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144/16: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 14/2016 godkjennes. 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 144/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 14/2016 godkjennes. 

 
 
145/16: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Ordfører/rådmann utformer uttalelse etter signaler i formannskapet - Enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 145/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Ordfører/rådmann utformer uttalelse etter signaler i formannskapet. 

 

 
 
146/16: Betalingsregulativ 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
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Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med 
følgende endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 110/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet på vegne av FL og SV:  
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 

FL/SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 051/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Valter Jacobsen (AP) foreslo: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 

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

 
OPKU- 065/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med 
følgende endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Innstillingene fra plan- og utviklingsutvalget, helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og 
kulturutvalget ble enstemmig oversendt kommunestyret. 

 
FOR- 146/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med 
følgende endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
 
147/16: Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape 
fremtidig økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  

b. Fokus på en fremtidsrettet helse-, pleie- og omsorgssektor gjennom satsing på 
demensomsorg, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og fleksible boløsninger.  

c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom investering i nye skole- og 
barnehagebygg, styrket skolehelsetjeneste og flere sommerjobber til skoleungdom. 

d. Styrket sykefraværsoppfølging gjennom økt ressurs til målrettet bistand til ledere i 
avdelinger og enheter. 

e. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2017-2020 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 
drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske 
kommune.  

 
 
3. Budsjett 2017 

a. Budsjett 2017 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2017 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2017 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
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d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, 
bokstav a.  

i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første 
ledd:  

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100 000,- for 
hver boenhet. 

iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014. 
iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første 

termin er 31. mars og andre termin er 30. september.  
v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 

kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller 
kontorjustering, jf. eskl. § 33 tredje ledd. 

vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 
foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav 
a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av 
bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell 
drift skjer.  

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, 
bokstav c. 

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 
i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på 172,2 mill. kr. Dette fordeler 
seg på 162,2 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-investeringer. 
Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett 
og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:  

i.  
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Partssammensatt utvalg 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 

 
PART- 020/16 Vedtak: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannen og økonomisjef orienterte. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og SV: 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 
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1.1 Tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  

Newtonrommet opprettholdes 350 000,- 

Kulturtilskudd opprettholdes 350 000,- 

Frikjøp tillitsvalgte opprettholdes 200 000,- 

Politisk virksomhet opprettholdes 490 000,- 

Tilskudd til lysløyper gjeninnføres 120 000,- 

Tilskudd nærmiljøu. Valnesf. og Sulis økes med tils. 120 000,- 

Kommunestyremøter ut på nett 120 000,- 

Sommeråpent SFO 400 000,- 

Trygghetsalam i forbindelse med nødvendig helsehjelp 50 000,- 

1 års prosjekt, 50 % stilling kultur/festival utredning 300 000,- 

Sum økte driftsutgifter 2 500 000,- 

  

  

1.2 Tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter/Økte inntekter:  

- Økt inntekt, Statlige refusjoner, Helse og omsorg 1 800 000,- 

- Redusert utgift, renter kassekreditt 630 000,- 

- Redusert utgift, fra 2 til 1 kommunestyre i desember 70 000,- 

Sum reduserte utgifter/økte inntekter 2 500 000,- 

  

  

1.3 Tiltak 2017, Investeringer, endring i forhold til rådmannens 
forslag: 

 

Økte Investeringer:  

- Sentrumsutvikling 1 500 000,- 

- Opprusting kommunale veier/gatelys 5 000 000,- 

  

  

Reduksjon Investeringer:  

Uteområde Sulitjelma skole og barnehage 12 000 000,- 

Sulitjelma Barnehage 2 000 000,- 

Erikstad barnehage uteområde 5 000 000,- 

Sum red. investeringer før VA 6 000 000,- 

  

  

VA, Prosjekt:  

- Bjørnbakken Vannverk, totalt 8 mill. 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

Økt låneopptak Bjørnbaken Vannverk 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

 
 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: 
Endringsforslag fra arbeiderpartiet i forhold til rådmannens forslag til budsjett: 

1. Økonomi 

Fauske kommune skal fortsatt ha sterkt fokus på å ha en drift i balanse, og en god og forsvarlig 
økonomistyring av kommunen. Dette arbeidet er avgjørende for å sikre god kvalitet på 
tjenestene, og samtidig opparbeide egenkapital til nødvendige investeringer i fremtiden. 

Samfunnsmessige endringer og en ny finansieringsmodell av kommune Norge, gjør at 
kommunal sektor må være omstillingsdyktig og endringsvillig for å kunne yte best mulige 
tjenester til innbyggerne. 

Struktruelle endringer av enhetene er nødvendig for å legge tilrette for en  god og fremtidsrettet 
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kommuneøkonomi, som i møtekommer fremtidens krav til gode tjenester. Fauske arbeiderparti 
foreslår en skolestruktur med 4 skoler i kommunen, Sulitjelma, Valnesfjord, Finneid og 
Vestmyra. 

 

2. Politikk og tillitsvalgte 

De tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser og utøve medbestemmelsesretten. Det er 
derfor av stor betydning at frikjøpsordningen for tillitsvalgte opprettholdes på dagens nivå.  

Fauske arbeiderparti legger opp til en generell besparelse på rammen til politisk virksomhet. 
Godtgjørelsesreglementet gjennomgås og settes opp som sak til første møte i kommunestyret i 
2017, med den hensikt å få til en besparelse. I tillegg foreslåes det at alle politiske møter legges 
til ettermiddag og kveldstid, dette for å oppnå besparelse på frikjøp av politikere. 

 

3. Besparelser: 

Det legges opp til en generell og fremtidsrettet besparelse på en ny skolestruktur med 4 skoler i 
kommunen. Rådmannen bes derfor om å legge frem en sak til første kommunestyremøte i 
2017, med den hensikt å legge til rette for endring i dagens skolestruktur. 

Den positive trenden i arbeidet med å få ned sykefraværet, samt fokus på å få ned 
vikarutgiftene, vil i budsjettet for 2017 gi et mindreforbruk. 

Fauske kommune har som målsetting å få økt tilflytting og etableringer i kommunen. De siste 
års tall for antall innbyggere viser en postitiv utvikling for  Fauske. Det forventes at denne 
postitive utviklingen vil fortsette også i 2017, og det legges derfor inn en økning i 
innbyggertilskuddet til kommunen. 

 

4. Allaktivitetshus: 

Fauske arbeiderparti mener fortsatt at realisering av et allaktivitetshus i Fauske sentrum bør 
skje så snart som mulig. Dette for å kunne tilby tilrettelagte lokaler for lokale kulturaktiviteter og 
arrangement som vil generere økt aktivitet i kommunen. 

Det er etter vår oppfatning av svært stor betydning å få etablert gode tilgjengelige lokaliteter for 
kulturaktiviteter, kulturskole, kino og bibliotek. Ikke minst legge tilrette for gode lokaliteter for 
fremføring av scenekunst og konserter. Skape en arena og et møtepunkt for barn og unge i 
Fauske som driver med kulturaktiviteter, det være seg sang, musikk, dans o.l. 

Ved bygging av et allaktivitetshus vil man kunne redusere kommunens behov for leide arealer 
betraktelig, dette jfr. vedtatt strategi for eiendomsforvaltning.  

Et allaktivitetshus vil i tillegg gi et løft for Fauske som igjen vil bidra til at flere mennesker vil 
komme i sentrum, noe som vil komme næringslivet i sentrum til gode, og skape ytterligere 
trivsel for kommunens innbyggere. 

 

5. Skatter, avgifter og gebyrer: 

Eiendomsskatten videreføres på 2016 nivå. Det foreslås ingen økning i avgifter og gebyrer 
utover justering for pris og lønnsvekst. 
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6. Barn og unge: 

Bygging av Valnesfjord skole og flerbrukshall igangsettes i 2016 og ventes ferdigstilt til 
skolestart 2018. Etablering av ny barnehage i Sulitjelma igangsettes og ferdigstilles i løpet av 
2017. Erikstad og Hauan grendeskoler legges ned fra skoleåret 2017/2018 og elevene 
overføres til Vestmyra skole og Finneid skole.  

Arbeidet med trygg skoleveg i sentrum skal ferdigstilles i 2017, i henhold til vedtatt plan. 

Newtonrommet videreføres og videreutvikles i samarbeid med aktuelle bedrifter og andre 
samarbeidspartnere.  

 

7. Helse og omsorg:   

Rullering av Helse og omsorgplan i Fauske kommune må prioriteres, og planen må snarest 
mulig legges frem til politisk behandling. Fauske Kommune skal ha en helhetlig plan for 
investering og drift i forhold til fremtidens behov og krav til gode tjenester innenfor sektoren. 

For å imøtekomme den økende andelen eldre i Fauske, er kommunen avhengig av å så snart 
som mulig styrke tilbudet til denne gruppen. Det er særlig viktig å legge tilrette for det 
forebyggende arbeidet, dette ved å blant annet bygge flere tilrettelagte boliger og satse på 
hverdagsrehabilitering.  

Det vil bidra til at behovet for sykehjemsplasser blir mindre og fjerner bruken av dobbeltrom. 

Bygging av tilrettelagte boliger i Buen vil derfor være et prioritert tiltak, og må komme i gang 
snarest og senest i løpet av første halvår 2017.  

Innenfor rammen av avsatte midler til planlegging av dette, planlegges også bygging av 
omsorgsboliger i Valnesfjord.  

Sagatun starter opp som bokollektiv umiddelbart og det etableres en base for hjemmetjensten 
der. 

For at eldre og andre med særskilt behov skal kunne bo lengst mulig i sine egne boliger er viktig 
at de kan tilbys praktisk bistand i hjemmene. Fauske arbeiderparti ønsker å opprettholde denne 
tjenesten som i dag, inntil kommunestyret får seg fremlagt en sak som belyser konsekvensene 
av å redusere denne tjenesten.  

 

Miljø og aktivitetstjenesten gir dagtilbud til hjemmeboende eldre og andre med 
omsorgsbehov,og er en særdeles viktig tjeneste som bidrar til økt livskvalitet gjennom tilpasset 
aktivitet. 

Derfor er det viktig at denne aktiviteten opprettholdes på dagens nivå, samtidig som det jobbes 
videre med å få til et godt samarbeid og ei god samhandling med frivillige lag og foreninger for å 
styrke og øke denne tjenesten. 

Det bes om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret som har til hensikt å få på 
plass et arbeidsrettet tilbud for mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

 

8. Kultur, idrett og folkehelse: 

Fauske kommune skal fortsette sitt folkehelse arbeid gjennom å ha fokus på det 
helsefremmende arbeidet, der man tilrettelegger for at alle skal kunne delta på ulike aktiviteter. 
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For å motivere og bidra til større aktivitet settes det av et beløp i budsjettet for å opprettholde lys 
i lysløypene i kommunen. 

Bevilginger til kulturtilbud videreføres med en økning i henhold til rådmannens budsjettforslag. 
Dette for å motivere frivillige lag og foreninger til å fortsatt bidra med betydelig dugnadsinnsats 
og arbeid innen kultur og idrettsaktiviteter, til glede for kommunens innbyggere. 

En slik innsats fra frivillige lag og foreninger er av uvurderlig betydning for kommunen, og bidrar 
til å videreutvikle mangfoldet av kulturtilbud. 

Fauske arbeiderparti skal fortsatt være garantist for gratis leie av lokaler for barn og unge.  

 

9. Infrastruktur, steds- og næringsutvikling: 

Arbeidet med å få på plass finansiering for omlegging av RV 80 må i 2017 intensiveres. 
Regionale og sentrale myndigheter, samt Statens vegvesen må følges opp slik at man får 
fortgang i dette prosjektet. Prosjektet har stor betydning for Fauske, og det er viktig at prosjektet 
gjennomrføres så snart som mulig. 

Arbeidet med å få realisert avlastningsvei for E6 utenom Fauske må også intensiveres med den 
hensikt å få dette prosjektet med i de neste regionale- og nasjonale transportplaner. 

Plan for opprustning av Sjøgata ferdigstilles i 2017, samt at det i samarbeid med gårdeierne i 
sentrum utarbeides en estetisk plan for sentrum. 

Reguleringsplan for terminalveien øst ferdigstilles første halvår 2017 og området legges ut for 
salg for utvikling til forretnings- og næringsareal. 

Oppstart  av arbeidet med utvidelse av godsterminalen må starte i 2017. En slik utvidelse vil i 
stor grad tydeliggjøre Fauske som et av Nord-Norges viktigste knutepunkt for gods og transport. 

Det er viktig at kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Fauske sentrum 
ferdigstilles og vedtas våren 2017. Denne planen er kraftig forsinket, men må vedtas for å 
kunne legge tilrette for nærings- og boligarealer. Planene vil også legge tilrette for fortetning og 
større utnyttelse av arealene i sentrum til boligformål og næringsutvikling. 

Fri parkering på lørdager i 2017 i Fauske sentrum skal evalueres ved utgangen av 2017, dette 
for å gi grunnlag for eventuelle fremtidige endringer av parkeringsordningen i sentrum. 

 

10. Vei og gatelys: 

Fauske arbeiderparti viderefører satsingen på vei og gatelys fra forrige kommunestyreperiode, 
og foreslår 1 mill til oppgradering av veier, og 1 mill til gatelys. 

 

Talldel: 

Endring skolestruktur 3,0 mill 

Lavere sykefravær 2,0 mill 

Mindreforbruk vikarer 1,5 mill 

Økt innbyggertilskudd 2,0 mill 
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Salg av bolig- og næringsareal 3,0 mill 

SUM økte inntekter 11,5 mill 

  

Frikjøp tillitsvalgte 0,2 mill 

Avgifter og gebyrer 0,35 mill 

Videreføring Newtonrom 0,35 mill 

Viderføring kulturtilskudd 0,35 mill 

Ikke økning SFO sater 0,5 mill 

Oppgradering vei 1,0 mill 

Gatelys 1,0 mill 

Tilskudd lysløyper 0,15 mill 

Ikke økning billetter svømming for barn 0,05 mill 

Økning praktisk bistand 2,0 mill 

SUM økte utgifter 5,95 mill 

Sum styrking av likviditet 5,55 mill 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble forkastet med 6 mot 3 stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme. 
FL/R/SV's forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 
FOR- 147/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape 
fremtidig økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  

b. Fokus på en fremtidsrettet helse-, pleie- og omsorgssektor gjennom satsing på 
demensomsorg, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og fleksible boløsninger.  

c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom investering i nye skole- og 
barnehagebygg, styrket skolehelsetjeneste og flere sommerjobber til skoleungdom. 

d. Styrket sykefraværsoppfølging gjennom økt ressurs til målrettet bistand til ledere i 
avdelinger og enheter. 
e. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2017-2020 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 
drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske 
kommune.  
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3. Budsjett 2017 

a. Budsjett 2017 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2017 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2017 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, 
bokstav a.  

i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første 
ledd:  

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100 000,- for 
hver boenhet. 

iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014. 
iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første 

termin er 31. mars og andre termin er 30. september.  
v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 

kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller 
kontorjustering, jf. eskl. § 33 tredje ledd. 

vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 
foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav 
a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av 
bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell 
drift skjer.  

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, 
bokstav c. 

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 
i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på 172,2 mill. kr. Dette fordeler 
seg på 162,2 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-investeringer. 
Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett 
og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:  

i.  
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Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 

1.1 Tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  

Newtonrommet opprettholdes 350 000,- 

Kulturtilskudd opprettholdes 350 000,- 

Frikjøp tillitsvalgte opprettholdes 200 000,- 

Politisk virksomhet opprettholdes 490 000,- 

Tilskudd til lysløyper gjeninnføres 120 000,- 

Tilskudd nærmiljøu. Valnesf. og Sulis økes med tils. 120 000,- 

Kommunestyremøter ut på nett 120 000,- 

Sommeråpent SFO 400 000,- 

Trygghetsalam i forbindelse med nødvendig helsehjelp 50 000,- 

1 års prosjekt, 50 % stilling kultur/festival utredning 300 000,- 

Sum økte driftsutgifter 2 500 000,- 

  

  

1.2 Tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter/Økte inntekter:  

- Økt inntekt, Statlige refusjoner, Helse og omsorg 1 800 000,- 

- Redusert utgift, renter kassekreditt 630 000,- 

- Redusert utgift, fra 2 til 1 kommunestyre i desember 70 000,- 

Sum reduserte utgifter/økte inntekter 2 500 000,- 
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1.3 Tiltak 2017, Investeringer, endring i forhold til rådmannens 
forslag: 

 

Økte Investeringer:  

- Sentrumsutvikling 1 500 000,- 

- Opprusting kommunale veier/gatelys 5 000 000,- 

  

  

Reduksjon Investeringer:  

Uteområde Sulitjelma skole og barnehage 12 000 000,- 

Sulitjelma Barnehage 2 000 000,- 

Erikstad barnehage uteområde 5 000 000,- 

Sum red. investeringer før VA 6 000 000,- 

  

  

VA, Prosjekt:  

- Bjørnbakken Vannverk, totalt 8 mill. 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

Økt låneopptak Bjørnbaken Vannverk 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 
 

 
 
148/16: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
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Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 053/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Kenneth Svendsen (FRP) var ikke tilstede ved avstemning. 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 148/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
 
149/16: Folkehelsa i Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  
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2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 

 
 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommuens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 23.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formanskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Rådmannens innstilling + endring pkt. 2: 

Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommunens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 
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Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til innstilling 
pkt. 2. 

 
PLUT- 109/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommuens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 052/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 066/16 Vedtak: 
Innstilling til formanskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
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Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Folkehelserådgiver orienterte. 

Ordfører fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 149/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
 
150/16: Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver valgperiode 

utarbeide en kommunal planstrategi.  
2. Kommunestyret vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 

 
 
 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 150/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.  
2. Kommunestyret vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 

 

 
 
151/16: Etiske retningslinjer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 
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2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de  

etiske retningslinjene. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 29.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de 
etiske retningslinjene. 
 

 
 
Partssammensatt utvalg 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 021/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de 
etiske retningslinjene. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 151/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for 
ansatte og politikere i Fauske kommune. 

2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de 
etiske retningslinjene. 
 

 
 
152/16: Status innkjøp 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 
 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
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Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Rådmannens innstilling vedtas med slikt tillegg: 

- kommunestyret forutsetter at vedtak i sak 67/15 sosial dumping følges opp. 

- arbeidsgruppens anbefalinger i "En status om innkjøpsrutiner Fauske kommune" punkt 5.2 
følges opp. 

- innenfor lov om offentlige innkjøp benyttes det lokale næringliv i størst mulig grad. 

 

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

 
FOR- 152/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar saken til orientering med følgende tillegg: 
 
- kommunestyret forutsetter at vedtak i sak 67/15 sosial dumping følges opp. 
- arbeidsgruppens anbefalinger i "En status om innkjøpsrutiner Fauske kommune" 
punkt 5.2 følges opp. 
- innenfor lov om offentlige innkjøp benyttes det lokale næringliv i størst mulig grad. 

 
 
153/16: Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
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1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 

uteområde for skole og barnehage etableres. 
2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 

av satsning på Newton-rommet. 
3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 

ledige lokaler på Finneid skole. 
4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 063/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 153/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
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1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 
154/16: Sulitjelma barnehage samt uteareal barnehage og skole 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage som 

frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskap: 
· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage 

som frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Arnt Pedersen (H) foreslo: 
Alternativ 5: 
Barnehagen inn i skolens areal: Sambruk av skolens areal. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 4 mot 1 stemme avgitt for H's forslag. 

 
OPKU- 064/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskap: 
· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage 

som frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 
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Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Alternativ 5: 
Barnehagen inn i skolens areal: Sambruk av skolens areal. 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for H's forslag. 

 
FOR- 154/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage 

som frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 

 
 
155/16: Orienteringssak tilskudd til private barnehager 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering  
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 069/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering  
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 155/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
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156/16: Rehabilitering bassenggrop Fauske svømmehall 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 24.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 071/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 156/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
 
157/16: Felles destinasjonsselskap i Salten 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår en avtale om et felles destinasjonsselskap i Salten.  
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Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar 
Fauske kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer 
 
· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region.  

 
· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele 

prosessen.  

 
· Det søkes Irisfondet og  andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 

og 3. 

 
 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 157/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår en avtale om et felles destinasjonsselskap i Salten.  
Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunen skal ha en utforming som ivaretar 
Fauske kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer 
 
· Hovedmålsettingen skal være å selge Salten som region.  

 
· En styringsgruppe bestående av deltakende kommuner skal være rådgivende i hele 

prosessen.  

 
· Det søkes Irisfondet og  andre virkemidler om å få tilskudd til prosjektet også for år 2 

og 3. 

 
 
158/16: Dekning av sykepenger - Ordfører 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune tar Høyesteretts dommen 16.03.16 til orientering. 
2. Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et 

sykefravær. 

 
 

 
 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 158/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune tar Høyesteretts dommen 16.03.16 til orientering. 
2. Fauske kommune utbetaler ordføreren full godtgjørelse fra første dag av et 

sykefravær. 
 

 
 
159/16: Gnr 103/269 Kirkeveien 58 - Søknad om kjøp av tilleggstomt 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 m2 fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses slik at det gir 
tomta god arrondering. 
 
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 salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 m2 fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses slik at det gir 
tomta god arrondering. 
 
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 salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 115/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 m2 fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses slik at det gir 
tomta god arrondering. 
 
Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 
indeksregulert fram til ervervsdato.  
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Det inngås kontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 159/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 m2 fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses slik at det gir 
tomta god arrondering. 
 
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 salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
 
160/16: 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.11.2016 
Innstilling til formannskapet: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 113/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. 
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Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 160/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. 
 

 
 
 


