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UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 23. juni 2016 

 

Berit Vestvann Johnsen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Jørn Stene 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

 

Utskrift er foretatt den  24.06.16  

 

MERKNADER: 
 



Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen ledet møtet. 
 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Jens B. Kyed (KRF): 

1. Ber om status på legesituasjonen i Fauske 

2. Ber om at F-sak 105/16 tas opp i kommunestyret. 

 Hilde Dybwad (AP): 

Gjelder finansiering av Arctic Race. 

I kommunestyret sitt møte 17.1215 ble det vedtatt å ikke bevilge midler til særskilte 

kulturtiltak 2016 Store arrangementer. 

Derfor følgende spørsmål: 

1. Hvor mye koster Fauske kommune sin deltakelse i arrangementet Arctic Race? 

2. Og hvordan blir det finansiert? 

 Liv-Marit Tverå (FRP): 

Ber om status på legesituasjonen i Fauske 

 Ekstra referat settes på dagsorden 

 Ekstra sak settes på dagsorden 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Ketil Skår (H) tiltrådte i sak 130/16. 

 

Svar på spørsmål: 

Jens B. Kyed: 

Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. Er i forhandlinger med de private legene. Hver lege får  

kr. 400 000 ekstra i forhold til KS forhandlinger samt at kommunen utfører oppgaver for de 

private legene. Vi har ikke sagt opp avtale med legene. Vi ønsker ikke å kommunalisere 

legene. 

Pkt. 2. Ordfører svarte. Saken vil ikke bli tatt opp i dette møtet. 

Hilde Dybwad: 

Rådmannen svarte. Budsjettet er på kr. 200 000, som er mottatt fra Fauske Parkering AS. 

Prosjektgruppa bruker selvfølgelig av sin arbeidstid. I tillegg er det mottatt kr. 250 000 fra 

Nordland fylkeskommune. 
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132/16 ØKONOMIRAPPORT 1/2016 - FAUSKE EIENDOM KF 

133/16 EVALUERING AV FAUSKE EIENDOM KF 
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135/16 ETABLERING AV UTLEIEBOLIGER 

136/16 SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV 

SENTRUMSALTERNATIVER. 

137/16 TILLEGGSINVESTERING SKOLEMATERIELL NY SKOLESTRUKTUR 

138/16 KOMMUNEREFORMEN – ENDELIG BESLUTNING FOR FAUSKE 

KOMMUNE 

139/16 OPPARBEIDING AV BOLIGTOMTER I FINNEIDLIA 3 

140/16 DETALJREGULERING E6 FINNEIDSTRAUMEN BRU 

141/16 DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNDERGANG E6 FAUSKE 

142/16 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING 

AV VALGDAG 

143/16 AVTALE OM GRUNNERVERV PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE 

 

 

 

 

 

 

  



128/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 8/2016 godkjennes. 

 

 

KOM-128/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Navn på forslagstiller i sak 111/16 rettes opp. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

129/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-129/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

130/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-130/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

131/16: 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 



 
 

 

KOM-131/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Ronny Borge (H) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2016 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 

Drift: 

 
 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig forkastet. 

 

 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende endringsforslag: 

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 

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 



Endring punkt 2. 

 

Grunntilskudd kultur   kr. 60.000,- økt utgift 

Avsetning til disposisjonsfond kr. 440.000,- økt utgift 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/H’s forslag ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer. 

FL’s endringsforslag ble vedtatt 14 mot 13 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1. Økonomimelding 1/2016 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 

Drift: 

 
 

 

132/16: ØKONOMIRAPPORT 1/2016 - FAUSKE EIENDOM KF  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Saken tas til orientering. 

 

 

KOM-132/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 

 

133/16: EVALUERING AV FAUSKE EIENDOM KF  
 

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 : 
 

Evaluering av Fauske Eiendom KF tas til orientering 

 

 

KOM-133/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Styreleder i Fauske Eiendom KF orienterte. 

 

 

Sverre Hagen (FL) foreslo nytt punkt: 

Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sin evaluering av Fauske eiendom KF ut fra 

sitt ståsted. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

Evaluering av Fauske Eiendom KF tas til orientering 

 

Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sin evaluering av Fauske eiendom KF ut fra 

sitt ståsted. 

 

 

134/16: 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. 

 

 

KOM-134/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende tilleggsforslag i stedet for 

kulepunkt 3: 

 Sørfold og Saltdal kommuner inviteres til å delta i arbeidet med å realisere et felles 

«blålysbygg». Rådmannen foretar organiseringen og har ansvaret for samarbeidet 

mellom de nevnte kommuner. 

 

 

Formannskapets innstilling kulepunkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

 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 og Saltdal kommuner inviteres til å delta i arbeidet med å realisere et felles 

«blålysbygg». Rådmannen foretar organiseringen og har ansvaret for samarbeidet 

mellom de nevnte kommuner. 

 

 

135/16: 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.  

 

 

KOM-135/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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.  

 

 

136/16: SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV 

SENTRUMSALTERNATIVER.  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med bakgrunn i faglige og økonomiske vurderinger av de ulike alternativene foreslår 

rådmannen at allerede vedtatte skolestruktur (alternativ 1) med to skoler i sentrum 

opprettholdes, og prosessene i denne iverksettes snarest. 

 

 

OPKU-047/16 VEDTAK-  10.06.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Vestmyra skole 5. – 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. – 4. klasse videreføres. Elevene fra 

Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om skyss etc. i 

hht opplæringsloven. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en 

sak hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal 

bestå også i fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan 



grendehus reduseres betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler 

blir overført til egne bygg. 

 

4. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og 

Erikstad innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Vestmyra skole 5. – 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. – 4. klasse videreføres. Elevene fra 

Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om skyss etc. i 

hht opplæringsloven. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en 

sak hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal 

bestå også i fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan 

grendehus reduseres betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler 

blir overført til egne bygg. 

 

4. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og 

Erikstad innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 

 

 

KOM-136/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Andreas Vestvann Johnsen (AP) fremmet rådmannens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i faglige og økonomiske vurderinger av de ulike alternativene foreslår 

rådmannen at allerede vedtatte skolestruktur (alternativ 1) med to skoler i sentrum 

opprettholdes, og prosessene i denne iverksettes snarest. 

 

 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer avgitt for 

AP’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

1. Vestmyra skole 5. – 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. – 4. klasse videreføres. Elevene fra 

Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om skyss etc. i 

hht opplæringsloven. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en 

sak hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal 



bestå også i fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan 

grendehus reduseres betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler 

blir overført til egne bygg. 

 

4. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og 

Erikstad innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 

 

137/16: TILLEGGSINVESTERING SKOLEMATERIELL NY 

SKOLESTRUKTUR  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Rådmannen iverksetter investeringene innenfor en ramme på 6 millioner kr.  

 

 

KOM-137/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Rådmannen iverksetter investeringene innenfor en ramme på 6 millioner kr.  

 

 

138/16: 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.  

 

 

KOM-138/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Jens B. Kyed (KRF) foreslo: 

Fauske går sammen med Bodø og forhandler om sammenslåing. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 mot 1 stemme avgitt for KRF’s forslag. 

 

VEDTAK: 

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.  

 

 

139/16: 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. 

 

 



KOM-139/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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. 

 

 

140/16: DETALJREGULERING E6 FINNEIDSTRAUMEN BRU  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner 

Fauske kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen 

bru. 

 

 

PLUT-068/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner 

Fauske kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen 

bru. 

 

 



KOM-140/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for E6 

Finneidstraumen bru. 

 

 

141/16: DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNDERGANG E6 FAUSKE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner 

Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for Undergang E6 

Fauske. 

 

 

PLUT-069/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner 

Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for Undergang E6 

Fauske. 

 

 

KOM-141/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for 

Undergang E6 Fauske. 

 

 

142/16: 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. 

 

 

KOM-142/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2017 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 11. september 2017. 

 

 

143/16: AVTALE OM GRUNNERVERV PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre samtykker i salg av areal fra kommunal eiendom gnr 100 bnr 393, 

jfr avtale om grunnerverv mellom Fauske kommune, Østbø AS og Rugås Industrier AS. 

 

 

PLUT-079/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 

Parsellen Rugås Industrier A/S overtar fra Fauske kommune underlegges samme kriterier 

som tidligere ervervet areal. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling med det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre samtykker i salg av areal fra kommunal eiendom gnr 100 bnr 393, 

jfr avtale om grunnerverv mellom Fauske kommune, Østbø AS og Rugås Industrier AS. 

 

Parsellen Rugås Industrier A/S overtar fra Fauske kommune underlegges samme kriterier 

som tidligere ervervet areal. 

 

 

FOR-115/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre samtykker i salg av areal fra kommunal eiendom gnr 100 bnr 393, 

jfr avtale om grunnerverv mellom Fauske kommune, Østbø AS og Rugås Industrier AS. 

 



Parsellen Rugås Industrier A/S overtar fra Fauske kommune underlegges samme kriterier 

som tidligere ervervet areal. 

 

 

KOM-143/16 VEDTAK-  23.06.2016 
 

Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. (Leder av Rugås Industrier) 

Rugås ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6 første ledd e) 2. 

 

Karin Rugås (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. (Mor av leder av Rugås 

Industrier) 

Rugås ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6 andre ledd. 

 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre samtykker i salg av areal fra kommunal eiendom gnr 100 bnr 

393, jfr avtale om grunnerverv mellom Fauske kommune, Østbø AS og Rugås 

Industrier AS. 

 

Parsellen Rugås Industrier A/S overtar fra Fauske kommune underlegges samme 

kriterier som tidligere ervervet areal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


