
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 08.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 125/16 – 143/16 

Møte nr: 14/2016 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Skjellhaug, Ottar AP 
Olsen, Gro Anita FL 
Salemonsen, Linda Wangen FL 
Steinbakk, Nils-Christian FL 
Stene, Jørn FL 
Skotåm, Per-Gunnar Kung R 
 
Varamedlemmer Parti 
Pedersen, Arnt H 
Bådsvik, Svein Roger V 
 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Salemonsen, Linda 
Wangen 

129/16 Larsen, Kathrine 
Moan, FL 

Styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig erklært 
inhabil etter forvaltningsloven § 
6 1. ledd e). 

Steinbakk, Nils-
Christian 

129/16 Hagen, Sverre, FL Familieforhold til styremedlem i 
Fauske Parkering - Enstemmig 
erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

Salemonsen, Linda 
Wangen 

130/16 Larsen, Kathrine 
Moan, FL 

Styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig erklært 
inhabil etter forvaltningsloven § 
6 1. ledd e). 

Steinbakk, Nils-
Christian 

130/16 Hagen, Sverre, FL Familieforhold til styremedlem i 
Fauske Parkering -  Enstemmig 
erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Ottar Skjellhaug (AP): Ber om status for erstatningslokaler for skytebanen på Vestmyra. 
 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Rådmann og økonomisjef presenterte budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020. 
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Svar på spørsmål: 
Ottar Skjellhaug:  
Kommunalsjef svarte. Kommunen har en 40 års avtale om skytterbane på Vestmyra. 3 år 
gjenstår av avtaleperioden. Juridisk var det 2 parter å forholde seg til. Det ble avklart at 
Valnesfjord skytterlag var avtalepart. Både kommunen og skytterlaget har benyttet advokat. 
Skytterlaget har kommet med innspill om ny 40 årsavtale eller nye lokaler tilgjengelig. 
Kommunen har bedt skytterlaget også se etter nye lokaler. Kommunen erkjenner at 3 år 
gjenstår, men ikke ny avtale på 40 år. Har sett på miniatyrskytebane på 15 meter. Ser på 
skytterhus i tilknytning til idrettshallen. Kommunens tilskudd i prosjektet vil bli på 2 mill. samt 
opparbeiding av tomt. Saken kommer til politisk behandlling våren 2017. 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 09.11.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
125/16 Godkjenning av møtebok  

126/16 Delegerte saker i perioden  

127/16 Referatsaker i perioden  

128/16 Økonomimelding 2/2016  

129/16 Fauske Parkering  

130/16 Utvidet garanti Fauske Parkering 2016  

131/16 Parkeringsareal SKS-Arena  

132/16 Anke på HEOM-sak 37/16 - Oppstart av Sagatun som 
sykehjemsavdeling 

 

133/16 Et likeverdig tilbud til hjertepasienter - Uttalelse  

135/16 Hovedprosjekt "Mat i Salten - Arena for innovasjon og 
utvikling" 

 

134/16 Fauske kommunes næringsfond - gjennomgang av tilsagn 
om tilskudd 

 

136/16 Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av tilleggsareal 
på Søbbesva. 

 

137/16 Fauske menighetssenter - søknad om makebytte/kjøp av 
areal - ny behandling 

 

138/16 Indre Salten Energi - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 104 bnr 748 

 

139/16 Odd Wollbakk - søknad om kjøp av tilleggstomt i Hauan  

140/16 Søknad om økonomisk støtte 1., 2. og 3. kvartal 2016  

141/16 Søknad om fritak fra politiske verv - Steffen Halsbakk  

142/16 Innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på 
valgdagen 

 

143/16 Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 
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125/16: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 13/2016 godkjennes. 

 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 125/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 13/2016 godkjennes. 

 
 
126/16: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 126/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
127/16: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 127/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
128/16: Økonomimelding 2/2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Økonomimelding 2/2016 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 

 

 

Investeringer: 

 

 
 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 128/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 2/2016 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 

 

 

Investeringer: 

 

 
 
 
129/16: Fauske Parkering 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar å videreføre parkeringsordningen og omfanget av denne i regi av 
Fauske Parkering AS uten endringer.  

 
 

 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Salemonsen, Linda Larsen, Kathrine Styremedlem i Fauske Parkering - 
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Wangen Moan Enstemmig erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 1. ledd e). 

Steinbakk, Nils-
Christian 

Hagen, Sverre Familieforhold til styremedlem i Fauske 
Parkering - Enstemmig erklært inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
Fauske kommune ber om at selskapet Fauske Parkering A/S, som en prøveordning for 2017 
alternativt fra 1. desember 2016, innfører gratis parkering på lørdagene. 

R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 129/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune ber om at selskapet Fauske Parkering A/S, som en prøveordning for 2017 
alternativt fra 1. desember 2016, innfører gratis parkering på lørdagene. 

 

 
 
130/16: Utvidet garanti Fauske Parkering 2016 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 mill. kr til 
15 mill. kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret 
reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av hovedstol.  
 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. 
kommuneloven § 51.1. 
 
 

 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Salemonsen, Linda 
Wangen 

Larsen, Kathrine 
Moan 

Styremedlem i Fauske Parkering - 
Enstemmig erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 1. ledd e). 

Steinbakk, Nils-
Christian 

Hagen, Sverre Familieforhold til styremedlem i Fauske 
Parkering -  Enstemmig erklært inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 130/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 mill. kr til 
15 mill. kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret 
reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av hovedstol.  
 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. 
kommuneloven § 51.1. 
 
 

 
 
131/16: Parkeringsareal SKS-Arena 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale av parkeringsplasser fra Fauske 

Sprint begrenset oppad til kr. 1 million. Leieavtalen vil sikre gjenstående asfaltering 
og lyssetting av parkeringsareal ved SKS-Arena.  

 
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en samtidig bruks- og vedlikeholdskontrakt med 

Fauske Sprint om betingelser for daglig og ekstraordinær bruk ved større 
arrangementer, samt ansvar for vedlikehold og brøyting/strøing vinterstid. 

 
3. Kjøpet finansieres som en del av kommunestyrets vedtak 064/15, punkt 7 og er 

innenfor rammen av låneopptaket i 2017 som gjelder sluttføring av fase 2, 
Vestmyra skole. 

 
 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 
Gro Anita Olsen (FL) foreslo: 
Med henvisning til den anstrengte økonomiske situasjon som rådmannen orienterte om ved 
budsjettseminaret den 1/9-16 kan ikke Fauske kommune pr. tiden påta seg nye investering- og 
driftskostnader. 

FLs forslag ble vedtatt med 2 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 
OPKU- 059/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Med henvisning til den anstrengte økonomiske situasjon som rådmannen orienterte om ved 
budsjettseminaret den 1/9-16 kan ikke Fauske kommune pr. tiden påta seg nye investering- og 
driftskostnader. 
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Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Svein Roger Bådsvik fremmet rådmannens forslag til vedtak. 

Innstilling fra oppvekst- og kulturutvalget ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for V's forslag. 

 
FOR- 131/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Med henvisning til den anstrengte økonomiske situasjon som rådmannen orienterte om ved 
budsjettseminaret den 1/9-16 kan ikke Fauske kommune pr. tiden påta seg nye investering- 
og driftskostnader. 

 

 
 
132/16: Anke på HEOM-sak 37/16 - Oppstart av Sagatun som sykehjemsavdeling 
 
 
 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Formannskapet viser til enstemmig vedtak i Helse- og omsorgsutvalg i sak 048/16. På denne 
bakgrunn tas anken ikke til følge. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 132/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet viser til enstemmig vedtak i Helse- og omsorgsutvalg i sak 048/16. På denne 
bakgrunn tas anken ikke til følge. 

 

 
 
133/16: Et likeverdig tilbud til hjertepasienter - Uttalelse 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Formannskapet vedtar vedlagte uttalelse i forbindelse med likeverdig behandling av 
hjertepasienter. 
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Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 
FOR- 133/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet vedtar vedlagte uttalelse i forbindelse med likeverdig behandling av 
hjertepasienter. 
 

 
 
135/16: Hovedprosjekt "Mat i Salten - Arena for innovasjon og utvikling" 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» gjennomføres som et 3-årig 
prosjekt jfr prosjektbeskrivelse.  
 
Fra Fauske kommunes næringsfond bevilges kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019. 
 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det settes i gang.  
 
Ansvaret for gjennomføring av prosjektet legges til Fauna KF inkl tilsetting av 
prosjektleder.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» gjennomføres som et 3-årig 
prosjekt jfr prosjektbeskrivelse.  
 
Fra Fauske kommunes næringsfond bevilges kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019. 
 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det settes i gang.  
 
Ansvaret for gjennomføring av prosjektet legges til Fauna KF inkl tilsetting av 
prosjektleder.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 099/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» gjennomføres som et 3-årig 
prosjekt jfr prosjektbeskrivelse.  
 
Fra Fauske kommunes næringsfond bevilges kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019. 
 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det settes i gang.  
 
Ansvaret for gjennomføring av prosjektet legges til Fauna KF inkl tilsetting av 
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prosjektleder.  
 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 135/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» gjennomføres som et 3-årig 
prosjekt jfr prosjektbeskrivelse.  
 
Fra Fauske kommunes næringsfond bevilges kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019. 
 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det settes i gang.  
 
Ansvaret for gjennomføring av prosjektet legges til Fauna KF inkl tilsetting av 
prosjektleder.  
 

 
 
134/16: Fauske kommunes næringsfond - gjennomgang av tilsagn om tilskudd 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til flytting/tilbaketrekking av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet 
vedtas: 

 
Sjunkhatten folkehøgskole (stiftelseskapital)           kr 500 000                    Tilsagnet 
flyttes til 2019 
Gatevarme i sentrum                                                  kr 300 000                    Tilsagnet 
flyttes til 2018 
Regulaeringsplan boligbygging i Sulitjelma                     kr 105 000                    Tilsagnet 
tas ut 
Planarbeid RV80 Vestmyra – Klungset                    kr 500 000                    Tilsagnet 
flyttes til 2018 
 
Ingen ikke utbetalte tilsagn fra 2014 

 
Ikke utbetalte tilsagn fra 2015: 
Sjønstå gård                                                            kr 140 000                    Består 
Ysteri for Sjønstå                                                   kr 200 000                    Saken er 
trukket 
 
Ikke utbetalte tilsagn 2016 
Sjunkhatten folkehøgskole                                         kr 100 000                    Består 
Sjønstå gård                                                            kr 200 000                    Består 
Komtek                                                            kr   70 000                    Består  
Skilting/trafikksikkerhet                                        kr 100 000                    Består 
Landbruksplan – ressurskartlegging                              kr 100 000                    Består 
og motivasjonsarbeid 

 
Ikke utbetalte tilsagn 2017: 
Sjønstå gård                                                             kr 200 000                    Tilsagnet 
tas ut  
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Komtek                                                            kr   70 000                    Tilsagnet tas ut 
 
 
Veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringssaker 
legges til grunn ved utforming av vedtak om tilskudd fra næringsfondet. 

 
 

 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL): 
Rådmannen bes avklare status for reguleringsplan RV80 - Vestmyra - Klungset. 

Hvis planarbeidet kan igangsettes i 2017 legges saken frem for formannskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak med FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 134/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannens forslag til flytting/tilbaketrekking av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet 
vedtas: 
 
Sjunkhatten folkehøgskole (stiftelseskapital)           kr 500 000                    Tilsagnet flyttes 
til 2019 
Gatevarme i sentrum                                                  kr 300 000                    Tilsagnet 
flyttes til 2018 
Regulaeringsplan boligbygging i Sulitjelma                     kr 105 000                    Tilsagnet 
tas ut 
Planarbeid RV80 Vestmyra – Klungset                    kr 500 000                    Tilsagnet flyttes 
til 2018 
 
Ingen ikke utbetalte tilsagn fra 2014 
 
Ikke utbetalte tilsagn fra 2015: 
Sjønstå gård                                                            kr 140 000                    Består 
Ysteri for Sjønstå                                                   kr 200 000                    Saken er trukket 
 
Ikke utbetalte tilsagn 2016 
Sjunkhatten folkehøgskole                                         kr 100 000                    Består 
Sjønstå gård                                                            kr 200 000                    Består 
Komtek                                                            kr   70 000                    Består  
Skilting/trafikksikkerhet                                        kr 100 000                    Består 
Landbruksplan – ressurskartlegging                              kr 100 000                    Består 
og motivasjonsarbeid 
 
Ikke utbetalte tilsagn 2017: 
Sjønstå gård                                                             kr 200 000                    Tilsagnet tas ut  
Komtek                                                            kr   70 000                    Tilsagnet tas ut 
 
 
Veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringssaker 
legges til grunn ved utforming av vedtak om tilskudd fra næringsfondet. 
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Rådmannen bes avklare status for reguleringsplan RV80 - Vestmyra - Klungset. 
Hvis planarbeidet kan igangsettes i 2017 legges saken frem for formannskapet. 

 
 
 

 
 
136/16: Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av tilleggsareal på Søbbesva. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges erverv av ca 200 m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva.  
 
Pris for ervervet settes til kr 160 m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indksregulert fram 
til ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges erverv av ca 200 m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva.  
 
Pris for ervervet settes til kr 160 m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indksregulert fram 
til ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 100/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges erverv av ca 200 m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva.  
 
Pris for ervervet settes til kr 160 m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indksregulert fram 
til ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
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Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 136/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges erverv av ca 200 m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva.  
 
Pris for ervervet settes til kr 160 m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indksregulert fram 
til ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
 
137/16: Fauske menighetssenter - søknad om makebytte/kjøp av areal - ny behandling 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tomt for parkeringsareal gnr 103 bnr 1256 overføres vederlagsfritt til Fauske 
menighetssenter, kommunen dekker omkostningene ved overskjøtingen.  
 
Behandling av søknad om makebytte/kjøp av tileggstomt utsettes til parkeringsarealet er 
overført og tomtene 103/1257 og 103/1256 er sammenføyd.  
 
Dette vedtak erstatter vedtak i F-sak 105/16 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Tomt for parkeringsareal gnr 103 bnr 1256 overføres vederlagsfritt til Fauske 
menighetssenter, kommunen dekker omkostningene ved overskjøtingen.  
 
Behandling av søknad om makebytte/kjøp av tileggstomt utsettes til parkeringsarealet er 
overført og tomtene 103/1257 og 103/1256 er sammenføyd.  
 
Dette vedtak erstatter vedtak i F-sak 105/16 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 101/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Tomt for parkeringsareal gnr 103 bnr 1256 overføres vederlagsfritt til Fauske 
menighetssenter, kommunen dekker omkostningene ved overskjøtingen.  
 
Behandling av søknad om makebytte/kjøp av tileggstomt utsettes til parkeringsarealet er 
overført og tomtene 103/1257 og 103/1256 er sammenføyd.  
 
Dette vedtak erstatter vedtak i F-sak 105/16 
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Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 137/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Tomt for parkeringsareal gnr 103 bnr 1256 overføres vederlagsfritt til Fauske 
menighetssenter, kommunen dekker omkostningene ved overskjøtingen.  
 
Behandling av søknad om makebytte/kjøp av tileggstomt utsettes til parkeringsarealet er 
overført og tomtene 103/1257 og 103/1256 er sammenføyd.  
 
Dette vedtak erstatter vedtak i F-sak 105/16 

 
 
138/16: Indre Salten Energi - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Indre Salten Energi AS innvilges erverv av ca 1,75 dekar stort areal av Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748.  
 
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.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Indre Salten Energi AS innvilges erverv av ca 1,75 dekar stort areal av Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748.  
 
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.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 102/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
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Indre Salten Energi AS innvilges erverv av ca 1,75 dekar stort areal av Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748.  
 
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.  
 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 138/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Indre Salten Energi AS innvilges erverv av ca 1,75 dekar stort areal av Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748.  
 
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.  
 

 
 
139/16: Odd Wollbakk - søknad om kjøp av tilleggstomt i Hauan 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Odd Wollbakk innvilges erverv av ca 75 m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 1120 i Hauan som tilleggsareal til egen boligtomt. 
 
Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 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 med ervervet.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 25.10.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Odd Wollbakk innvilges erverv av ca 75 m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 1120 i Hauan som tilleggsareal til egen boligtomt. 
 
Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, indeksregulert 
fram til ervervsdato.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer.  
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Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 103/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Odd Wollbakk innvilges erverv av ca 75 m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 1120 i Hauan som tilleggsareal til egen boligtomt. 
 
Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 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 med ervervet.  
 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 139/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Odd Wollbakk innvilges erverv av ca 75 m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 1120 i Hauan som tilleggsareal til egen boligtomt. 
 
Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 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 med ervervet.  
 

 
 
140/16: Søknad om økonomisk støtte 1., 2. og 3. kvartal 2016 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Søknad om økonomisk støtte Fauske videregående skole, maskinførerlinjen 
datert 14.04.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.  

  
2. Søknad om økonomisk støtte til CARE datert 17.03.2016 avslås. Det er ikke 

avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
3. Søknad om økonomisk støtte til Kreftforeningen datert februar 2016 avslås. Det 
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er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
4. Søknad om økonomisk støtte til LLH Nordland mottatt 09.02.2016 avslås. Det er 

ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
5. Søknad om økonomisk støtte til Norges Blindeforbund Nordland datert 

20.01.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
6. Søknad om økonomisk støtte til Fauske Acta - Normisjon datert 30.06.2016 

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

 
7. Søknad om økonomisk støtte til Jusshjelpa i Nord-Norge datert 18.05.2016 

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

 
8. Søknad om økonomisk støtte til Evensen Pictures v/Daniel Evensen datert 

25.04.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
9. Søknad om økonomisk støtte til Voksne for Barn Salten lokallag datert 

03.09.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 140/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Søknad om økonomisk støtte Fauske videregående skole, maskinførerlinjen 
datert 14.04.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.  

  
2. Søknad om økonomisk støtte til CARE datert 17.03.2016 avslås. Det er ikke 

avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
3. Søknad om økonomisk støtte til Kreftforeningen datert februar 2016 avslås. Det 

er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
4. Søknad om økonomisk støtte til LLH Nordland mottatt 09.02.2016 avslås. Det er 

ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
5. Søknad om økonomisk støtte til Norges Blindeforbund Nordland datert 
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20.01.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
6. Søknad om økonomisk støtte til Fauske Acta - Normisjon datert 30.06.2016 

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

 
7. Søknad om økonomisk støtte til Jusshjelpa i Nord-Norge datert 18.05.2016 

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

 
8. Søknad om økonomisk støtte til Evensen Pictures v/Daniel Evensen datert 

25.04.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.   

 
9. Søknad om økonomisk støtte til Voksne for Barn Salten lokallag datert 

03.09.2016 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
 
 
141/16: Søknad om fritak fra politiske verv - Steffen Halsbakk 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 
16. oktober 2016. 
 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i 
kontrollutvalget: 

· ................................... 

 
 

 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo som nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget: 

· Geir Mosti 

 

Rådmannens forslag til innstilling med AP's forslah ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 141/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 
16. oktober 2016. 
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2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i 
kontrollutvalget: 

· Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
 

 
 
142/16: Innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra stortings- og 
sametingsvalget 2017. 
 

 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 142/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra stortings- og 
sametingsvalget 2017. 
 

 
 
143/16: Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 104/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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HEOM- 047/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 060/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 143/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 


