
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 

 
Varamedlemmer Parti 
Arnt Pedersen H 

 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Terje Valla 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Ronny Borge 024/17  Ronny Borge (H) stilte spørsmål 
med egen habilitet. Han er 
styreleder i Fauske-Sprint. 
Borge ble enstemmig erklært 
inhabil med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6 første ledd 
e). 

Arnt Pedersen 026/17  Arnt Pedersen (H) stilte 
spørsmål med egen habilitet. 
Han er styreleder i Valnesfjord 
helsesportssenter. Pedersen ble 
enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6 
første ledd e). 

 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallling og dagsorden. 

Rådmannen orienterte om foreløpig regnskap 2016. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 07.03.17 
 
 
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  
018/17 Godkjenning av møtebok  

019/17 Referatsaker i perioden  
020/17 Handlingsplan 2016-2019 Fauna KF  

021/17 Oppgradering av kantina til kommunestyresal  
022/17 SFO satser i Fauske kommune  

023/17 Søknad om forskuddsutbetaling av spillemidler - 
Orienteringskart - Klungsetmarka 

 

024/17 Søknad om forskuttering  fra kommunens fond for 
spillemidler 

 

025/17 Pressereglement - Revidering 2017  
026/17 «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter  
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018/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 018/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
 
019/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 019/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
020/17: Handlingsplan 2016-2019 Fauna KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
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Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder av Fauna KF orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 020/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
 
 
021/17: Oppgradering av kantina til kommunestyresal 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
  

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at kantina oppgraderes til en funksjonell 
kommunestyresal. Beløp kr. 826.352 eks moms.  

2. Investeringen finansieres ved overføring fra driftsregnskapet. 

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken sendes i retur til rådmannen og fremmes overfor kommunestyret med innspill  fra 
formannskapet. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 021/17 Vedtak: 
Vedtak:  

Saken sendes i retur til rådmannen og fremmes overfor kommunestyret med innspill fra 
formannskapet. 

 
 
 
022/17: SFO satser i Fauske kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Månedskostnaden på ordinært SFO tilbud økes med 15 % i henhold til foreslått 
tabell fra 15/8 2017 
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Vedtatt sats pr 15/8 2017 Forslag ny sats fra 15/8 2017 med 
øking på 15 %  

Halv plass (0-15 timer) Kr 910 Kr 1047 

Hel plass (16 -> timer) Kr 1593 Kr 1832 

 
 

2. Kostnaden for sommer SFO reduseres med 31 – 49 % i henhold til foreslått 
tabell. De nye satsene gjøres gjeldene fra 1/6 2017  

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i % 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 

pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 

Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 
3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 23.02.2017 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 
15/12-16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 

 

2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 

pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 

Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning 
av betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, 
differensierte satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 
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15/12.16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 

2. Som rådmannens innstilling. 
Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6. 2017. 
Tabell 

3. Som rådmannens innstilling. 

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning 
av betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tre-deling av satsene, 
differensierte satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 016/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 
15/12-16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 

 

2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 

pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 

Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning 
av betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, 
differensierte satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Innstilling fra oppvekst- og kulturutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 022/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 
15/12-16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
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2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 

pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 

Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning 
av betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, 
differensierte satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
 
 
023/17: Søknad om forskuddsutbetaling av spillemidler - Orienteringskart - 
Klungsetmarka 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra B.& O.I. om forskuttering av spillemidler for oppgradering av    
orienteringskart for Klungsetmarka stadion innvilges med kr. 195.550.- i tråd med 
fondets vedtekter, herunder at prosjektet for øvrig er fullfinansiert. 

 
2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 

 
 

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 023/17 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Søknaden fra B.& O.I. om forskuttering av spillemidler for oppgradering av    

orienteringskart for Klungsetmarka stadion innvilges med kr. 195.550.- i tråd med 
fondets vedtekter, herunder at prosjektet for øvrig er fullfinansiert. 

2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 
 
 
 
024/17: Søknad om forskuttering  fra kommunens fond for spillemidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Fauske Sprint om forskuttering av spillemidler for SKS Arena 
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innvilges med kr. 2.200.000.- i tråd med fondets vedtekter, herunder at prosjektet 
for øvrig er fullfinansiert. 

2. Utbetaling av tippemidler til prosjektet tilfaller fondet i følgende rater: 

2017: kr. 0.-          2018: kr. 500.000.-                    2019: kr. 1.700.000.-. 
 

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Ronny Borge  Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen 
habilitet. Han er styreleder i Fauske-Sprint. 
Borge ble enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6 første ledd 
e). 

 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Som innstillingen 
2. Utbetaling av tippemidler til prosjektet tilfaller fondet i følgende rater:2017: kr. 200.000.-          
2018: kr. 500.000.-                    2019: kr. 1.500.000.-.FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 024/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Søknaden fra Fauske Sprint om forskuttering av spillemidler for SKS Arena 
innvilges med kr. 2.200.000.- i tråd med fondets vedtekter, herunder at prosjektet 
for øvrig er fullfinansiert. 

2. Utbetaling av tippemidler til prosjektet tilfaller fondet i følgende rater: 

2017: kr. 200.000.-          2018: kr. 500.000.-                    2019: kr. 1.500.000.-. 
 

 
 
 
025/17: Pressereglement - Revidering 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 07.03.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
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Partssammensatt utvalg 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 003/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken returneres rådmannen. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 025/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken returneres rådmannen. 

 
 
 
026/17: «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune gir rådmannen fullmakt til å gi inntil 50.000 kroner i finansiell 
bistand til «Arctivity» for 2017.  

2. Fauske kommune forutsetter at sentret tilkjennegir et evt. behov for inneværende år 
skriftlig, hvor man dokumenterer behovet.  

3. Rådmannen rapporterer tilbake til formannskapet om opsjonen blir realisert, og 
hvordan den ble løst finansielt.  

 
 
 
Formannskap 07.03.2017: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Arnt Pedersen  Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål med 
egen habilitet. Han er styreleder i 
Valnesfjord helsesportssenter. Pedersen 
ble enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6 første ledd 
e). 
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Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Fauske kommune bevilger for 2017 kr. 50.000,- til prosjekt "Arctivity". 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt 6 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 026/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune gir rådmannen fullmakt til å gi inntil 50.000 kroner i finansiell 
bistand til «Arctivity» for 2017.  

2. Fauske kommune forutsetter at sentret tilkjennegir et evt. behov for inneværende år 
skriftlig, hvor man dokumenterer behovet.  

3. Rådmannen rapporterer tilbake til formannskapet om opsjonen blir realisert, og 
hvordan den ble løst finansielt.  

 
 
 
 


