
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

FORMANNSKAP 
 

Møtedato: 02.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 040/16 - 057/16 

Møte nr: 5/2016 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Jørn Stene, Linda W. Salemonsen, Ronny Borge, Kristin Setså, Ottar Skjellhaug,  

Per-Gunnar Kung Skotåm, Nils-Christian Steinbakk, Kenneth Svendsen.  

 

Varamedlemmer: 

Ole Tobias Orvin. 
 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur, 

økonomisjef, kommunikasjonsrådgiver, prosjektleder mineral, enhetsleder 

plan/utvikling, prosjektleder skoleutbygging, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 03.02.16 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Jørn Stene 

ordfører 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr             den 

 

Utskrift er foretatt den  03.02.16  

 

MERKNADER: 

 

Ny kommunalsjef helse og omsorg, Nils-Are Johnsplass, ble presentert. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ronny Borge (H): Ber om at avtale om barnehageforlik settes på sakskartet. 

Ordfører er enig i dette. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Orienteringer: 

 Rådmannen orienterte om avtale med Innkjøpsservice advokatfirma. Bør bli i avtalen 

til avslutning i juni, men bør ikke prolongeres. Anbud om ny avtale ut i vår. 



 

 Ordfører orienterte om budsjettet og oversendelse til Fylkesmannen. Skal effektivisere 

politisk virksomhet med 1 mill. Kraftig reduksjon på reiser og formannskapets konto. 

Rådmannens stab i balanse. 

 

 Utlysning av rådmannsstillingen – Rådmannen velger byrå etter anbud. Til neste 

formannskapsmøte vil det bli laget sak ang. intervjuutvalg. Ordfører vil se om saken 

bør orienteres om i kommunestyret. 

 

 Rådmannen avventer utlysning av kommunalsjef oppvekst og kultur inntil ny rådmann 

er ansatt. Inntil videre er Terje Valla konstituert i stillingen. 

 

 Ottar Skjellhaug ber om orientering om løsning for sikker skolevei. Ordfører vil svare 

på dette i neste kommunestyremøte i et grunngitt spørsmål. 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

040/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

041/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

042/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

043/16 VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - PRESENTASJON AV 

FORPROSJEKT MED TEGNINGER, BESKRIVELSER OG 

KOSTNADDSBEREGNING SAMT FORSLAG TIL 

GJENNOMFØRINGSPLAN 

044/16 KJØP AV EIENDOM GNR 56,BNR 55 OG 56 HOLMSTRØMGARASJEN 

- SALG AV KOMMUNENS EIENDOM GNR 56,BNR 22 

045/16 OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL 

VIDEREFORMIDLING FOR 2016 

046/16 NY HOVEDTARIFFAVTALE OG SENTRALT LØNNSOPPGJØR 

047/16 TURNOUT MC - SØKNAD OM MAKEBYTTE 

048/16 EIENDOMMEN 102/152 - JUSTERING AV TOMT 

049/16 STRATEGISK LANDBRUKSPLAN - RESSURSKARTLEGGING OG 

MOTIVASJONSARBEID I LANDBRUKET 

050/16 ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN 

051/16 REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 

052/16 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT 

053/16 ANKEREGLEMENT 

054/16 GODTGJØRELSESREGLEMENT 

055/16 OPPNEVNING AV OMSTILLINGSUTVALG 

056/16 ALLAKTIVITETSHUS – FAUSKE BYGG AS - UNNTATT 

OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFFENTLEGLOVA § 18 

057/16 AVTALE OM FORLIK MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG DE 

PRIVATE BARNEHAGENE VEDRØRENDE 

TILBAKEBETALINGSKRAV KNYTTET TIL UTBETALING AV 

TILSKUDD TIL BARNEHAGENE FOR 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  



040/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2016 og 4/2016 godkjennes. 

 

 

FOR-040/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

041/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

FOR-041/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

042/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

FOR-042/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Per-Gunnar Skotåm (R) framla et innspill til nytt inntektssystem for kommunene. 

Dette ble ikke stemt over, men vedlegges sak til kommunestyret. 

 

Referatene ble tatt til orientering. 

 

 

043/16: VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - PRESENTASJON AV 

FORPROSJEKT MED TEGNINGER, BESKRIVELSER OG 

KOSTNADDSBEREGNING SAMT FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSPLAN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret vedtar med dette det framlagte forprosjekt for bygging av Valnesfjord 

skole og flerbrukshall med en total prosjektramme på 220,1 mill kr 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart av 

byggeprosessen, herunder å foreta anbudsutlysning og kontrahering av side entreprenører 

og hovedentreprenør  

 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak med inntil 168,1 mill kr.. 



 

4. Ordfører gis fullmakt til å signere kontrakt med hovedentreprenør 

 

 

FOR-043/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Prosjektleder orienterte. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret vedtar med dette det framlagte forprosjekt for bygging av Valnesfjord 

skole og flerbrukshall med en total prosjektramme på 220,1 mill kr 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart av 

byggeprosessen, herunder å foreta anbudsutlysning og kontrahering av side 

entreprenører og hovedentreprenør  

 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak med inntil 168,1 mill kr.. 

 

4. Ordfører gis fullmakt til å signere kontrakt med hovedentreprenør 

 

 

044/16: KJØP AV EIENDOM GNR 56,BNR 55 OG 56 HOLMSTRØMGARASJEN 

- SALG AV KOMMUNENS EIENDOM GNR 56,BNR 22  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Fauske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av gnr. 

56, bnr. 22, jf. vedlagte kjøpekontrakt  

 

2. Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten  

 

 

FOR-044/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommunestyre samtykker i kjøp av gnr. 56 bnr. 55 og 56 og salg av 

gnr. 56, bnr. 22, jf. vedlagte kjøpekontrakt  

 

2. Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten  

 

 

045/16: OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL 

VIDEREFORMIDLING FOR 2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 



 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske 

Stats Husbank til videreformidling for år 2016 på kroner 15 000 000. 

 

 

FOR-045/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 

Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2016 på kroner 15 000 000. 

 

 

046/16: NY HOVEDTARIFFAVTALE OG SENTRALT LØNNSOPPGJØR  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 

aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens hovedtariffoppgjør. 

 

 

FOR-046/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Linda Salemonsen (FL) foreslo: 

Pkt. 4: Heltid – Tillegg unntatt dommen: 

Kommunene og da spesielt innenfor helsesektoren har over tid hatt utfordringer med 

mange deltidsansatte. Dette er ikke heldig, verken for arbeidsgiver eller ansatte. De 

sentrale parter bør bruke ny HTA som verktøy for å finne gode løsninger for 

fremtiden. 

 

Pkt. 5 og 6: Til sykelønn og nærvær 

- Strykes 

 

Til offentlig tjenestepensjon 7 

- Til første avsnitt 

De sentrale parter bør nedsette en parts-/arbeidsgruppe og se på dette frem mot ny 

HTA i 2018. 

 

FL’s endringsforslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s endringsforslag pkt. 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s endringsforslag pkt. 7 første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold 

til aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens hovedtariffoppgjør med følgende 

endringer: 

Pkt. 4: Heltid – Tillegg unntatt dommen: 



Kommunene og da spesielt innenfor helsesektoren har over tid hatt utfordringer med 

mange deltidsansatte. Dette er ikke heldig, verken for arbeidsgiver eller ansatte. De 

sentrale parter bør bruke ny HTA som verktøy for å finne gode løsninger for 

fremtiden. 

 

Pkt. 5 og 6: Til sykelønn og nærvær 

- Strykes 

 

Til offentlig tjenestepensjon 7 

- Til første avsnitt - Tillegg 

De sentrale parter bør nedsette en parts-/arbeidsgruppe og se på dette frem mot ny 

HTA i 2018. 

 

 

047/16: TURNOUT MC - SØKNAD OM MAKEBYTTE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Turnout MC tilbys kjøp av en parsell på ca 600 m
2
 fra kommunenes eiendom gnr 101 bnr 

280 på Finneid.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, indeksregulert 

fram til ervervsdato.  

 

Det inngås kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer, jfr vedtatte 

retningslinjer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-030/16 VEDTAK-  26.01.2016 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo nytt andre avsnitt: 

Formannskapet setter prisen i forhold til at tomta er regulert til klubbformål. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling med FL’s endringsforslag i andre avsnitt ble vedtatt 

med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til innstilling. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Turnout MC tilbys kjøp av en parsell på ca 600 m
2
 fra kommunenes eiendom gnr 101 bnr 

280 på Finneid.  

 

Formannskapet setter prisen i forhold til at tomta er regulert til klubbformål. 

 

Det inngås kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer, jfr vedtatte 

retningslinjer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 



FOR-047/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) stilte spørsmål med egen habilitet (Bror underskrevet 

søknad fra Turnout MC). 

Linda Salemonsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet (Ektemann er medlem av 

Turnout MC). 

Steinbakk (FL) ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 

andre ledd. 

Salemonsen (FL) ble erklært habil med 6 mot 1 stemmer. 

 

 

Per-Gunnar Skotåm (R) fremmet rådmannens forslag: 

Turnout MC tilbys kjøp av en parsell på ca 600 m
2
 fra kommunenes eiendom gnr 101 

bnr 280 på Finneid.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer, jfr vedtatte 

retningslinjer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Søknad om makebytte mellom gnr. 101 bnr. 336 og gnr. 101 bnr. 280 fra Turnout 

MC/Hans Marius Steinbakk innvilges som omsøkt. 

Kostnader ved makebytte bæres av Turnout MC ved Steinbakk. 

 

 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Fauske kommune selger tomt til Turnout MC kun i et begrenset areal for å rette opp de 

uklarheter vedr. beliggenhet/eierforhold som foreligger rundt tomten i dag. 

 

Prisen for arealet settes til normal markedspris for næringsareal i samme område. 

 

 

FRP’s forslag ble forkastet med 7 mot 1 stemme. 

R’s forslag ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for H’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Turnout MC tilbys kjøp av en parsell på ca 600 m
2
 fra kommunenes eiendom gnr 101 

bnr 280 på Finneid.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer, jfr vedtatte 

retningslinjer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 



 

048/16: EIENDOMMEN 102/152 - JUSTERING AV TOMT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune overfører 138 m
2
 fra eiendommen gnr 102 bnr 100, til Ola Dobakk eier 

av gnr 102 bnr 152.  

 

Det settes som vilkår at parsellen sammenføyes med gnr 102 bnr 152.  

 

Erverver bærer alle omkostninger ved saken. 

 

Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  

 

 

PLUT-031/16 VEDTAK-  26.01.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune overfører 138 m
2
 fra eiendommen gnr 102 bnr 100, til Ola Dobakk eier 

av gnr 102 bnr 152.  

 

Det settes som vilkår at parsellen sammenføyes med gnr 102 bnr 152.  

 

Erverver bærer alle omkostninger ved saken. 

 

Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  

 

 

FOR-048/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune overfører 138 m
2
 fra eiendommen gnr 102 bnr 100, til Ola Dobakk 

eier av gnr 102 bnr 152.  

 

Det settes som vilkår at parsellen sammenføyes med gnr 102 bnr 152.  

 

Erverver bærer alle omkostninger ved saken. 

 

Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  

 

 

049/16: STRATEGISK LANDBRUKSPLAN - RESSURSKARTLEGGING OG 

MOTIVASJONSARBEID I LANDBRUKET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



Tiltak 4 i kommunens landbruksplan 2014 – 2015 gjennomføres som et forprosjekt. 

 

Ansvaret for prosjektet legges til Fauna KF. 

 

Det skal føres eget prosjektregnskap for forprosjektet.  

 

 

PLUT-032/16 VEDTAK-  26.01.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Tiltak 4 i kommunens landbruksplan 2014 – 2015 gjennomføres som et forprosjekt. 

 

Ansvaret for prosjektet legges til Fauna KF. 

 

Det skal føres eget prosjektregnskap for forprosjektet.  

 

 

FOR-049/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Tiltak 4 i kommunens landbruksplan 2014 – 2015 gjennomføres som et forprosjekt. 

 

Ansvaret for prosjektet legges til Fauna KF. 

 

Det skal føres eget prosjektregnskap for forprosjektet.  

 

 

050/16: ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Saken tas til orientering 

 

 

FOR-050/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Saken tas til orientering 

 

 

051/16: REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



1. Reglement for Fauske kommune – kommunestyre og formannskap vedtas og 

gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning. 

 

2. Prinsippene i reglement for formannskap og kommunestyre gjelder også for alle 

faste råd, utvalg og styrer i kommunen. 

 

 

FOR-051/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i 

formannskapet. 

 

 

052/16: REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Gjeldende reglement for folkevalgtes innsynsrett godkjennes. 

 

 

FOR-052/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i 

formannskapet. 

 

 

053/16: ANKEREGLEMENT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Gjeldende ankereglement vedtas. 

 

 

FOR-053/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i 

formannskapet. 

 

 

054/16: GODTGJØRELSESREGLEMENT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar det fremlagte endrede godtgjørelsesreglement. 

 

 

FOR-054/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 



Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i 

formannskapet. 

 

 

055/16: OPPNEVNING AV OMSTILLINGSUTVALG  
 

 

FOR-055/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Det vises til kommunestyresak 74/16 budsjett 2016. 

 

Formannskapet velger et omstillingsutvalg bestående av følgende fem personer: 

 Linda Salemonsen, leder 

 HTV LOK 

 HTV UNIO 

 Rådmann 

 Rådmann 

 

 

FLs forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

Det vises til kommunestyresak 74/16 budsjett 2016. 

 

Formannskapet velger et omstillingsutvalg bestående av følgende fem personer: 

 Linda Salemonsen, leder 

 HTV LOK 

 HTV UNIO 

 Rådmann 

 Rådmann 

 

 

Ottar Skjellhaug (AP) anket saken til kommunestyret med hjemmel i reglement for 

formannskapet § 27. Anken begrunnes skriftlig og leveres innen 7 dager fra møtet 

avholdes. 

 

 

056/16: ALLAKTIVITETSHUS – FAUSKE BYGG AS - UNNTATT 

OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFFENTLEGLOVA § 18  
 

 

057/16: AVTALE OM FORLIK MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG DE 

PRIVATE BARNEHAGENE VEDRØRENDE TILBAKEBETALINGSKRAV 

KNYTTET TIL UTBETALING AV TILSKUDD TIL BARNEHAGENE FOR 2013  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Avtalen tas til orientering. 

 



 

FOR-057/16 VEDTAK-  02.02.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Formannskapet er tilfreds med at det den 18.11.15 ble inngått avtale om forlik mellom 

Fauske kommune og de private barnehager og tar dette til etterretning. 

 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Formannskapet er tilfreds med at det den 18.11.15 ble inngått avtale om forlik mellom 

Fauske kommune og de private barnehager og tar dette til etterretning. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


