
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 24.10.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 
3 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Varamedlemmer Parti 
Sverre Hagen FL 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

086/17  Linda Salemonsen (FL) stilte 
spørsmål med egen habilitet. 
Sitter som styremedlem i 
Fauske Parkering AS. 
Salemonsen ble enstemmig 
erklært inhabil jfr. 
forvaltningslovens § 6 1. ledd 
e). 

 
 
Møtenotater: 
Formannskapet startet med et fellesmøte med styret i Fauna KF. 

Det var ingen merknader til innkalling. 



Side 2 
 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): Ber om orientering ang. salg av fritidsbolig i Valnesfjord. 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) innvilget permisjon fra sak 84/17. Sverre Hagen (FL) tiltrådte. 

Ordfører orienterte om utvikling på Vestmyra skole. 

Svar på spørsmål: 
Nils-Christian Steinbakk: 
Kommunalsjef svarte. I matrikkelen står det fritidsbolig. Kjøper har en undersøkelsesplikt. 
Dette er en privatrettslig sak mellom kjøper og megler. Det kreves etter loven TEK10 for å 
brukes til helårsbolig. Kjøperne er orientert om dette.  

Ordfører inviterer til presentasjon av budsjettet 8. november 2017 kl. 12.00. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 25.10.17 
 
 
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  
081/17 Godkjenning av møtebok  

082/17 Referatsaker i perioden  
083/17 Økonomimelding 2/2017  

084/17 Kommunebarometeret 2017 – Fauske kommune  
085/17 Ombygging ungdomsskole - Sulitjelma  

086/17 Fauske Parkering AS  
087/17 Prolongering av Trafikksikkerhetsplanen 2012-17 til 

også å gjelde 2018 
 

088/17 Søknad om tilskudd til prosjekt - habitatbruk for 
sjøørret i Skjerstadfjorden 

 

089/17 Søknad om økonomisk støtte 3. kvartal 2017  

090/17 Avvikling av  kommunal heimevernsnemnd og forslag 
til representanter til heimevernsnemnd på distriktsnivå 

 

091/17 Søknad om fritak fra politiske verv - Madeleine 
Johnsen Holmvik 
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081/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2017 godkjennes. 

 
Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 081/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2017 godkjennes. 

 
 
 
082/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 082/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
083/17: Økonomimelding 2/2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Økonomimelding 2/2017 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 
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Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte. 

Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen bes om å vurdere risiko og økonomisk handlingsrom ved å opprettholde 
fondsplassering i Paretofondet og Sparebank 1 fondet. Både likviditetssituasjonen og 
regelverket for plassering av overskuddslividitet må tas med i betraktningen. Framlegget 
forventes til budsjettmøtet desember 2017. 

Rådmannens forslag til innstillinge  ble enstemmig vedtatt. 
R's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 083/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Økonomimelding 2/2017 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 
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Rådmannen bes om å vurdere risiko og økonomisk handlingsrom ved å opprettholde 
fondsplassering i Paretofondet og Sparebank 1 fondet. Både likviditetssituasjonen og 
regelverket for plassering av overskuddslividitet må tas med i betraktningen. Framlegget 
forventes til budsjettmøtet desember 2017. 

 
 
 
084/17: Kommunebarometeret 2017 – Fauske kommune   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunebarometeret 2017 - endelig tall, tas til orientering.   
 
2. Forbedringer på kommunebarometeret vurderes innarbeidet i målsettingene til de 
ulike virksomhetsområdene i økonomiplanen 2018-2022.  
  
3. Rapporteringsrutiner til tallgrunnlaget gjennomgås og forbedres for å øke 
rapporteringskvaliteten til bl.a kommunebarometeret.   
 
 

 
Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 084/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunebarometeret 2017 - endelig tall, tas til orientering.   
 
2. Forbedringer på kommunebarometeret vurderes innarbeidet i målsettingene til de 
ulike virksomhetsområdene i økonomiplanen 2018-2022.  
  
3. Rapporteringsrutiner til tallgrunnlaget gjennomgås og forbedres for å øke 
rapporteringskvaliteten til bl.a kommunebarometeret.   
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085/17: Ombygging ungdomsskole - Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Ombygging av Sulitjelma skole j.fr. alternativ 1 iverksettes og sendes ut på anbud så 
snart som mulig.  
 

 
Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo: 
Ombygging av Sulitjelma skole j.fr. alternativ 2 iverksettes og sendes ut på anbud så snart som 
mulig.  

R's forslag ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 
FOR- 085/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Ombygging av Sulitjelma skole j.fr. alternativ 21 iverksettes og sendes ut på anbud så 
snart som mulig.  

 
 
 
086/17: Fauske Parkering AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune avklarer de forhold nevnt i saksfremlegget, og utsetter å vurdere 
overtagelse av selskapet til høsten 2018.  
 

 
Formannskap 24.10.2017: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen (FL) stilte spørsmål 
med egen habilitet. Sitter som 
styremedlem i Fauske Parkering AS. 
Salemonsen ble enstemmig erklært inhabil 
jfr. forvaltningslovens § 6 1. ledd e). 

 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 086/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune avklarer de forhold nevnt i saksfremlegget, og utsetter å vurdere 
overtagelse av selskapet til høsten 2018.  
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087/17: Prolongering av Trafikksikkerhetsplanen 2012-17 til også å gjelde 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunes Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016 prolongeres for også å gjelde for 
år 2018.  
 

Handlingsprogrammet for fysiske tiltak rulleres våren 2018. 
 
 

 
Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 087/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunes Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016 prolongeres for også å gjelde for 
år 2018.  
 

Handlingsprogrammet for fysiske tiltak rulleres våren 2018. 
 
 
 
088/17: Søknad om tilskudd til prosjekt - habitatbruk for sjøørret i Skjerstadfjorden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune gir et tilskudd med kr 50.000 i støtte fra Fauske kommunes 
næringsfond til Saltdal kommune for utvidelse av sjøørretprosjektet. 
 

 
Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 088/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune gir et tilskudd med kr 50.000 i støtte fra Fauske kommunes 
næringsfond til Saltdal kommune for utvidelse av sjøørretprosjektet. 

 
 
 
089/17: Søknad om økonomisk støtte 3. kvartal 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad om økonomisk støtte fra Human-Etisk Forbund datert 14.08.2017 
avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

2. Søknad om økonomisk støtte fra Vinje kommune datert 07.07.2017 avslås. Det 
er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
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Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende omforente forslag: 
Formannskapet bevilger totalt kr. 7.400 til Human-Etisk forbund til Humanistisk konfirmasjon for 
2017 og 2018. Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470-1020-1001. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Resten av rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 089/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Formannskapet bevilger totalt kr. 7.400 til Human-Etisk forbund til Humanistisk 
konfirmasjon for 2017 og 2018. Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470-1020-
1001. 

2. Søknad om økonomisk støtte fra Vinje kommune datert 07.07.2017 avslås. Det er 
ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
 
 
090/17: Avvikling av  kommunal heimevernsnemnd og forslag til representanter til 
heimevernsnemnd på distriktsnivå 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Den kommunale heimevernsnemnda avvikles fra 1. juli 2017.  
 
Som forslag til representanter i heimevernsnemnder på distriktsnivå foreslås: 

· …………………. 

 
 

 
Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
FOR- 090/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
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091/17: Søknad om fritak fra politiske verv - Madeleine Johnsen Holmvik 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Madeleine Johnsen Holmvik innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske 
kommune f.o.m. 2. november 2017. 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i oppvekst- 
og kulturutvalget: 

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

 
Formannskap 24.10.2017: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) forslo: 
Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i oppvekst- og 
kulturutvalget: 

· Trine Nordvik Løkås 

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

 
FOR- 091/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Madeleine Johnsen Holmvik innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske 
kommune f.o.m. 2. november 2017. 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i oppvekst- 
og kulturutvalget: 
· Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 

 
 
 
 


