
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 27.11.2017 Fra kl. 10:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 7/2017 Til kl. 13:20 Møtested: Kommunestyresalen (Kantina) 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Varamedlemmer Parti 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

109/17  Linda Salemonsen stilte 
spørsmål med egen habilitet. 
I styre for Fauske parkering 
AS. 
Salemonsen ble enstemmig 
erklært inhabil, jfr. 
forvaltningslovens § 6. 

 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

 Per-Gunnar Kung Skotåm (R): 
1. Ber en redegjørelse om leiebiler. 
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2. Er det mulig å endre føring av protokoll, hvor det fremkommer hvem som stemte 
for/mot et forslag? 
3. Fylkestinget starter på søndag. Har ordfører tenkt på møte med 
fylkestingsrepresentanter før møtet ang. vidergående skole? 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Per-Gunnar Kung Skotåm: 
1. Ordfører svarte. Rådmannen vil svare i neste formannskapsmøte. 
2. Ordfører svarte. Ber rådmannen se på om dette er mulig. 
3. Ordfører svarte. Ordfører har bedt om møte på søndag med en bred delegasjon. 
Representanter fra Sørfold og Saltdal vil også delta. 

Ordfører innvilget permisjon i sak 95/17. 
Nils-Christian Steinbakk (FL) innvilget permisjon fra og med sak 97/17. Ole Tobias Orvin (SV) 
trådte inn. 
Kristin Setså (H) innvilget permisjon fra og med sak 104/17. 

 

 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 27.11.17 
 
 
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  
092/17 Godkjenning av møtebok  

093/17 Delegerte saker i perioden  
094/17 Referatsaker i perioden  

095/17 Betalingsregulativ 2018  
096/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021  

097/17 Salg eller alternativ benyttelse av Kosmo skole med 
nærliggende eiendommer 

 

098/17 Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling for 2018 

 

099/17 Strategiplan Reiseliv Salten 2017 - 2027  
100/17 Søknd om tilskudd - Prosjekt Opplev Sulis!  

101/17 Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i 
Vestmyra barnehage - hvit 

 

102/17 Plan for opprusting av kommunale veger for perioden 
2018 - 2021 

 

103/17 Søknad om kjøp av eiendom gnr. 83, bnr. 101 - 
Skysselvika 

 

104/17 Søknad om erverv av kommunal grunn i sjøgata  
105/17 Salg og leie av grunn til Statens vegvesen i forbindelse 

med bygging av ny Finneid bru 
 

106/17 Søknad om ettergivelse av gebyrer - Sulitjelma 
skytterlag 

 

107/17 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i 
etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap og 
nytt interkommunalt sekretariatselskap 

 

108/17 Møteplan 2018 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, 
formannskap og kommunestyre 

 

109/17 Ordningen med lørdagsfri parkering  
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092/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2017 godkjennes. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 092/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2017 godkjennes. 

 
 
 
093/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 093/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
094/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 094/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
095/17: Betalingsregulativ 2018 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 15.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 16.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 124/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 024/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 062/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Betalingssatser bygning avsnitt 4 til avsnitt 9 

Alle disse punktene omhandler betalingssatser/-gebyrer for enkeltpersoner og næringslivet og 
vedrørende de mange regler for å få igangsatt tiltak på sine eiendommer. 
Dagens satser er bygget opp slik at en omsøker kan bli rammet av flere punkter i satser-
/gebyrregulativet, som kan medføre meget store kostnader for både privatpersoner og 
næringsutvikler, uhensiktsmessig dyrt. 
Fauske kommune skal være en etablerings positiv kommune. Med dagens regulativ er dette det 
motsatte. 
Det er ikke forenlig med god samfunns- eller stedsutvikling å gebyrlegge initiativtakere, med så 
høye satser og behandlinger som utløser nye satser på en uheldig måte. 

Forslag: 
1 
Betalingsregulativet punkt 4 til 9, gjennomgås i den hensikt å ha en max.grense på 
totalkostnader for initiativtaker/-søker, der det kommer flere betalingssatser i samme søknad. 
2 
Dagens satser settes ned med 30 % for å gjøre Fauske kommune til en mer attraktiv 
etableringskommune. 

 

FRP's forslag pkt. 1 ble forkastet med 4 mot 4 stemmer (ordførers dobbeltstemme). 
FRP's forslag pkt. 2 ble forkastet med  7 mot 1 stemme. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 095/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
 
 
096/17: Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 
 
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- og omsorgssektor, gjennom nedtrekk av langtidsplasser 

for styrking av hjemmetjenesten.  
c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 

barnehagebygg med uteområder. 
d. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 



Side 7 
 

 
2. Økonomiplan 2018-2021 
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 2018 

a. Budsjett 2018 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2018 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 2018 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2018 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 4,0 promille 
2. Fritidseiendom 4,0 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 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 141,060 mill. kr. Dette fordeler seg 
på 131,060 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:  
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Investeringsprosjekter som i 2018-kolonnen står oppført med kr 0,– gjennomføres i 
2018, og har allerede finansiering gjennom tidligere års låneopptak.  
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og SV: 
 

DRIFT  

  

Økte utgifter/reduserte inntekter  

Eiendomsskatt Kr.   5 700 000,- 

Institusjon Kr.   6 150 000,- 

Sagatun Kr.   1 570 000,- 

Skolefrukt Kr.      650 000,- 

Newtonrom Kr.      295 000,- 

Kulturtilskudd Kr.      250 000,- 

Tilskudd lysløyper Kr.      120 000,-  

Partnerskap løypekjøring Kr.      130 000,- 
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Hjemmebasert omsorg Kr.   1 000 000,- 

Drift Buen Kr.   1 800 000,- 

SUM økte driftsutgifter Kr. 17 665 000,- 

  

  

Økte inntekter/reduserte utgifter:  

Vakant stilling råd. Stab Kr.      800 000,- 

Vakant stilling barnevernleder Kr.      800 000,- 

Reduksjon bemanningskontor Kr.   2 350 000,- 

Reduksjon politisk virksomhet Kr.      565 000,- 

Ytterligere vakant stilling Idrettskonsulent Kr.      350 000,-  

Økt inntekt konsesjonskraft Kr.      800 000,- 

Effektivisering lederstruktur Kr.   2 000 000,- 

Økt skatteanslag Kr.   2 000 000,- 

Avdragsutsettelser Kr.   8 000 000,- 

Sum reduserte utgifter/økte inntekter Kr. 17 665 000,- 

  

  

INVESTERINGER  

  

Utbygging Vestmyra barnehage (rød) Kr. 15 000 000,- 

Utvikling vei og næringsareal Søbbesva Kr.   5 000 000,- 

Ombygging Vestmyra barnehage (hvit) Kr. 11 000 000,- 

SUM investeringer Kr. 31 000 000,- 

  

  

INVESTERINGER FINANSIERING  

  

Refusjon MVA Kr.   7 000 000,- 

Økt salg av eiendom Kr.   5 000 000,- 

Økt låneopptak Kr. 19 000 000,- 

 

Kommenterer til budsjettforslag fra Felleslista, Rødt og SV: 

ØKTE UTGIFTER/REDUSERTE INNTEKTER 

1. Det blir ingen økning av eiendomsskatt. En usosial skatt som rammer grupper som 
allerede i dag sliter økonomisk. 

2. Partiene går sterkt imot å legge ned en institusjonsavdeling så lenge vi har dobbeltrom i 
bruk og vi vet at det står 19 innbyggere som venter på institusjonsplass i kommunen. 

3. Sagatun videreføres som et bokollektiv med heldøgns omsorgstilbud. 

4. Skolefrukt til alle grunnskoleelever som ble innført i 2017 og som har blitt svært populært 
blant elevene videreføres. 

5. Newtonrom opprettholdes. 

6. Kulturtilskudd til frivillige organisasjoner opprettholdes delvis. 

7. Tilskudd for opprettholdelse av lys i løyper opprettholdes i folkehelsekommunen Fauske. 

8. Tilskudd til opparbeidelse av løypekjøring i kommunen videreføres. 

9. Hjemmebasert omsorg styrkes. 

10. Drift av "Buen" finansieres. 
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ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER 

1. I forbindelse med omorganisering blir ledig stilling ved Rådmannens stab satt vakant i 
2018. 

2. Ved barnevernet blir ledig stilling som barnevernsleder satt vakant i 2018. Funksjonene 
tillegges enhetsleder. 

3. Det foretas en reduksjon ved bemanningskontor. Oppgaver overføres delvis til fag- og 
avdelingsledere. Personell som blir berørt av omleggingen tilbys arbeid innenfor ledige 
lønnsmidler innenfor pleie og omsorg. 

4. Idrettskonsulentstillingen holdes vakant hele 2018. 
5. Konsesjonskrafta er solgt. 
6. Det er behov for en effektivisering i Fauske kommune, og i første omgang ber man 

rådmannen iverksette et arbeid innenfor lederstruktur. I den forbindelse bør man også se 
på om man, på nytt, bør innføre felles ledelse mellom skoler og barnehager. Altså 
organisere disse som oppvekstsenter med en felles ledelse. 

7. Man øker forsiktig skatteanslaget. Dette ansees som forsvarlig, basert på de siste års 
regnskap i forhold til vedtatte budsjett. 

8. Omstilling av kommunen, for å tilpasse driftsutgifter til driftsinntektene, skal startes opp. 
Dette er ikke gjort over natten. Derfor forlenger man nedbetalingstiden på opptatte lån. 
Dette vil bidra til at omstillingen blir mulig å gjennomføre i løpet av 2-3 år. 

 

INVESTERINGER 

1. Som et ledd i å gå fra leid areal til eget har Oppvekst og kulturutvalget foreslått å bygge 
ut en 2 avdelings barnehage ved Vestmyra Rød barnehage. Kostnadene innarbeides i 
budsjett 2018. 

2. Utvikling av vei og industriareal på Søbbesva, som man så smått har startet opp med, 
har skapt en positiv holdning blant næringsliv. Denne utvikling må fortsette i 2018. 

3. Leieavtalen for voksenopplæringen på Søbbesva sies opp. Vestmyra barnehage (hvit) 
bygges til dette formålet. 

 

INVESTERINGER FINANSIERING: 

1. Refusjon MVA utgjør ca. 7 mill. kroner. 
2. Salg av grunn og eiendom er i rådmannens forslag satt til 2,5 mill. En økning med 5 mill. 

synes forsvarlig sett i forhold til erfaring. 
3. Økt låneopptak utover rådmannens forslag blir da 19 mill. 

 

NÆRINGSFONDET 

1. Gatafestivalen 18 økes med kr. 300 000,-. 
 

FL/R/SV's endringer i rådmannens forslag til innstilling: 

1 b alt etter komma strykes 

2 a , samt kommunestyrets vedtak 
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3 c etter kommunestyrets vedtak 

3 e) 1. Boliger 3 promille 
2. Fritidseiendom 3 promille 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
FL/R/SV's forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
Rådmannens forslag med endringer fra FL/R/SV ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
FL/R/SV's forslag 1b ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag. 
FL/R/SV's forslag 2a og 3c ble enstemmig vedtatt. 
FL/R/SV's forslag 3e) ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 096/17 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- og omsorgssektor.  
c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 

barnehagebygg med uteområder. 
d. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2018-2021 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 

drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske 
kommune, samt kommunestyrets vedtak.  

 
 
3. Budsjett 2018 

a. Budsjett 2018 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2018 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 2018 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger etter 
kommunestyrets vedtak. 

d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2018 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.  
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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 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 141,060 mill. kr. Dette fordeler seg 
på 131,060 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:  

 

 
 
Investeringsprosjekter som i 2018-kolonnen står oppført med kr 0,– gjennomføres i 
2018, og har allerede finansiering gjennom tidligere års låneopptak.  
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Endringer: 
 

DRIFT  

  

Økte utgifter/reduserte inntekter  

Eiendomsskatt Kr.   5 700 000,- 

Institusjon Kr.   6 150 000,- 

Sagatun Kr.   1 570 000,- 

Skolefrukt Kr.      650 000,- 

Newtonrom Kr.      295 000,- 

Kulturtilskudd Kr.      250 000,- 

Tilskudd lysløyper Kr.      120 000,-  

Partnerskap løypekjøring Kr.      130 000,- 

Hjemmebasert omsorg Kr.   1 000 000,- 

Drift Buen Kr.   1 800 000,- 

SUM økte driftsutgifter Kr. 17 665 000,- 

  

  

Økte inntekter/reduserte utgifter:  

Vakant stilling råd. Stab Kr.      800 000,- 

Vakant stilling barnevernleder Kr.      800 000,- 

Reduksjon bemanningskontor Kr.   2 350 000,- 

Reduksjon politisk virksomhet Kr.      565 000,- 

Ytterligere vakant stilling Idrettskonsulent Kr.      350 000,-  

Økt inntekt konsesjonskraft Kr.      800 000,- 

Effektivisering lederstruktur Kr.   2 000 000,- 

Økt skatteanslag Kr.   2 000 000,- 

Avdragsutsettelser Kr.   8 000 000,- 

Sum reduserte utgifter/økte inntekter Kr. 17 665 000,- 

  

  

INVESTERINGER  

  

Utbygging Vestmyra barnehage (rød) Kr. 15 000 000,- 

Utvikling vei og næringsareal Søbbesva Kr.   5 000 000,- 

Ombygging Vestmyra barnehage (hvit) Kr. 11 000 000,- 

SUM investeringer Kr. 31 000 000,- 

  

  

INVESTERINGER FINANSIERING  

  

Refusjon MVA Kr.   7 000 000,- 

Økt salg av eiendom Kr.   5 000 000,- 

Økt låneopptak Kr. 19 000 000,- 

 
 

Kommentarer til budsjettforslag fra Felleslista, Rødt og SV: 

ØKTE UTGIFTER/REDUSERTE INNTEKTER 

1. Det blir ingen økning av eiendomsskatt. En usosial skatt som rammer grupper som 
allerede i dag sliter økonomisk. 
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2. Partiene går sterkt imot å legge ned en institusjonsavdeling så lenge vi har 
dobbeltrom i bruk og vi vet at det står 19 innbyggere som venter på 
institusjonsplass i kommunen. 

3. Sagatun videreføres som et bokollektiv med heldøgns omsorgstilbud. 

4. Skolefrukt til alle grunnskoleelever som ble innført i 2017 og som har blitt svært 
populært blant elevene videreføres. 

5. Newtonrom opprettholdes. 

6. Kulturtilskudd til frivillige organisasjoner opprettholdes delvis. 

7. Tilskudd for opprettholdelse av lys i løyper opprettholdes i folkehelsekommunen 
Fauske. 

8. Tilskudd til opparbeidelse av løypekjøring i kommunen videreføres. 

9. Hjemmebasert omsorg styrkes. 

10. Drift av "Buen" finansieres. 

 
ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER 

1. I forbindelse med omorganisering blir ledig stilling ved Rådmannens stab satt 
vakant i 2018. 

2. Ved barnevernet blir ledig stilling som barnevernsleder satt vakant i 2018. 
Funksjonene tillegges enhetsleder. 

3. Det foretas en reduksjon ved bemanningskontor. Oppgaver overføres delvis til fag- 
og avdelingsledere. Personell som blir berørt av omleggingen tilbys arbeid innenfor 
ledige lønnsmidler innenfor pleie og omsorg. 

4. Idrettskonsulentstillingen holdes vakant hele 2018. 
5. Konsesjonskrafta er solgt. 
6. Det er behov for en effektivisering i Fauske kommune, og i første omgang ber man 

rådmannen iverksette et arbeid innenfor lederstruktur. I den forbindelse bør man 
også se på om man, på nytt, bør innføre felles ledelse mellom skoler og 
barnehager. Altså organisere disse som oppvekstsenter med en felles ledelse. 

7. Man øker forsiktig skatteanslaget. Dette ansees som forsvarlig, basert på de siste 
års regnskap i forhold til vedtatte budsjett. 

8. Omstilling av kommunen, for å tilpasse driftsutgifter til driftsinntektene, skal startes 
opp. Dette er ikke gjort over natten. Derfor forlenger man nedbetalingstiden på 
opptatte lån. Dette vil bidra til at omstillingen blir mulig å gjennomføre i løpet av 2-3 
år. 

 
INVESTERINGER 

1. Som et ledd i å gå fra leid areal til eget har Oppvekst og kulturutvalget foreslått å 
bygge ut en 2 avdelings barnehage ved Vestmyra Rød barnehage. Kostnadene 
innarbeides i budsjett 2018. 

2. Utvikling av vei og industriareal på Søbbesva, som man så smått har startet opp 
med, har skapt en positiv holdning blant næringsliv. Denne utvikling må fortsette i 
2018. 

3. Leieavtalen for voksenopplæringen på Søbbesva sies opp. Vestmyra barnehage 
(hvit) bygges til dette formålet. 

 
INVESTERINGER FINANSIERING: 

1. Refusjon MVA utgjør ca. 7 mill. kroner. 
2. Salg av grunn og eiendom er i rådmannens forslag satt til 2,5 mill. En økning med 5 

mill. synes forsvarlig sett i forhold til erfaring. 
3. Økt låneopptak utover rådmannens forslag blir da 19 mill. 
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NÆRINGSFONDET 

1. Gatafestivalen 18 økes med kr. 300 000,-. 
 
 
 
097/17: Salg eller alternativ benyttelse av Kosmo skole med nærliggende eiendommer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Rådmannen iverksetter salg av Kosmo skole beliggende på gnr/brnr 62/45. Det 
må før salg tinglyses veirett over 62/45 til eiendom 62/87 og til privat veg med 
tilførsel til FV 530. 

2. Rådmannen iverksetter salg av eiendom 62/87 (parkeringsplass) som kan 
brukes i sammenheng med salg av 62/88 til garasjeanlegg/parkering. 

3. Rådmannen iverksetter salg av 62/88 (tilliggende friområde til 62/45). Før salg 
må det innhentes takst for nevnte eiendommer. Området skal vurderes i 
reguleringssammenheng til boligformål på inntil 5 boligtomter.  

4. Rådmannen vurderer om de nevnte eiendommer selges samlet eller hver for 
seg. 
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Kung Skotåm (R) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av FL/R/SV: 
5. Før eventuelt salg fremmes saken for formannskapet. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL/R/SV's tilleggsforslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 
FOR- 097/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Rådmannen iverksetter salg av Kosmo skole beliggende på gnr/brnr 62/45. Det 
må før salg tinglyses veirett over 62/45 til eiendom 62/87 og til privat veg med 
tilførsel til FV 530. 

2. Rådmannen iverksetter salg av eiendom 62/87 (parkeringsplass) som kan 
brukes i sammenheng med salg av 62/88 til garasjeanlegg/parkering. 

3. Rådmannen iverksetter salg av 62/88 (tilliggende friområde til 62/45). Før salg 
må det innhentes takst for nevnte eiendommer. Området skal vurderes i 
reguleringssammenheng til boligformål på inntil 5 boligtomter.  

4. Rådmannen vurderer om de nevnte eiendommer selges samlet eller hver for 
seg. 

5. Før eventuelt salg fremmes saken for formannskapet. 

 
 
 
098/17: Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2018 på kroner 18 000 000,-. 
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Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 098/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 
Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2018 på kroner 18 000 000,-. 

 
 
 
099/17: Strategiplan Reiseliv Salten 2017 - 2027 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til Strategiplan Reiseliv Salten 2017-2027. 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune legges 

fram i egen sak i kommunestyret. 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

næringsplan. 

 
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 099/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret slutter seg til Strategiplan Reiseliv Salten 2017-2027. 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune legges 

fram i egen sak i kommunestyret. 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

næringsplan. 

 
 
 
100/17: Søknd om tilskudd - Prosjekt Opplev Sulis! 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 Fauske kommune ønsker å bidra til god og bærekraftig utvikling også innen 
besøksnæringen. Gjennom prosjektet Opplev Sulis! kan samordning av mange tiltak 
bidra til bærekraftig vekst og økt verdiskaping i eksisterende bedrifter. Prosjektet vil 
bidra til kunnskapsbasert utvikling og løft på nasjonalt nivå for området, som 
kommer Fauske kommune til gode. 
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· Prosjektet Opplev Sulis! støttes fra næringsfondet med 100 000 pr år i en 3-
årsperiode, under forutsetning at øvrige bidragsytere gir tilsagn om støtte til 
prosjektet. 

 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en 
periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig 
tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 100/17 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 Fauske kommune ønsker å bidra til god og bærekraftig utvikling også innen 
besøksnæringen. Gjennom prosjektet Opplev Sulis! kan samordning av mange tiltak 
bidra til bærekraftig vekst og økt verdiskaping i eksisterende bedrifter. Prosjektet vil 
bidra til kunnskapsbasert utvikling og løft på nasjonalt nivå for området, som 
kommer Fauske kommune til gode. 

 
· Prosjektet Opplev Sulis! støttes fra næringsfondet med 100 000 pr år i en 3-

årsperiode, under forutsetning at øvrige bidragsytere gir tilsagn om støtte til 
prosjektet. 

 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en 
periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig 
tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
101/17: Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 16.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit 
gjennomføres etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage 
og dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få 



Side 18 
 

kostnadene så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Flytting av de to gjenværende avdelingene i Vestmyra barnehage – hvit utsettes på 
ubestemt tid med bakgrunn i kommunens nåværende økonomiske situasjon. 

 
· Fauske voksenpedagogiske senter forblir i leide arealer. 

 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit gjennomføres 
etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage og 
dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få kostnadene 
så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 
OPKU- 066/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit 
gjennomføres etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage 
og dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få 
kostnadene så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 
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5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet rådmannens forslag. 

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

 
FOR- 101/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit 
gjennomføres etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage 
og dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få 
kostnadene så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

 
 
 
102/17: Plan for opprusting av kommunale veger for perioden 2018 - 2021 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre vedtar plan for opprusting av kommunale veger for perioden 
2018 – 2021. 
 
Det forutsettes at planen følges opp i kommende økonomiplan. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar plan for opprusting av kommunale veger for perioden 
2018 – 2021. 
 
Det forutsettes at planen følges opp i kommende økonomiplan. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 111/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
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Fauske kommunestyre vedtar plan for opprusting av kommunale veger for perioden 
2018 – 2021. 
 
Det forutsettes at planen følges opp i kommende økonomiplan. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 102/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar plan for opprusting av kommunale veger for perioden 
2018 – 2021. 
 
Det forutsettes at planen følges opp i kommende økonomiplan. 

 
 
 
103/17: Søknad om kjøp av eiendom gnr. 83, bnr. 101 - Skysselvika 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke tomt gnr. 83, bnr. 101 til Fauske Maskinstasjon.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger ikke tomt gnr. 83, bnr. 101 til Fauske Maskinstasjon.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 117/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke tomt gnr. 83, bnr. 101 til Fauske Maskinstasjon.  
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) fremmet følgende forslag: 
Søker har lang tradisjon for forretningsdrift i aktuelle område og på aktuelle tomt. 
Fauske kommune ønsker å imøtekomme etablerte næringsliv i kommunen på best mulig måte. I 
denne aktuelle saken vil det kunne være en konflikt med tomtens beliggenhet, sett i  lys av 
fremtidig utnyttelse av tomten. 
Fauske kommune kan innvilge et salg på samme omsøkte størrelse av dagens tomt, men i en 
av ytterkantene av aktuell total næringsarealer. 

Innstilling 
1. 
Fauske kommune selger arealer på samme størrelse som omsøkt, men dog i ytterkant av 
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Skysselvika industriareal. 
2.  
Tomteprisen skal se i sammenhengen med den totale tiden Fauske maskinstasjon har hatt 
Skysselvika som sitt etablering og drift tid siden 60 tallet. 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FRP's forslag. 

 
FOR- 103/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune selger ikke tomt gnr. 83, bnr. 101 til Fauske Maskinstasjon.  
 
 
 
104/17: Søknad om erverv av kommunal grunn i sjøgata  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

1. Ole Helland og Listbeth Grimelid innvilges erverv av ca 120m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom. 

Arealet framkommer gjennom areal som eies av Fauske kommune innenfor regulert 
byggeformål  på F/K/B1 i reguleringsplan for Sjøgata vest. 
Pris for arealet settes til 700 kr,- pr. m2. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer.  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindels med ervervet. 
 
2. Plan utvikling gir bistand til søker vedrørende erverv av grunn fra Fauske 

handelseiendom. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ole Helland og Listbeth Grimelid innvilges erverv av ca 120m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom. 

Arealet framkommer gjennom areal som eies av Fauske kommune innenfor regulert 
byggeformål  på F/K/B1 i reguleringsplan for Sjøgata vest. 
Pris for arealet settes til 700 kr,- pr. m2. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer.  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindels med ervervet. 
 
2. Plan utvikling gir bistand til søker vedrørende erverv av grunn fra Fauske 

handelseiendom. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 116/17 Vedtak: 
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Innstilling til formannskapet: 
1. Ole Helland og Listbeth Grimelid innvilges erverv av ca 120m2 stort areal fra Fauske 

kommunes eiendom. 

Arealet framkommer gjennom areal som eies av Fauske kommune innenfor regulert 
byggeformål  på F/K/B1 i reguleringsplan for Sjøgata vest. 
Pris for arealet settes til 700 kr,- pr. m2. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer.  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindels med ervervet. 
 
2. Plan utvikling gir bistand til søker vedrørende erverv av grunn fra Fauske 

handelseiendom. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 104/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Ole Helland og Listbeth Grimelid innvilges erverv av ca 120m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom. 

Arealet framkommer gjennom areal som eies av Fauske kommune innenfor regulert 
byggeformål  på F/K/B1 i reguleringsplan for Sjøgata vest. 
Pris for arealet settes til 700 kr,- pr. m2. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer.  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindels med ervervet. 
 
2. Plan utvikling gir bistand til søker vedrørende erverv av grunn fra Fauske 

handelseiendom. 

 
 
 
105/17: Salg og leie av grunn til Statens vegvesen i forbindelse med bygging av ny 
Finneid bru 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret gir Rådmann fullmakt til å gå i forhandlinger i forbindelse med salg av 
næringsareal og friområder/parkbelte i forbindelse med etablering av ny bru over 
Finneidstraummen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret gir Rådmann fullmakt til å gå i forhandlinger i forbindelse med salg av 
næringsareal og friområder/parkbelte i forbindelse med etablering av ny bru over 
Finneidstraummen. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 118/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret gir Rådmann fullmakt til å gå i forhandlinger i forbindelse med salg av 
næringsareal og friområder/parkbelte i forbindelse med etablering av ny bru over 
Finneidstraummen. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 105/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret gir Rådmann fullmakt til å gå i forhandlinger i forbindelse med salg av 
næringsareal og friområder/parkbelte i forbindelse med etablering av ny bru over 
Finneidstraummen. 

 
 
 
106/17: Søknad om ettergivelse av gebyrer - Sulitjelma skytterlag 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Søknad om delvis ettergivelse av saksbehandlergebyrer avslåes.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Søknad om delvis ettergivelse av saksbehandlergebyrer avslåes.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 115/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Søknad om delvis ettergivelse av saksbehandlergebyrer avslåes.  
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: 
Skytterlaget gis fritak for gebyr for søknad om byggetillatelse for nytt bygg på standplass 200-
meter. 

H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 106/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Skytterlaget gis fritak for gebyr for søknad om byggetillatelse for nytt bygg på standplass 
200-meter. 

 
 
 
107/17: Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering av nytt 
interkommunalt revisjonsselskap og nytt interkommunalt sekretariatselskap  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet ber om at sak om å vurdere å si ja til å delta i nytt selskap for revisjon 
og nytt selskap for sekretariat, tas opp på neste kommunestyremøte med saksutredning 
fra administrasjonen. 
 
Vedtak fattes med hjemmel i kommunelovens § 13.  
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 107/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet ber om at sak om å vurdere å si ja til å delta i nytt selskap for revisjon 
og nytt selskap for sekretariat, tas opp på neste kommunestyremøte med saksutredning 
fra administrasjonen. 
 
Vedtak fattes med hjemmel i kommunelovens § 13.  

 
 
 
108/17: Møteplan 2018 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 125/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
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kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 025/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 068/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Fram til kommunestyrets behandling bes rådmannen se på reduksjon i møter i hovedutvalg fra 
7 til 4 møter. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 108/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
 
109/17: Ordningen med lørdagsfri parkering 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune velger å avvikle ordningen med lørdagsfri parkering fra  
1. januar 2018. 
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 
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Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen stilte spørsmål med 
egen habilitet. I styre for Fauske parkering 
AS. 
Salemonsen ble enstemmig erklært 
inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6. 

 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo: 
Fauske kommune viderefører ordningen med avgiftsfri parkering på lørdager i 2018. 

Ordningen vurderes og sees i sammenheng med evaluering av Fauske Parkering AS høsten 
2018. 

 

R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 109/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune viderefører ordningen med avgiftsfri parkering på lørdager i 2018. 

Ordningen vurderes og sees i sammenheng med evaluering av Fauske Parkering AS 
høsten 2018. 

 
 
 
 


