
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 13.09.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2017 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 

 

Varamedlemmer Parti 
Kathrine Moan Larsen FL 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Evald Solbakken 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Monica Johansen 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Ordfører ba rådmannen til neste møte utrede en sak angående antall terminer 
for innbetaling av kommunale avgifter 

· Ronny Borge (H): Ber om status på areal til Rugås Industrier 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Orientering omkring økonomisk status v/økonommisjef Kariann Sørdahl 

Svar på spørsmål: 

Ronny Borge:  
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Enhetsleder Rune Reisænen svarte. Rugås Industrier har søkt om rammetillatelse på 
bygg på 2000 m2. Kommunen har bedt om ytterligere opplysninger i og med at 
bygget plassert midt på tomta og opplysninger om trafikale utfordringer. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 14.09.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekrtær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
063/17 Godkjenning av møtebok  

064/17 Delegerte saker i perioden  
065/17 Referatsaker i perioden  

066/17 Invitasjon fra Fauske hotell om kulturhusfunksjon  
067/17 Prosjekt skolevei - Trafikksikkerhet status pr 31.08.17  

068/17 Rullering av Lønnspolitisk plan 2017  
069/17 Bompengereformen - omlegging av rabattsystemet i 

igangsatte bompengeprosjekter 
 

070/17 Fauske Hotell AS - avdeling Kaptein Larsen, Fauske - 
Søknad om skjenkebevilling 

 

071/17 Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-
løype i Klungsetmarka skianlegg 

 

072/17 Regionrådets rolle og fokus – fremlegging av 
foreløpige konklusjoner fra arbeidsgruppen og arbeidet 
videre 

 

073/17 Endring i ekteskapsloven – Kommunale vigsler  

074/17 Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS  
075/17 Salten Regionråd - Endring av vedtekter  

076/17 Vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg  
077/17 Kjøp av boligtomt gnr. 104, bnr. 264 samt veigrunn av 

Skifte Eiendom 
 

078/17 Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om 
kjøp av kommunal tilleggstomt til garasje - 
Gryttingveien 57,  Nedre Hauan Vest 

 

079/17 Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal 
areal på Finneid for for etablering av vei og garasje 

 

080/17 Fauske kommunes næringspris 2016 Unntatt 
offentlighet 
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063/17: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

På side 7 må partitilknytning til Nils-Christian Steinbakk endres. 

Rådmannens forslag til vedtak med endring ble enstemmig godkjent. 

 
FOR- 063/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
 
 
064/17: Delegerte saker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 064/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
065/17: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 13.09.2017: 
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Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 065/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
066/17: Invitasjon fra Fauske hotell om kulturhusfunksjon 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede samarbeidsform, og økonomiske forhold 
knyttet til invitasjonen fra Fauske hotell, samt å få en juridisk vurdering av 
hvordan et slikt samarbeid vil vurderes opp mot regelverket om offentlige 
anskaffelser.  
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 
FOR- 066/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede samarbeidsform, og økonomiske forhold 
knyttet til invitasjonen fra Fauske hotell, samt å få en juridisk vurdering av 
hvordan et slikt samarbeid vil vurderes opp mot regelverket om offentlige 
anskaffelser.  
 

 
 
 
067/17: Prosjekt skolevei - Trafikksikkerhet status pr 31.08.17 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar orienteringen om trafikksikkerhets tiltakene, skolevei 
Fauske til  orientering. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fullføre og ferdigstille gjenstående tiltak iht. 
framlagte plan. 

3. Prosjektet finansieres med låneopptak inntil kr 19.250.000. Ny vannledning, 
3.1 mill.  

finansieres med eget lånopptak innenfor selvkostområdet vann. 
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Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 067/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar orienteringen om trafikksikkerhets tiltakene, skolevei 

Fauske til  orientering. 
2. Rådmannen gis i oppdrag å fullføre og ferdigstille gjenstående tiltak iht. 

framlagte plan. 
3. Prosjektet finansieres med låneopptak inntil kr 19.250.000. Ny vannledning, 

3.1 mill.  

Finansieres med eget lånopptak innenfor selvkostområdet vann. 
 
 
 
068/17: Rullering av Lønnspolitisk plan 2017 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 13.09.2017 

Innstilling til formannskapet: 
Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  
 

 
Partssammensatt utvalg 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 007/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 068/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og 
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veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  
 
 
 
069/17: Bompengereformen - omlegging av rabattsystemet i igangsatte 
bompengeprosjekter 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Fauske kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og 

rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) på rv. 80 Røvika-
Strømsnes.  

2. Fauske kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens 
søknad om takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til 
reduserte takster på rv. 80 Røvika-Strømsnes. 
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 069/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommune vedtar at Veipakke Salten skal legge om til ny takst- og 

rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) på rv. 80 Røvika-
Strømsnes.  

2. Fauske kommune godkjenner som lånegarantist Veipakke Saltens 
søknad om takstendring samt at Veipakke Salten søker om støtte til 
reduserte takster på rv. 80 Røvika-Strømsnes. 

 
 
 
070/17: Fauske Hotell AS - avdeling Kaptein Larsen, Fauske - Søknad om 
skjenkebevilling 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Fauske Hotell As, avd Kaptein Larsen Fauske – org.nr: 915 662 471 gis bevilling 
for skjenking i gr. 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Kafe, pub/bar, terasse med utgang fra kafe 
Type virksomhet: Kafe/kafeteris, pub og bar 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk 
handlingsplan 
Styrer: Kim Tore Bjørnå 
Stedfortreder: Eskil Kristensen 
 
Bevillingperiode: 13.09.17 – 30.09.2020 
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Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 070/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske Hotell As, avd Kaptein Larsen Fauske – org.nr: 915 662 471 gis bevilling 
for skjenking i gr. 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Kafe, pub/bar, terasse med utgang fra kafe 
Type virksomhet: Kafe/kafeteris, pub og bar 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk 
handlingsplan 
Styrer: Kim Tore Bjørnå 
Stedfortreder: Eskil Kristensen 
 
Bevillingperiode: 13.09.17 – 30.09.2020 
 

 
 
 
071/17: Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i Klungsetmarka 
skianlegg 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 01.09.2017 

Innstilling til formannskapet: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-
2021. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Søknaden innvilges ikke. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Søknad om støtte til ferdigstilling av rulleskianlegg foreslås innvilget med kr. 1.500.000,-
. Det forutsettes at det blir universelt utformet og tilgjengelig for alle. 
Kostnadene bakes inn i økonomiplan og budsjettplanene for 2018. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
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Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 

 
OPKU- 047/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-
2021. 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 071/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-
2021. 

 
 
 
072/17: Regionrådets rolle og fokus – fremlegging av foreløpige konklusjoner fra 
arbeidsgruppen og arbeidet videre 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Fauske kommune stiller seg bak arbeidsgruppens foreslåtte anbefalinger. 
2. Fauske kommune mener det er viktig at man videretutvikler region rådet til å 

bli en ennå sterkere politisk arena for viktige områder som gjelder hele 
regionen 

 
 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 072/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommune stiller seg bak arbeidsgruppens foreslåtte anbefalinger. 
2. Fauske kommune mener det er viktig at man videretutvikler region rådet til å 

bli en ennå sterkere politisk arena for viktige områder som gjelder hele 
regionen. 

 
 
 
073/17: Endring i ekteskapsloven – Kommunale vigsler 
 

Ordførers forslag til innstilling: 
1. I tillegg til ordfører og varaordfører tildeles også rådmannen 

vigselsmyndighet. 
2. Det legges til rette for kommunalt vigselstilbudet innenfor ordinær 

arbeidstid. 
3. Som sermonirom benyttes kantina på administrasjonsbygget. 

 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Rådmannsinstitusjonen tildeles vigselsmyndighet. 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 7 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 073/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. I tillegg til ordfører og varaordfører tildeles også rådmannen 

vigselsmyndighet. 
2. Det legges til rette for kommunalt vigselstilbudet innenfor ordinær 

arbeidstid. 
3. Som sermonirom benyttes kantina på administrasjonsbygget. 

 
 
 
074/17: Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning 

om at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket 
avsetning med 508.500,- pr. driftsår, de tre første årene som deleier. 

 
2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten 

Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning. 
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3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. 

november 2017. 

 
 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 074/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning 

om at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket 
avsetning med 508.500,- pr. driftsår, de tre første årene som deleier. 

2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten 
Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning. 

3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. 
november 2017. 

 
 
 
075/17: Salten Regionråd - Endring av vedtekter 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionråds vedtekt § 1 slik at den 

får følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale 
samarbeidsordninger 

· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke 
næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

 
· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
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2. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionåds vedtekt § 2 slik at den 
får følgende ordlyd: 

 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra 
opposisjonen. I tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og 
forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte 
kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i 
Regionrådet.» 
 
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 075/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionråds vedtekt § 1 slik at den 

får følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale 
samarbeidsordninger 

· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke 
næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

 
· samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
· profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
· økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
· medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 
2. Kommunestyret godkjenner endring av Salten Regionåds vedtekt § 2 slik at den 

får følgende ordlyd: 
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«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra 
opposisjonen. I tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og 
forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte 
kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i 
Regionrådet.» 
 

 
 
 
076/17: Vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 
 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 076/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Vedtekter for nærmiljøutvalgene, jfr. K-sak 39/99 oppheves. 
 
Vedlagte vedtekter for Valnesfjord og Sulitjelma nærmiljøutvalg tas til orientering. 

 
 
 
077/17: Kjøp av boligtomt gnr. 104, bnr. 264 samt veigrunn av Skifte Eiendom 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 

Innstilling til formannskapet: 
1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra 

gnr. 104, bnr. 264 fra Forsvarsbygg.  
2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset 

Erikestadveien til eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra 

gnr. 104, bnr. 264 fra Forsvarsbygg.  
2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset 

Erikestadveien til eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  
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Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 074/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra 

gnr. 104, bnr. 264 fra Forsvarsbygg.  
2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset 

Erikestadveien til eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 077/17 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra 

gnr. 104, bnr. 264 fra Forsvarsbygg.  
2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset 

Erikestadveien til eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 
 
 
078/17: Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av kommunal 
tilleggstomt til garasje - Gryttingveien 57,  Nedre Hauan Vest 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 

Innstilling til formannskapet: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune 
Storli og Maja Kildahl Olsen.     

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune 
Storli og Maja Kildahl Olsen.     
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 075/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune 
Storli og Maja Kildahl Olsen.     

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 078/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune 
Storli og Maja Kildahl Olsen.     

 
 
 
079/17: Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal areal på Finneid for for 
etablering av vei og garasje  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 

Innstilling til formannskapet: 
 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid 
Eiendom ANS. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid 
Eiendom ANS 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 073/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid 
Eiendom ANS. 

 
Formannskap 13.09.2017: 
 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 079/17 Vedtak: 

Vedtak: 



Side 16 
 

 Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid 
Eiendom ANS. 

 
 
 
 
 
 
 
 


