsen om erverv av ca 290 m
2
 fra Fauske 

kommunes eiendom gnr 83 bnr 8-11 i Vaskermoen innvilges.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m
2
, indeksregulert jfr F-sak 007/10 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøperne bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

FOR-007/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Marit Stemland (FRP) stilte spørsmål om egen habilitet (Stedatter som part). 

Stemland ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 første ledd b). 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Mats Holstad og Anette Jakobsen om erverv av ca 290 m
2
 fra Fauske 

kommunes eiendom gnr 83 bnr 8-11 i Vaskermoen innvilges.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m
2
, indeksregulert jfr F-sak 007/10 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøperne bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

008/15: VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - ROM OG 

FUNKSJONSPROGRAM. FORSLAG OPPLEGG FOR  ENTRISEFORM - 

ORGANISERING, FREMDRIFTSPLAN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Formannskapet tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen forberede prosjektet 

videre for gjennomføring i henhold til fremlagte planprogram 

 

 

FOR-008/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Prosjektleder skoleutbygging orienterte. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo nytt punkt 2: 

Innenfor regelverk for offentlig anskaffelse utformes og vektes tildelingskriteringer og 

kvalifikasjonskrav, både for hovedentreprise og sideentrepriser, slik at det lokale 

næringslivet kan delta aktivt i konkurransen. 

 

FL’s forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

1. Formannskapet tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen forberede 

prosjektet videre for gjennomføring i henhold til fremlagte planprogram 

 

2. Innenfor regelverk for offentlig anskaffelse utformes og vektes 

tildelingskriteringer og kvalifikasjonskrav, både for hovedentreprise og 

sideentrepriser, slik at det lokale næringslivet kan delta aktivt i konkurransen. 

 

 

009/15: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 4. KVARTAL 2014  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Søknad om økonomisk støtte til Grenland Kompetanse AS mottatt 03.10.2014 

avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.  

  

2. Søknad om økonomisk støtte til Kigok datert 29.10.2014 avslås. Det er ikke avsatt 

midler i budsjett til denne type støtte.   

 

3. Søknad om økonomisk støtte til Jusshjelpa datert 31.10.2014 avslås. Det er ikke 

avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 

4. Søknad om økonomisk støtte til Lions Røde fjær 2015 datert 04.12.2014 avslås. 

Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 

 

FOR-009/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Søknad fra Team Rynkeby datert 29.01.2015 ble utdelt i møtet. 

 

Ronny Borge (H) foreslo nytt pkt. 4 og 5 på vegne av AP og H: 

4. Søknad om økonomisk støtte til Lions Røde fjær 2015 datert 04.12.14 innvilges 

med et beløp på kr. 10.000,-. Finansiering fra formannskapers konto. 

 

5. Søknad fra Team Rynkeby avslås. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Søknad om økonomisk støtte til Grenland Kompetanse AS mottatt 03.10.2014 

avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.  

  

2. Søknad om økonomisk støtte til Kigok datert 29.10.2014 avslås. Det er ikke avsatt 

midler i budsjett til denne type støtte.   

 

3. Søknad om økonomisk støtte til Jusshjelpa datert 31.10.2014 avslås. Det er ikke 

avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 

4. Søknad om økonomisk støtte til Lions Røde fjær 2015 datert 04.12.14 innvilges 

med et beløp på kr. 10.000,-. Finansiering fra formannskapers konto. 

 



5. Søknad fra Team Rynkeby avslås. 

 

 

010/15: STATUS/GJENNOMGANG AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I 

FORBINDELSE MED NY SKOLE VESTMYRA  OG FINNEID SKOLE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Formannskapet tar dagens rapporter til orientering 

 

Formannskapet ber prosjektleder ny skolestruktur arbeide videre med å utrede 

trafikkforhold og angi prioriteringer av tiltak knyttet til Finneid og Vestmyra skole.  

 

Formannskapet ber seg forelagt ny sak når rapportene Barnetråkk Fauske øst, barnetråkk 

Fauske vest samt 2 tilhørende rapporter fra Norconsult er ferdige og prosjektgruppa for 

trafikksikkerhet har vurdert prioritering av tiltak i samarbeid med Statens vegvesen. 

 

 

FOR-010/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Formannskapet tar dagens rapporter til orientering 

 

Formannskapet ber prosjektleder ny skolestruktur arbeide videre med å utrede 

trafikkforhold og angi prioriteringer av tiltak knyttet til Finneid og Vestmyra skole.  

 

Formannskapet ber seg forelagt ny sak når rapportene Barnetråkk Fauske øst, 

barnetråkk Fauske vest samt 2 tilhørende rapporter fra Norconsult er ferdige og 

prosjektgruppa for trafikksikkerhet har vurdert prioritering av tiltak i samarbeid med 

Statens vegvesen. 

 

 

011/15: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN 

ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED INNTIL 4,76 VOLUMPROSENT ALKOHOL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Rema 1000 Krokdalsmyra om bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig 

drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: 

 

Bevillingshaver: Rema 1000 Krokdalsmyra, 914 596 130  

Salgslokale:   Terminalveien 7 (nye butikk)  

Salgstid:  I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 

Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent 

alkohol 

Styrer:  Frank Tjærandsen Amundsen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven 

avlagt og bestått) 

Stedfortreder:   Iren Nilsen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven avlagt og bestått) 

 

Bevillingsperioden er: fra 19.02.2015 til 30.06.2016 



 

 

FOR-011/15 VEDTAK-  03.02.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Rema 1000 Krokdalsmyra om bevilling for salg av øl og annen 

alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: 

 

Bevillingshaver: Rema 1000 Krokdalsmyra, 914 596 130  

Salgslokale:   Terminalveien 7 (nye butikk)  

Salgstid:  I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 

Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent 

alkohol 

Styrer:  Frank Tjærandsen Amundsen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven 

avlagt og bestått) 

Stedfortreder:   Iren Nilsen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven avlagt og bestått) 

 

Bevillingsperioden er: fra 19.02.2015 til 30.06.2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


