
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 13.03.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2018 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Varamedlemmer Parti 
Jens Bertel Kyed KRF 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Kristian Amundsen 
Nils-Are Johnsplass 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Jens Kyed (KRF): 
Flerbrukshallen i Valnesfjord - Det skal spares. Får ikke nye bord og stoler (er nedslitt), 
ikke seter på tribunen og ikke styrkeutstyr på styrkerom. Ber om orientering. 

· Ottar Skjellhaug (AP): 
Tilskudd til Sullitjelma samfunnshus er slettet. Ber om orientering. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Rådmannen orienterte om økonomirapport og la fram notat til formannskapet. Formannskapet 
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ga sin tilslutning til de tiltak som rådmannen la fram i sitt notat til formannkapet. 

Svar på spørsmål: 
Ottar Skjellhaug (AP): 
Rådmannen svarte. I rådmannens forslag til budsjett ble det foreslått nedtrekk på kr. 
500.000,- på kulturtilskudd. Vedtaket ble et nedtrekk på kr. 250.000,-. Kulturtilskudd skal opp i 
neste oppvekst- og kulturutvalgsmøte. 

Jens B. Kyed (KRF): 
Kommunalsjef svarte. Ved å ta bort seter har vi fått flere tribuneplasser. Har ikke detaljer på 
inventar. Det som er forholdsvis nytt av inventar tas med. Må ha kontroll på kostnader. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 13.03.18 
 
 
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  
019/18 Godkjenning av møtebok  

020/18 Referatsaker i perioden  
021/18 Etablering av nytt "Teknisk/Blålysbygg" for Fauske 

kommune 
 

022/18 Boligsosial handlingsplan  

023/18 Nytt Erikstad Silanlegg  
024/18 Uteområde Finneid skole - finansiering 

tilleggskostnader 
 

025/18 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 
2018 - 2021 

 

026/18 Kjøp av kommunal grunn - gnr. 103, bnr. 503  

027/18 Isabell Olsen - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 83, bnr 8 til 11 

 

028/18 3N Eiendom Bodø AS - Søknad om kjøp av kommunal 
tomt gnr. 103, bnr. 11 - Søbbesva Industriområde. 

 

029/18 Forslag til merking i sneskuterløyper og skilting av 
Dajaveien 

 

030/18 Endring av vedtekter for Salten Regionråd  
031/18 Eldrerådet - Nyvalg  

032/18 Erverv av eiendom - Beslutning - Unntatt offentlighet 
med hjemmel i offentlighetsloven § 13, jf. 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

033/18 Samarbeidsavtale utbygger Tower hotell  
034/18 Uttalelse til Olje og Energidepartementet om Salten 

Trafo 
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019/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2018 godkjennes. 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 019/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2018 godkjennes. 

 
 
 
020/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 020/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
021/18: Etablering av nytt "Teknisk/Blålysbygg" for Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på 
valgte kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 
8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
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Låneopptak: Selvkost 
VA 

43 434 927 Eksklusive mva 

 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. 
Da vi vet at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har 
vi gjort en avsetning for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av 
midler til forventede tilleggs- og lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at 
kostnadsrammen for prosjektet kan settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan 
benyttes til å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 021/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på 
valgte kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 
8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 

Låneopptak: Selvkost 
VA 

43 434 927 Eksklusive mva 

 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. 
Da vi vet at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har 
vi gjort en avsetning for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av 
midler til forventede tilleggs- og lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at 
kostnadsrammen for prosjektet kan settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 

   

**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan 
benyttes til å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  
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022/18: Boligsosial handlingsplan 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 07.03.2018 
Innstilling til formannskapet: 

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. 

 
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: 

Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 005/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

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. 
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Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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. 

 
 
 
023/18: Nytt Erikstad Silanlegg 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 023/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 

 
 
 
024/18: Uteområde Finneid skole - finansiering tilleggskostnader 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret vedtar å gjennomføre bygging av uteområdet for Finneid skole etter de 
foreliggende planer.  
Tilleggskostnadene dekkes gjennom ekstra låneopptak i størrelsesorden 2,8 mill. 
 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 024/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar å gjennomføre bygging av uteområdet for Finneid skole etter de 
foreliggende planer.  
Tilleggskostnadene dekkes gjennom ekstra låneopptak i størrelsesorden 2,8 mill. 

 
 
 
025/18: Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 2018 - 2021 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune inngår samarbeidsavtale med Nordland fylkskommune om 
folkehelsearbeidet for perioden 2018 -2021 
 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 025/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår samarbeidsavtale med Nordland fylkskommune om 
folkehelsearbeidet for perioden 2018 -2021. 

 
 
 
026/18: Kjøp av kommunal grunn - gnr. 103, bnr. 503 
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Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger utskilt parsell på 110,2 m2 fra gnr. 103, bnr. 503 som skiller gnr. 
103, bnr. 269 og gnr. 103, bnr. 804 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  

Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske 
kommune og adv Kvarsnes.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger gnr. 103, bnr. 503 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  
 
Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske 
kommune og adv Kvarsnes.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Følgende endring foretas i avsnitt 1: 
Fauske kommune selger utskilt parsell på 110,2 m2 fra gnr. 103, bnr. 503 som skiller gnr. 103, 
bnr. 269 og gnr. 103, bnr. 804 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  

Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 020/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger utskilt parsell på 110,2 m2 fra gnr. 103, bnr. 503 som skiller gnr. 
103, bnr. 269 og gnr. 103, bnr. 804 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  

Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske 
kommune og adv Kvarsnes.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 026/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune selger utskilt parsell på 110,2 m2 fra gnr. 103, bnr. 503 som skiller gnr. 
103, bnr. 269 og gnr. 103, bnr. 804 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  

Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske 
kommune og adv Kvarsnes.  
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Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 
 
 
027/18: Isabell Olsen - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommunes eiendom 
gnr 83, bnr 8 til 11 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til 
etablering av garasje. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til 
etablering av garasje. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til 
etablering av garasje. 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 027/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til 
etablering av garasje. 

 
 
 
028/18: 3N Eiendom Bodø AS - Søknad om kjøp av kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11 - 
Søbbesva Industriområde. 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Omsøkte areal selges ikke før selvkostpris er utredet og vedtatt politisk. 
3N Eiendom Bodø AS vil ha førsteretten til kjøp av omsøkte areal.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Omsøkte areal selges ikke før selvkostpris er utredet og vedtatt politisk. 
3N Eiendom Bodø AS vil ha førsteretten til kjøp av omsøkte areal.  
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Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 021/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Omsøkte areal selges ikke før selvkostpris er utredet og vedtatt politisk. 
3N Eiendom Bodø AS vil ha førsteretten til kjøp av omsøkte areal.  

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
3N Eiendom får kjøpe omsøkte areal på 1297 m2 til en pris på 90 kr/m2. 

H's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 028/18 Vedtak: 
Vedtak: 

3N Eiendom får kjøpe omsøkte areal på 1297 m2 til en pris på 90 kr/m2. 

 
 
 
029/18: Forslag til merking i sneskuterløyper og skilting av Dajaveien 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa 
og Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det 
bevilges kr. 40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa. 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og 
anvisninger (skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- 
med underskilt tekst «Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte 
hastighet langs kommunal vei fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  
settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien . 
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

Rådmannen bes i tillegg om å få satt opp skilt som viser avkjørsel til scooterløyper og -
parkering i Daja ved FV 583. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 



Side 12 
 

 
Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa 
og Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det 
bevilges kr. 40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og 
anvisninger (skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- 
med underskilt tekst «Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte 
hastighet langs kommunal vei fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  
settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien  
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Rådmannen bes i tillegg om å få satt opp skilt som viser avkjørsel til scooterløyper og -parkering 
i Daja ved FV 583. 

Rådmannens forslag til innstilling med FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 023/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa 
og Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det 
bevilges kr. 40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa. 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og 
anvisninger (skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- 
med underskilt tekst «Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte 
hastighet langs kommunal vei fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  
settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien . 
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

Rådmannen bes i tillegg om å få satt opp skilt som viser avkjørsel til scooterløyper og -
parkering i Daja ved FV 583. 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 029/18 Vedtak: 
Vedtak: 
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Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa 
og Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det 
bevilges kr. 40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa. 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og 
anvisninger (skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- 
med underskilt tekst «Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte 
hastighet langs kommunal vei fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  
settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien . 
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

Rådmannen bes i tillegg om å få satt opp skilt som viser avkjørsel til scooterløyper og -
parkering i Daja ved FV 583. 

 
 
 
030/18: Endring av vedtekter for Salten Regionråd 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner endringer i vedtekter for Salten Regionråd jfr. SR-sak 07/18. 
 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 030/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner endringer i vedtekter for Salten Regionråd jfr. SR-sak 07/18. 
 
 
 
031/18: Eldrerådet - Nyvalg 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 
· Solveig Holmegård, Selbergvn. 1, 8200 Fauske 

 
Som nye varamedlemmmer i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

1. Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
2. Laila Nordahl, Vatnbygdvn. 8A, 8210 Fauske 

 
 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 031/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 
· Solveig Holmegård, Selbergvn. 1, 8200 Fauske 

 
Som nye varamedlemmmer i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

1. Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
2. Laila Nordahl, Vatnbygdvn. 8A, 8210 Fauske 

 
 
 
 
 
 
 
033/18: Samarbeidsavtale utbygger Tower hotell 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 
nevnte kriteriene anbefaler rådmannen i uprioritert rekkefølge: 

 
· Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til 

etablering av: 
· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  
· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  
· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 
· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 0,7 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 

 
· Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av to etasjer i bygget til 

etablering av: 
· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  
· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  
· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 
· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 
· Nytt bibliotek. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 3.34 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 
 
Det er ikke beregnet inntekter ved utleie av eventuelle tomme biblioteklokaler i 
Adminbygget. Dette vil komme som eventuelt fratrekk og bedre resultatet. 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils Christian Steinbakk (FL) fremmet alternativ 1: 
Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 nevnte 
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kriteriene vedtas i uprioritert rekkefølge: 

Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til etablering 
av: 

· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  
· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  
· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 
· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 0,7 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 

 
FL's forslag ble vedtatt med 7 (1AP, 3FL, 1H, 1KRF, 1SV) mot 1 (1R) stemme.  

 
FOR- 033/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Under forutsetning av at kommunen kan komme til enighet med utbygger om de 4 nevnte 
kriteriene vedtas i uprioritert rekkefølge: 

Fauske kommune går i forhandlinger med utbygger om leie av en etasje i bygget til 
etablering av: 
· En ny konsert/kinosal med plass til minimum 300 personer.  

· En mindre kinosal med plass til minimum 60 personer.  

· Nødvendig tilleggsareal for utøvelse av scenekunst knyttet til salene. 

· Tilhørende fellesareal til begge lokaler for salg/servering/lobby osv. 

 
Dette innebærer en kostnadsøkning på ca 0,7 Mkr pr år fra dagens drift dersom man 
inkluderer økt inntekts- og eiendomsskatt. 

 
 
 
034/18: Uttalelse til Olje og Energidepartementet om Salten Trafo 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune utarbeider et forslag til en høringsuttalelse som bes forankret i Salten 
regionråd før oversending til Olje og Energidepartementet (OED).    
 

 
Formannskap 13.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 034/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune utarbeider et forslag til en høringsuttalelse som bes forankret i Salten 
regionråd før oversending til Olje og Energidepartementet (OED).    

 
 
 
 


