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096/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 9/2016 godkjennes. 

 

 

FOR-096/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

097/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

FOR-097/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

098/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

FOR-098/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

099/16: BRUK AV FORKJØPSRETT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune utøver forkjøpsretten til å erverve aksjene i Indre Salten Energi. 

 

Fauske kommune utøver denne retten under forutsetning at Sørfold kommune og Sisomar 

AS gjør det samme.  

 

Fauske kommune gir rådmannen fullmakt til å forhandle og beslutte en annen fordeling 

av aksjene mellom Sørfold- og Fauske kommune etter oppkjøpet. 

 

Fauske kommune benytter frie midler i hjemfallsfondet til å finansiere oppkjøpet. 



 

Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 13. 

 

 

FOR-099/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Rådmannen stryker 3. avsnitt. 

 

Liv-Marit Tverå (FRP) foreslo: 

Fauske kommune utøver ikke sin forkjøpsrett. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FRP’s 

forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune utøver forkjøpsretten til å erverve aksjene i Indre Salten Energi. 

 

Fauske kommune utøver denne retten under forutsetning at Sørfold kommune og 

Sisomar AS gjør det samme.  

 

Fauske kommune benytter frie midler i hjemfallsfondet til å finansiere oppkjøpet. 

 

Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 13. 

 

 

100/16: ØKONOMIMELDING 1/2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Økonomimelding 1/2016 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 

Drift: 



 
 

 

FOR-100/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende endringsforslag: 

Endring punkt 2. 

 

Grunntilskudd kultur   kr. 60.000,- økt utgift 

Avsetning til disposisjonsfond kr. 440.000,- økt utgift 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

FL’s endringsforslag ble vedtatt 5 mot 4 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Økonomimelding 1/2016 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 

Drift: 

Mottak flyktninnger -1 000 000     Økt inntekt

Integreringstilskudd -6 000 000     Økt inntekt

Overføring fra Fauske Eiendom -2 900 000     Økt inntekt

Eiendomsskatt -750 000        Økt inntekt

Inndekning underskudd -3 200 000     Redusert utgift

Pensjon resultatenheter -9 000 000     Redusert utgift

Premieavvik felles 9 000 000       Økt utgift

Renteutgifter -2 500 000     Redusert utgift

Fast lønn 2 350 000       Økt utgift

Overtid 2 000 000       Økt utgift

Vikarutgifter 8 500 000       Økt utgift

Kjøp av varer og tjenester 3 000 000       Økt utgift

Avsetning til  disposisjonsfond 500 000           Økt utgift

SUM -                   Netto 



 
 

 

101/16: OMSTILLINGSUTVALGET - RAPPORTERING 1/2016 - PER JUNI  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Saken tas til orientering. 

 

 

FOR-101/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Saken tas til orientering. 

 

 

102/16: ENERGIMELDINGEN - UTTALELSE TIL ENERGI- OG 

MILJØKOMITEEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Saken tas til orientering.  

 

 

FOR-102/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Saken tas til orientering.  

 

 

103/16: FAUSKE KOMMUNES NÆRINGSFOND  
 

Mottak flyktninnger -1 000 000     Økt inntekt

Integreringstilskudd -6 000 000     Økt inntekt

Overføring fra Fauske Eiendom -2 900 000     Økt inntekt

Økt overføringsutgift 60 000            Økt utgift

Eiendomsskatt -750 000        Økt inntekt

Inndekning underskudd -3 200 000     Redusert utgift

Pensjon resultatenheter -9 000 000     Redusert utgift

Premieavvik felles 9 000 000       Økt utgift

Renteutgifter -2 500 000     Redusert utgift

Fast lønn 2 350 000       Økt utgift

Overtid 2 000 000       Økt utgift

Vikarutgifter 8 500 000       Økt utgift

Kjøp av varer og tjenester 3 000 000       Økt utgift

Avsetning til  disposisjonsfond 440 000           Økt utgift

SUM -                   Netto 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske formannskap ber rådmannen foreta gjennomgang av alle ikke utbetalte tilsagn fra 

næringsfondet med vurdering om tilsagn skal trekkes tilbake.  

Med grunnlag i vurderingen fremmes det sak til formannskapet om inndragning av 

tilsagn som ikke lenger er aktuelle.  

 

Det skal ikke gis nye tilsagn om tilskudd fra næringsfondet før det er ledige midler på 

fondet.  

 

Det utarbeides ny mal for tilsagn om tilskudd fra næringsfondet hvor vilkår og 

utbetalingsregler framkommer. 

 

 

FOR-103/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske formannskap ber rådmannen foreta gjennomgang av alle ikke utbetalte tilsagn 

fra næringsfondet med vurdering om tilsagn skal trekkes tilbake.  

Med grunnlag i vurderingen fremmes det sak til formannskapet om inndragning av 

tilsagn som ikke lenger er aktuelle.  

 

Det skal ikke gis nye tilsagn om tilskudd fra næringsfondet før det er ledige midler på 

fondet.  

 

Det utarbeides ny mal for tilsagn om tilskudd fra næringsfondet hvor vilkår og 

utbetalingsregler framkommer. 

 

 

104/16: OPPARBEIDING AV BOLIGTOMTER I FINNEIDLIA 3  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre ber om at det igangsettes opparbeiding av nye boligtomter i 

Finneidlia 3. Det skal legges til rette for 15 nye boligtomter i forlengelse av Moltebær- og 

Tyttebærveien.  

 

Det samtykkes til opptak av lån på inntil 5 millioner for finansiering av tiltaket. 

 

 

PLUT-072/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag: 

Fauske kommunestyre har ved flere anledninger gitt sterkt uttrykk for at man er opptatt 

av å tilrettelegge for at attraktive boligtomter blir klargjort og tilgjengelig for salg. 

Spesielt er det pekt på Finneidlia 3, Finneidlia og Furnes nord. 

 



Kommunestyret ber om at det med umiddelbar virkning igangsettes opparbeiding av 

resterende boligtomter i Finneidlia 3 med oppstart fase 3. Ved at prosjektet utbygges 

fortløpende, ser kommunestyret for seg at de første tomtene skal være byggeklare innen 

utgangen av august/september 2016. 

 

Tomteprisene på fase 2 og 3 jevnes ut til lik pris pr. m
2
. 

 

Tomtene legges ut for salg umiddelbart etter kunngjøring.. 

 

Kommunestyret ber samtidig om at salg av boligtomter markedsføres på en offensiv 

måte, både gjennom media, sosiale medier, men ikke minst gjennom oppslagsskilt i 

området hvor boligtomtene legges ut for salg og i sentrum. 

 

Det samtykkes til opptak av lån på inntil kr. 5 millioner, samt bruk av tomtefondet med 

inntil kr. 3 millioner, totalt kr. 8 millioner for finansiering av tiltaket. Rådmannen bes til 

kommunestyret ultimo juni kvalitetssikre totale kostnader for gjennomføring av 

prosjektet. 

 

For å være best mulig forberedt på videre utvikling og tilrettelegging for nye boligtomter 

i fremtiden, bes rådmannen gjennomgå og fremlegge en sak som tar for seg 

reguleringsplanene for Finneidlia og Furnes nord. Dette arbeidet må foregå samtidig som 

tilretteleggingen av Finneidlia 3 skjer, slik at klargjøring og forberedelser kan gjøres for å 

utarbeide nye områder som kan bygges ut. 

 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre har ved flere anledninger gitt sterkt uttrykk for at man er opptatt 

av å tilrettelegge for at attraktive boligtomter blir klargjort og tilgjengelig for salg. 

Spesielt er det pekt på Finneidlia 3, Finneidlia og Furnes nord. 

 

Kommunestyret ber om at det med umiddelbar virkning igangsettes opparbeiding av 

resterende boligtomter i Finneidlia 3 med oppstart fase 3. Ved at prosjektet utbygges 

fortløpende, ser kommunestyret for seg at de første tomtene skal være byggeklare innen 

utgangen av august/september 2016. 

 

Tomteprisene på fase 2 og 3 jevnes ut til lik pris pr. m
2
. 

 

Tomtene legges ut for salg umiddelbart etter kunngjøring. 

 

Kommunestyret ber samtidig om at salg av boligtomter markedsføres på en offensiv 

måte, både gjennom media, sosiale medier, men ikke minst gjennom oppslagsskilt i 

området hvor boligtomtene legges ut for salg og i sentrum. 

 

Det samtykkes til opptak av lån på inntil kr. 5 millioner, samt bruk av tomtefondet med 

inntil kr. 3 millioner, totalt kr. 8 millioner for finansiering av tiltaket. Rådmannen bes til 

kommunestyret ultimo juni kvalitetssikre totale kostnader for gjennomføring av 

prosjektet. 



 

For å være best mulig forberedt på videre utvikling og tilrettelegging for nye boligtomter 

i fremtiden, bes rådmannen gjennomgå og fremlegge en sak som tar for seg 

reguleringsplanene for Finneidlia og Furnes nord. Dette arbeidet må foregå samtidig som 

tilretteleggingen av Finneidlia 3 skjer, slik at klargjøring og forberedelser kan gjøres for å 

utarbeide nye områder som kan bygges ut. 

 

 

FOR-104/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende endringsforslag i avsnitt 6: 

… opptak av lån på inntil kr. 10 millioner …. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre har ved flere anledninger gitt sterkt uttrykk for at man er 

opptatt av å tilrettelegge for at attraktive boligtomter blir klargjort og tilgjengelig for 

salg. Spesielt er det pekt på Finneidlia 3, Finneidlia og Furnes nord. 

 

Kommunestyret ber om at det med umiddelbar virkning igangsettes opparbeiding av 

resterende boligtomter i Finneidlia 3 med oppstart fase 3. Ved at prosjektet utbygges 

fortløpende, ser kommunestyret for seg at de første tomtene skal være byggeklare 

innen utgangen av august/september 2016. 

 

Tomteprisene på fase 2 og 3 jevnes ut til lik pris pr. m
2
. 

 

Tomtene legges ut for salg umiddelbart etter kunngjøring. 

 

Kommunestyret ber samtidig om at salg av boligtomter markedsføres på en offensiv 

måte, både gjennom media, sosiale medier, men ikke minst gjennom oppslagsskilt i 

området hvor boligtomtene legges ut for salg og i sentrum. 

 

Det samtykkes til opptak av lån på inntil kr. 10 millioner for finansiering av tiltaket. 

Rådmannen bes til kommunestyret ultimo juni kvalitetssikre totale kostnader for 

gjennomføring av prosjektet. 

 

For å være best mulig forberedt på videre utvikling og tilrettelegging for nye 

boligtomter i fremtiden, bes rådmannen gjennomgå og fremlegge en sak som tar for 

seg reguleringsplanene for Finneidlia og Furnes nord. Dette arbeidet må foregå 

samtidig som tilretteleggingen av Finneidlia 3 skjer, slik at klargjøring og 

forberedelser kan gjøres for å utarbeide nye områder som kan bygges ut. 

 

 

105/16: FAUSKE MENIGHETSSENTER - SØKNAD OM MAKEBYTTE/KJØP 

AV AREAL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 



 

 

Fauske Menighetssenter innvilges makebytte/kjøp av areal fra Fauske kommunes 

eiendommer gnr 103 bnr 134, 1142 og 1256. 

 

Ca 200 m
2 

skal makebyttes, nettoareal som skal kjøpes utgjør ca 1440 m
2
. 

 

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

fram til ervervsdato.  

 

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

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-073/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske Menighetssenter innvilges makebytte/kjøp av areal fra Fauske kommunes 

eiendommer gnr 103 bnr 134, 1142 og 1256. 

 

Ca 200 m
2 

skal makebyttes, nettoareal som skal kjøpes utgjør ca 1440 m
2
. 

 

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

fram til ervervsdato.  

 

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

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

FOR-105/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske Menighetssenter innvilges makebytte/kjøp av areal fra Fauske kommunes 

eiendommer gnr 103 bnr 134, 1142 og 1256. 

 

Ca 200 m
2 

skal makebyttes, nettoareal som skal kjøpes utgjør ca 1440 m
2
. 

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr m
2
 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

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

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 



 

106/16: IRIS SALTEN IKS - ERVERV AV TILLEGGSAREAL VESTMYRA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Iris Salten IKS innvilges erverv av ca 5375 m
2
 fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 

bnr 11 på Vestmyra.  

 

Pris for ervervet settes til kr 80,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert 

fram til ervervsdato.  

 

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

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-074/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLLING TIL FORMANNSKAPET: 

Iris Salten IKS innvilges erverv av ca 5375 m
2
 fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 

bnr 11 på Vestmyra.  

 

Pris for ervervet settes til kr 80,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert 

fram til ervervsdato.  

 

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

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

FOR-106/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Iris Salten IKS innvilges erverv av ca 5375 m
2
 fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 

bnr 11 på Vestmyra.  

 

Pris for ervervet settes til kr 80,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

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

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

107/16: ETABLERING AV UTLEIEBOLIGER  
 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret gir Fauske Eiendom KF i oppdrag å bygge 14 nye boenheter fordelt slik: 

10 boenheter i Myrveien 15 

4 boenheter i Tareveien 18 

 

Boligene forutsettes selvfinansierende etter at byggeperioden er ferdig. 

 

Fauske kommune tar opp lån kr.13.714.000.- for full finansiering av byggingen.  

 

 

FOR-107/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret gir Fauske Eiendom KF i oppdrag å bygge 14 nye boenheter fordelt 

slik: 

10 boenheter i Myrveien 15 

4 boenheter i Tareveien 18 

 

Boligene forutsettes selvfinansierende etter at byggeperioden er ferdig. 

 

Fauske kommune tar opp lån kr.13.714.000.- for full finansiering av byggingen.  

 

 

108/16: TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Saken tas til orientering. 

 

 

FOR-108/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

 

109/16: GODKJENNING AV LEDERAVTALE MED RÅDMANN GEIR 

MIKKELSEN OG OPPNEVNING AV UTVALG  
 

ORDFØRERS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Vedlagte lederavtale inngått mellom rådmann Geir Mikkelsen og ordfører 

godkjennes. 

 



2. Formannskapet oppnevner følgende tre personer til et utvalg som årlig skal 

gjennomføre medarbeidersamtale med rådmann: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

FOR-109/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

 Ottar Skjellhaug 

 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

 Ordfører 

 Varaordfører 

 

Kristin Setså (H) foreslo: 

 Ronny Borge 

 

 

Ordførers forslag til vedtak pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for AP’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

1. Vedlagte lederavtale inngått mellom rådmann Geir Mikkelsen og ordfører 

godkjennes. 

 

2. Formannskapet oppnevner følgende tre personer til et utvalg som årlig skal 

gjennomføre medarbeidersamtale med rådmann: 

1. Ordfører 

2. Varaordfører 

3. Ronny Borge 

 

 

110/16: KOMMUNEREFORMEN – ENDELIG BESLUTNING FOR FAUSKE 

KOMMUNE  
 

 

FOR-110/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Fauske kommunestyre viser til sine tidligere vedtak i sak 82/14, 2. oktober (29 mot 

1 stemme) og sak 100/16, 5. april (enstemmig vedtak). Her har kommunestyret i 

tilnærmet 2 enstemmige vedtak gjort det klart at kommunens innbyggere skal 

inviteres til folkeavstemning for å velge mellom fire ulike prinsipielle alternativer, 

før kommunestyret fatter endelig vedtak. 



2. Resultatet av folkeavstemningen i Fauske kommune er at 60,42 % av velgerne 

ønsker at Fauske kommune fortsetter som egen kommune i fremtiden. 

3. Rådmannens 0-alternativutredning konkluderer med at Fauske kommune i 

overskuelig fremtid er rustet til og vil klare seg som egen kommune. Med 

bakgrunn i dette og resultatet av folkeavstemningen vedtar Fauske kommunestyre 

at Fauske kommune skal bestå som egen kommune.  

 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommunestyre viser til sine tidligere vedtak i sak 82/14, 2. oktober (29 mot 

1 stemme) og sak 100/16, 5. april (enstemmig vedtak). Her har kommunestyret i 

tilnærmet 2 enstemmige vedtak gjort det klart at kommunens innbyggere skal 

inviteres til folkeavstemning for å velge mellom fire ulike prinsipielle alternativer, 

før kommunestyret fatter endelig vedtak. 

 

2. Resultatet av folkeavstemningen i Fauske kommune er at 60,42 % av velgerne 

ønsker at Fauske kommune fortsetter som egen kommune i fremtiden. 

 

3. Rådmannens 0-alternativutredning konkluderer med at Fauske kommune i 

overskuelig fremtid er rustet til og vil klare seg som egen kommune. Med 

bakgrunn i dette og resultatet av folkeavstemningen vedtar Fauske kommunestyre 

at Fauske kommune skal bestå som egen kommune.  

 

 

111/16: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING 

AV VALGDAG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2017 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 11. september 2017. 

 

 

FOR-111/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2017 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 11. september 2017. 

 

 

112/16: FELLES TEKNISK DRIFTSBYGG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

• Arbeid med et felles driftsbygg videreføres. 

Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet inntil 131 mill. 2014 kroner, inklusive 

tomte- og prosjekteringskostnader. 



 

• Formannskap og kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge frem i 

egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering. 

 

 

FOR-112/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo nytt kulepunkt: 

 Sørfold kommune inviteres til å delta i dette arbeidet. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

FL’s forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 Arbeid med et felles driftsbygg videreføres. 

Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet inntil 131 mill. 2014 kroner, 

inklusive tomte- og prosjekteringskostnader. 

 

 Formannskap og kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge 

frem i egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering. 

 

 Sørfold kommune inviteres til å delta i dette arbeidet. 

 

 

113/16: SULITJELMA FJELLANDSBY - SØKNAD OM ENDRINGER AV 

SKJENKEBVILLING FOR PERIODE 2016 - 2020  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Sulitjelma Fjellandsby – Org.nr. 994 744 127 – gis skjenkebevilling for alkoholholdig 

drikk i gruppe 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 

 

Type bevilling:  Alminnelig 

Skjenkested:   Sulitjelma Fjellandsby, Kafeteria, lavvo, Anneks og møterom 

Type virksomhet:  Alpinanlegg med kafeteria og møtefasiliteter 

Skjenketid:  I henhold til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.  

Styrer/Stedfortreder:  Endre Grønnslett/ Heidi Gulliksen 

 

Bevillingsperioden er: 01.07.2016 - 30.09.2020. 

 

 

 

FOR-113/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Sulitjelma Fjellandsby – Org.nr. 994 744 127 – gis skjenkebevilling for alkoholholdig 

drikk i gruppe 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 

 

Type bevilling:  Alminnelig 

Skjenkested:   Sulitjelma Fjellandsby, Kafeteria, lavvo, Anneks og møterom 

Type virksomhet:  Alpinanlegg med kafeteria og møtefasiliteter 

Skjenketid:  I henhold til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske 

handlingsplan.  

Styrer/Stedfortreder:  Endre Grønnslett/ Heidi Gulliksen 

 

Bevillingsperioden er: 01.07.2016 - 30.09.2020. 

 

 

114/16: SULITJELMA TURISTSENTER AS - SØKNAD OM 

SKJENKEBEVILLING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Sulitjelma Turistsenter AS  – org.nr:  922 766 204 – gis skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 

 

Type bevilling:  Alminnelig 

Skjenkested:   Kafe m/ uteservering   

Type virksomhet:  Kafe/kafeteria, pub og bar 

Skjenketid:   I henhold til alkohollovens og kommunens alkoholpolitisk  

handlingsplan 

Styrer/Stedfortreder:  Bjørn Thomas Hansen 

 

Bevillingsperioden er: 01.07.2016 – 30.09.202. 

 

 

FOR-114/16 VEDTAK-  14.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Sulitjelma Turistsenter AS  – org.nr:  922 766 204 – gis skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 

 

Type bevilling:  Alminnelig 

Skjenkested:   Kafe m/ uteservering   

Type virksomhet:  Kafe/kafeteria, pub og bar 

Skjenketid:   I henhold til alkohollovens og kommunens alkoholpolitisk  

handlingsplan 

Styrer/Stedfortreder:  Bjørn Thomas Hansen 

 

Bevillingsperioden er: 01.07.2016 – 30.09.202. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


