
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 30.01.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2018 Til kl. 16:35 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
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 

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

 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra sak settes på dagsorden. 

 Ordfører vil på slutten av møtet ta opp følgende: 
Valnesfjord skole - Befaring 
Småleiligheter - Tilvisningsavtaler 
Noen saker under lukket møte 

 Ronny Borge (H): Sammenslått dokument av innkallingen var ikke tilgjengelig på 
kommuens hjemmesiden før mandag. På ipaden kom ikke siden Møteplan alle utvalg 
opp.  

 Linda Salemonsen (FL): Stilte spørsmål med egen habilitet i sak 12/18. Svigerinne er 
daglig leder. Rådmannen kan ikke se at hun er inhabil. Formannskapet erklærte 
Salemonsen som habil til å behandle saken. 

 Ronny Borge (H): 
Mener at Fauskeskolen skal være mobilfri. FAU i Valnesfjord har ikke fått svar på 
dette. 
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Dagsorden ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
Ronny Borge: 

 Innkalling. Rådmann og formannskapssekretær svarte. Sammenslått dokument av 
innkallingen lå ikke ute på kommunens hjemmeside, men enkeltsakene skulle ligge 
der. Sammenslått dokument av innkallingen ble lagt ut på hjemmesiden mandag uten 
saken unntatt offentlighet. Skal rette dette opp ved senere innkallinger. Skal sjekke 
hvorfor siden Møteplan alle utvalg på hjemmesiden ikke kom opp på ipad.  

 Mobiltelefonfri skole. Kommunalsjef svarte. Mobilbruk ligger i hver skoles 
ordensreglement. Vestmyra skole har gjort et slikt vedtak. Valnesfjord skole har ikke 
gjort dette. Leder av oppvekst- og kulturutvalget og ordfører mener det bør være en 
felles policy for alle skolene. Utvalgsleder ser videre på dette. 

 

Orientering - Budsjett 2018 ved rådmann og kommunalsjefer. 

Orienteringer: 
Etter innspill fra Ronny Borge vil ordfører se til at formannskapet får omvisning i Valnesfjord 
skole før sommeren. 
Kommunalsjef orienterte om småleiligheter og tilvisningsavtaler. 

Ordfører orienterte på slutten av møtet om saker unntatt offentlighet. Møtet ble enstemmig 
lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 femte ledd. 

Sak 17/18 ble enstemmig lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 femte ledd. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 31.01.18 
 
 
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  
001/18 Godkjenning av møtebok  

002/18 Avtale med Sørfold kommune vedrørende elever bosatt på 
Rødås 

 

003/18 Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid 
vedrørende lønnssamarbeid 

 

004/18 Ny hovedtariffavtale og sentralt lønnsoppgjør 2018  

005/18 Rekruttering av rådmann Fauske kommune  

006/18 Ny E6 – Ny By prosjektet – Organisering, milepælsplan og 
budsjett 2018 

 

007/18 Boligsosial handlingsplan  

008/18 Søknad om støtte Valnesfjord Helsesportssenter - 
rehabiliteringskonferanse 

 

009/18 Montering av ventilasjon, oppgradering av elektrisk anlegg  

010/18 Rus og psykisk helsetjeneste i nye lokaler - Kjøp av 
Sykehusveien 11 

 

011/18 Vurdering oppføring av ny innendørs skytebane for kaliber 
22 og 9 mm ved Fauske idrettshall 

 

012/18 Prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser  

013/18 Revidering av delegeringsreglementet  

014/18 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2017  

015/18 Søknad om fritak fra verv i omstillingsutvalget - Linda 
Salemonsen 

 

016/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Maria Dønnestad  

017/18 Mandat tilknyttet forhandlinger - Unntatt offentlighet med 
hjemmel i offentlighetslovens, § 13, jfr. forvaltningslovens § 
13 

Unntatt 
offentlighet 

018/18 Avklaringer vedrørende oppgradering av Fauske 
samfunnshus 
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001/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen kan ikke gi en tilbakemelding ang. leiebiler i dette møtet. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 001/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
 
 
002/18: Avtale med Sørfold kommune vedrørende elever bosatt på Rødås  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune går i forhandlinger med Sørfold kommune om oppsigelse av avtalen 
fra 01.08.2019.  
 
Alle elever overføres til sin nærskole i hjemkommunen Fauske fra samme dato.  
 
Det innvilges ikke nye søknader knyttet til skoleplass i Sørfold kommunen i perioden 
fram til oppsigelse av avtalen.  
 
Allerede vedtatte besparelse for 2018 på kr 400 000,- tas inn gjennom midlertidig 
reduksjon av 0,5 årsverk i skole.  
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret vedtar alternativ 3. 

Økte kostnader innarbeides i økonomimelding 1 - 2018. 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Fauske kommune går i forhandlinger med Sørfold kommune om å videreføre avtalen knyttet til 
skoleplass for elever bosatt på Rødås. Avtalen skal innebære også de elever som skal begynne 
på skole. Inndekning av utgifter knyttet til avtalen tas med i økonomimelding 1 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
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FL's forslag ble vedtatt med 7 (4FL, 2H, 1R) mot 1 (1AP) stemme avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 002/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar alternativ 3. 

Økte kostnader innarbeides i økonomimelding 1 - 2018. 

 
 
 
003/18: Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid vedrørende 
lønnssamarbeid 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 
 

 
Partssammensatt utvalg 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Personalsjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstillig ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 002/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 003/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 

 
 
 
004/18: Ny hovedtariffavtale og sentralt lønnsoppgjør 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 
aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens hovedtariffoppgjør. 
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Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 004/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 
aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens hovedtariffoppgjør. 

 
 
 
005/18: Rekruttering av rådmann Fauske kommune 
 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Det nedsettes et lokalt arbeidsutvalg i forbindelse å bistå i prosess med tilsetting av ny 
rådmann.  

Arbeidsutvalg skal bestå av:  
Ordfører 
Varaordfører 
Nils-Christian Steinbakk 
Ronny Borge 
Ottar Skjellhaug 
Fellestillitsvalgte fra LOK og UNIO  

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 005/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Det nedsettes et lokalt arbeidsutvalg i forbindelse å bistå i prosess med tilsetting av ny 
rådmann.  

Arbeidsutvalg skal bestå av:  
Ordfører 
Varaordfører 
Nils-Christian Steinbakk 
Ronny Borge 
Ottar Skjellhaug 
Fellestillitsvalgte fra LOK og UNIO  
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006/18: Ny E6 – Ny By prosjektet – Organisering, milepælsplan og budsjett 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar at prosjektet organiseres slik presentert i saksutredningen. 
2. Fauske kommune vedtar milepælsplan og budsjett for inneværende år, slik presentert 

i saksutredningen.  
3. Fauske kommune vedtar at arbeidsgruppen opprettet for sentrumsutvikling i plan- og 

utviklingsutvalgs vedtak 41/16 avvikles og erstattes med beskrevne arbeidsgrupper. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Prosjektleder orienterte om arbeidet. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar at prosjektet organiseres slik presentert i saksutredningen. 
2. Fauske kommune vedtar milepælsplan og budsjett for inneværende år, slik 

presentert i saksutredningen.  
3. Fauske kommune vedtar at arbeidsgruppen opprettet for sentrumsutvikling i plan- og 

utviklingsutvalgs vedtak 41/16 avvikles og erstattes med beskrevne arbeidsgrupper. 

 
 
 
007/18: Boligsosial handlingsplan 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. 
år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når 
boligpolitisk plan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan 
inngå som en del av den planen 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 007/18 Vedtak: 
Vedtak: 
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Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

 
 
 
008/18: Søknad om støtte Valnesfjord Helsesportssenter - rehabiliteringskonferanse 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden innvilges med kr 30.000 i støtte fra Fauske kommunes næringsfond til 
gjennomføring av rehabiliteringskonferanse med tema UTErehabilitering. 
 
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 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 008/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden innvilges med kr 30.000 i støtte fra Fauske kommunes næringsfond til 
gjennomføring av rehabiliteringskonferanse med tema UTErehabilitering. 
 
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.  

 
 
 
009/18: Montering av ventilasjon, oppgradering av elektrisk anlegg 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Rådmannen kan ikke, med bakgrunn i den økonomiske situasjon Fauske kommune 
befinner seg i, anbefale videre låneopptak for å finansiere dette prosjektet på 
nåværende tidspunkt. Med bakgrunn i det fysiske arbeidsmiljøet ved bygget er det 
sannsynlig at Fauske gamle rådhus må fraflyttes og inngå på det eksterne leiemarked 
i hovedsak. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
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Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret vedtar oppgradering av Fauske rådhus etter vedlagte kostnadskalkyle. 

Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

FL's forslag ble vedtatt med 5 (4FL, 1R) mot 3 (1AP, 2H) stemmer avgitt for rådmannens forslag 
til innstilling, 

 
FOR- 009/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar oppgradering av Fauske Rådhus etter vedlagte kostnadskalkyle. 

Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
 
 
010/18: Rus og psykisk helsetjeneste i nye lokaler - Kjøp av Sykehusveien 11 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar alternativ 1 som beste valg på arealløsning for 
Rus/psykisk helsetjeneste. Prosjektet finansiere gjennom eget låneopptak på 
18,8 mill  

2. Ordfører gis fullmakt til å signere avtale med Sanitetsforeningen om kjøp av 
Sykehusveien 11. 

3. Rådmann gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart 
rehabilitering av Sykehusveien 9 og Sykehusveien 11. 

4. Leieavtalene for Diplomgården og Postveien 3 sies opp og avsluttes når de nye 
lokalene er klare for å tas i bruk  

 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 

Det bes om at det utarbeides alternative løsninger for rus- og psykisk helsetjeneste. 

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 010/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 
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Det bes om at det utarbeides alternative løsninger for rus- og psykisk helsetjeneste. 

 
 
 
011/18: Vurdering oppføring av ny innendørs skytebane for kaliber 22 og 9 mm ved 
Fauske idrettshall 
 
Rådmannens forslag til innstilling (i prioritets rekkefølge): 
 

1. Rådmannen innstiller på å utbetale Valnesfjord skytterlag en kompensasjon som 
innfrielse av eksisterende kontrakt, slik at Valnesfjord skytterlag selv kan finne 
egnede løsninger for sitt virke med treningsfasiliteter. De vil da selv kunne føre 
opp egnet anlegg i egen regi. Planlagt etableringssted ved Fauske idrettshall i 
dette prosjekt bortfaller som aktuell tomt. 

2. Fauske kommune fører opp innendørs skytebane som et kommunalt 
idrettsanlegg, der leieforhold reguleres i fordeling av treningstimer etter behov 
innmeldt av aktuelle registrerte og godkjente aktører innen skytesport. Fauske 
kommune eier og drifter hallen som kommunalt idrettsanlegg. Prosjektet 
finansieres med eget låneopptak. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo tillegg pkt. 2: 
Det bes om at rådmannen utreder kostnadene for innendørs skytebane, lengde 25 m. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig forkastet. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 samt FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 011/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune fører opp innendørs skytebane som et kommunalt idrettsanlegg, der 
leieforhold reguleres i fordeling av treningstimer etter behov innmeldt av aktuelle 
registrerte og godkjente aktører innen skytesport. Fauske kommune eier og drifter hallen 
som kommunalt idrettsanlegg. Prosjektet finansieres med eget låneopptak. 

Det bes om at rådmannen utreder kostnadene for innendørs skytebane, lengde 25 m. 

 
 
 
012/18: Prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i alkoholforskriften § 3.3 jr. alkoholforskriften § 10-3 tildeler 
kommunestyret Coop Mega Fauske 1 prikk. 
 
Vedtaket fattes med begrunnelse i salgs-/skjenkekontroll av 24.11.17. 
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Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 012/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i alkoholforskriften § 3.3 jr. alkoholforskriften § 10-3 tildeler 
kommunestyret Coop Mega Fauske 1 prikk. 
Vedtaket fattes med begrunnelse i salgs-/skjenkekontroll av 24.11.17. 

 
 
 
013/18: Revidering av delegeringsreglementet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører forslo følgende tillegg: 
Det bes om at rådmannen til kommunestyrets behandling ser på om prikkbelastning etter 
alkolholforskriften kan delegeres rådmannen. 

Rådmannens forslag til innstilling samt ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 013/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 
 
Det bes om at rådmannen til kommunestyrets behandling ser på om prikkbelastning 
etter alkolholforskriften kan delegeres rådmannen. 

 
 
 
014/18: Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 12.10.2017 avslås. 
Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
2. Søknad om økonomisk støtte fra Internasjonal barnehjelp Norge datert 20.12.2017 

avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
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Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
Til Jusshjelpa i Nord-Norge bevilges støtte med kr. 1.500,- for 2018 som dekkes over 
formannskapets konto. 

Rådmannens forslag til vedtak med R's endringsforslag ble vedtatt med 7 (4FL, 2H, 1R) mot 1 
(1AP) stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 
FOR- 014/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Til Jusshjelpa i Nord-Norge bevilges støtte med kr. 1.500,- for 2018 som dekkes over 
formannskapets konto. 

2. Søknad om økonomisk støtte fra Internasjonal barnehjelp Norge datert 20.12.2017 
avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
 
 
015/18: Søknad om fritak fra verv i omstillingsutvalget - Linda Salemonsen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Linda Salemonsen innvilges med hjemmel i kommuneloven § 15 andre ledd fritak fra sitt 
verv i omstillingsutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

· …………………………… 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen fratrådte som inhabil. 

 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

· Per-Gunnar Skotåm 

Ronny Borge (H) foreslo: 
Omstillingsutvalget legges ned. 

H's forslag ble forkastet ble forkastet med 4 (3FL, 1R) mot 3 (1AP, 2H) stemmer. 
Rådmannens forslag 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 6 (3FL, 2H, 1R) mot 1 (1AP) stemme. 
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FOR- 015/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Linda Salemonsen innvilges med hjemmel i kommuneloven § 15 andre ledd fritak fra sitt 
verv i omstillingsutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

· Per-Gunnar Skotåm 

 
 
 
016/18: Søknad om permisjon fra politiske verv - Maria Dønnestad 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Maria Dønnestad innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra 
sine verv i Fauske kommune.  

 
2. Varamedlemmer i kommunestyret for SV rykker opp en plass. 

 
3. Som nytt 4. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 

14.2, følgende opp: 
· Ørjan Olsen, Sisikveien 19D, 8207 Fauske 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kontrollutvalget: 

· …………………………….. 

 
5. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede: 

· …………………………….. 

6. Som ny representant i Salten Frluftsråd velges: 
· …………………………….. 

7. Som ny representant for Fauske kommune i stiftelsen Norland Nasjonalparksenter 
velges: 

· …………………………….. 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 016/18 Vedtak: 
Vedtak: 



Side 14 
 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
 
 
 
 
 
018/18: Avklaringer vedrørende oppgradering av Fauske samfunnshus 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Rådmannen innstiller på å utsette oppstart av oppgraderingen av Fauske samfunnshus 
til tomtespørsmål er avklart og Fauske kommune har fått en endelig avtale med 
grunneier, enten i form av videre feste eller kjøp av tomt. For å ha en penere fasade til 
Gata 18 (hvis prosjektet ikke er ferdigstilt til festivalen), kan det kjøpes inn en dekkduk 
med samme utseende som eksisterende fasade, alternativt male fasaden som et 
avbøtende tiltak. 

 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 018/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen innstiller på å utsette oppstart av oppgraderingen av Fauske samfunnshus 
til tomtespørsmål er avklart og Fauske kommune har fått en endelig avtale med 
grunneier, enten i form av videre feste eller kjøp av tomt. For å ha en penere fasade til 
Gata 18 (hvis prosjektet ikke er ferdigstilt til festivalen), kan det kjøpes inn en dekkduk 
med samme utseende som eksisterende fasade, alternativt male fasaden som et 
avbøtende tiltak. 

 
 


