
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

FORMANNSKAP 
 

Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16 - 039/16 

Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Jørn Stene, Linda W. Salemonsen, Ronny Borge, Gro Anita Olsen, Ottar Skjellhaug,  

Nils-Christian Steinbakk.  

 

Fra Fauna: 

Ståle Indregård, Geir Wenberg, Kristian Amundsen, Alice Brekke, Endre Grønnslett, 

Roar Hansen, Mathilde Jakobsen, Hanne Løkås Veigård, Heidi Zakariassen. 

 

Varamedlemmer: 

Jens Kyed, Ole Tobias Orvin. 
 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjef oppvekst og kultur, økonomisjef, formannskapssekretær, 

presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 11.01.16 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Jørn Stene 

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  11.01.16  

 

MERKNADER: 

 

Arbeidsmøte med Fauna KF 

 

Ordfører og leder i Fauna KF åpnet møtet. 

Daglig leder Fauna KF orienterte om Fauna, deres strategisk mål og innsatsområder. 



Heidi Zakariassen orienterte om førstelinjetjenesten – Etablereropplæring. 

Mathilde Jakobsen orienterte om folkeskoleprosjektet. 

Roar Hansen orienterte om mineralprosjektet.’ 

 

Kristian Amundsen viste strategiplan 2016 – 2019. 

Ambisjon: Sammen skal vi gjøre hverandre gode. 

 

Presentasjoner ligger som vedlegg til møteprotokollen. 

 

 

Ole Tobias Orvin (SV) innvilget permisjon fra kl. 12.25. 

 

 

Merknader til innkallinga: 

Ronny Borge (H): Saken kommer for seint ut. Er vi beredt til å behandle saken? 

 

Ordfører beklager, men har tatt hensyn til de som har søkt med de frister som de har hatt. 

 

 

Spørsmål: 

 Ottar Skjellhaug (AP): Ber om at noen sendes på togkonferanse på Gardemoen 18. 

februar 

Ordfører skal se på henstillingen, men gjør oppmerksom at vi må være sparsom med 

reiseutgifter. 

 Nils-Christian Steinbakk (FL): Bekymret ang. fliser i Fauskebadet 

Kommunalsjef svarte. Ble orientert om dette i forrige uke (160 fliser). I avisa ble det sagt 300 

fliser. Det er brukt samme lim som i Sørfold. Fauske Eiendom er på saken. Bekymret hvis vi 

må stenge bassenget, særlig pga. skolesvømming. Skal sjekke om dette kan rettes på i 

sommer. Skal gi oppvekst- og kulturutvalget orientering i møte i neste møte. 

 

Orientering fra ordfører: 

 Allaktivitetshus – Mottatt prosessvarsel fra FauskeBygg. 

 

Orientering fra rådmannen: 

 Barnevernssak – unntatt offentlighet. Møtet ble lukket med hjemmel i 

kommunelovens § 31 andre ledd. 

 

 

Formannskapet ber rådmannen se på utvidelse av tilgjengelighet til: 

 Servicetorget 

 Enhet plan/utvikling 

 Tildelingskontoret 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

039/16 ERSTATNINGSLOKALER VESTMYRA SKOLE- SKYTEBANE OG 

KARATEKLUBB 

 

 

 

 

 

 

  



039/16: ERSTATNINGSLOKALER VESTMYRA SKOLE- SKYTEBANE OG 

KARATEKLUBB  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommune stiller garanti for et låneopptak til Fauske IL – Langrenn på inntil 2 

millioner kroner under forutsetning av fylkesmannens godkjenning.  

 

2. Søknad om tilskudd pålydende kr 950 000 avslås. 

 

3. Rådmannen er gitt oppdrag å utrede og prosjektere erstatningslokaler for de arealer 

som i dag brukes som skytterlokaler i kjelleren på Vestmyra u skole. 

Han bes med dette om å komme tilbake til kommunestyret innen junimøtet med et 

alternativt forslag på realisering av lokale i relasjon til Fauske IL – Langrenn sine 

lokaliteter i Klungsetmarka.   

 

4. Det utredes nærmere hvordan lokalitetene for karatemiljøet kan ivaretas på en måte 

der det totale arealet går ned. 

 

 

OPKU-021/16 VEDTAK-  11.01.2016 
 

Arnt Pedersen (H) foreslo nytt pkt. 3: 

Rådmannen gis i oppdrag å utrede og prosjektere erstatningslokaler for de arealer som i 

dag brukes som skytterlokaler i kjelleren på Vestmyra skole. 

Han bes med dette om å komme tilbake til kommunestyret innen junimøtet med et 

alternativt forslag på realisering av lokale. 

 

Innstillingen pkt. 4. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Fauske kommune stiller garanti for et låneopptak til Fauske IL – Langrenn på inntil 2 

millioner kroner under forutsetning av fylkesmannens godkjenning.  

 

2. Søknad om tilskudd pålydende kr 950 000 avslås. 

 

3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede og prosjektere erstatningslokaler for de arealer 

som i dag brukes som skytterlokaler i kjelleren på Vestmyra skole. 

Han bes med dette om å komme tilbake til kommunestyret innen junimøtet med et 

alternativt forslag på realisering av lokale. 

 

4. Det utredes nærmere hvordan lokalitetene for karatemiljøet kan ivaretas på en måte 

der det totale arealet går ned. 



 

 

FOR-039/16 VEDTAK-  11.01.2016 
 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune stiller garanti for et låneopptak til Fauske IL – Langrenn på 

inntil 2 millioner kroner under forutsetning av fylkesmannens godkjenning.  

 

2. Søknad om tilskudd pålydende kr 950 000 avslås. 

 

3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede og prosjektere erstatningslokaler for de arealer 

som i dag brukes som skytterlokaler i kjelleren på Vestmyra skole. 

Han bes med dette om å komme tilbake til kommunestyret innen junimøtet med et 

alternativt forslag på realisering av lokale. 

 

4. Det utredes nærmere hvordan lokalitetene for karatemiljøet kan ivaretas på en 

måte der det totale arealet går ned. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


