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

 

Andre: 
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Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
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Møtenotater: 
Formannskapet/partssammensatt utvalg dro på befaring til Valnesfjord skole kl. 09.00. 

Orientering av Gode øyeblikk v/Karin Rømo Sandvik og Siv Helskog  

Orientering ang. utflytting av Rådhuset v/kommunalsjef Trond Heimtun. 

Merknader til dagsorden: 

 Ronny Borge (H): 
1. Ber om redegjørelse om bygging Buen 
2. Ber om redegjørelse om fontena 

 Ottar Skjellhaug (AP): 
Spørsmål om utarbeidelse av plan/tiltak for avrenning fra gruvene i Sulitjelma. Er 
kommunen orienterte om noe? Hva gjøres? 
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Svar på spørsmål: 
Ronny Borge: 
1. Kommunalsjef orienterte. Bygges som institusjon med 10-12 plasser. Bygget skal være 
ferdig i oktober 2018. Det er klargjort for en senere 2. etasje. 
2. Kommunalsjef orienterte. Kr. 50  - 60.000 i driftskostnader i sesongen. I tillegg må kontroll 
vindstyring repareres. 

Ottar Skjellhaug: 
I NGIs rapport anbefaler de ingen tiltak. 

Dagsorden og innkalling ble enstemmig godkjent. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 25.04.18 
 
 
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  
035/18 Godkjenning av møtebok  

036/18 Delegerte saker i perioden  
037/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 - Fauske kommune  

038/18 Risiko- og sårbahetsanalyse for Fauske 2018 - 2021  
039/18 Revidert avtale knyttet til kjøp av grunnskoleopplæring 

med Sørfold kommune 
 

040/18 Entrepriseformer Fauske kommune - 
investeringsprosjekter 

 

041/18 Nye lokaler til fysioterapitjenesten - rehabiltering av 
underetasjen Helsetunet 

 

042/18 Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017 - 2027  

043/18 Søknad om tilskudd til traktor - Jakobsbakken 
Fjellsenter AS 

 

044/18 Salten Eiendom AS - søknad om kjøp av tilleggsareal 
til Nyveien 4,  gnr 103, bnr. 1458, 

 

045/18 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  
046/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting 

av valgdag 
 

047/18 TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018 - Bevilgning 
til kommunekomite 

 

048/18 Søknad om økonomisk støtte 1. kvartal 2018  

049/18 Søbbesva industriområde - Selvkostberegning for salg 
av industriarealer 
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035/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 035/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
 
 
036/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 036/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
037/18: Årsregnskap og årsmelding 2017 - Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
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Behandling: 
Rådmann og økonomisjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 037/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 1 985 250,13 dekkes inn gjennom budsjettregulering 

2018.  

 
 
 
038/18: Risiko- og sårbahetsanalyse for Fauske 2018 - 2021 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 038/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar «Ros-Fauske», med tilhørende oppfølgingsplan, til orientering, 
og delegerer Rådmannen myndighet til fortløpende revisjon og oppdatering av 
oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 

 
 
 
039/18: Revidert avtale knyttet til kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem 
til ny avtale trår i kraft.   
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 039/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune slutter seg til ny avtale for kjøp av grunnskoleopplæring med Sørfold 
kommune fra skoleåret 2019-2020.  
 
Elever som er knyttet til dagens avtale, beholder sin skoleplass i Sørfold kommune frem 
til ny avtale trår i kraft.   

 
 
 
040/18: Entrepriseformer Fauske kommune - investeringsprosjekter 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert enkelt 
prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert enkelt 
prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 040/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Formannskapet gis mandat til å vurdere og bestemme aktuell entrepriseform i hvert 
enkelt prosjekt ut fra prosjektets kompleksitet og størrelse.  

 
 
 
041/18: Nye lokaler til fysioterapitjenesten - rehabiltering av underetasjen Helsetunet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet 
innenfor rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern 
finansiering av prosjektet.  

 
 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 041/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre rehabiliteringen i tråd med slik beskrevet i 
saksutredningen. 

2. Kommunestyret vedtar at ubenyttede lånemidler i andre prosjekt, brukes til 
finansieringen av prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar at rådmannen får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet 
innenfor rammene av det som beskrevet hvis man ikke finner tilstrekkelig intern 
finansiering av prosjektet.  

 
 
 
042/18: Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017 - 2027 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune 

legges fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

strategi for næringsutvikling. 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 042/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune 

legges fram som egen sak. 

 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

strategi for næringsutvikling. 
 

 
 
 
043/18: Søknad om tilskudd til traktor - Jakobsbakken Fjellsenter AS 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden om støtte fra Næringsforndet til investering av ny traktor avslås. 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 043/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden om støtte fra Næringsforndet til investering av ny traktor avslås. 
 
 
 
044/18: Salten Eiendom AS - søknad om kjøp av tilleggsareal til Nyveien 4,  gnr 103, bnr. 
1458,  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Salten Eiendom innvilges kjøp av ca 170 kvm av Fauske kommunes eiendom gnr. 103, 
bnr. 11. Kjøpesum settes til kr. 51.340,-  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 044/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Salten Eiendom innvilges kjøp av ca 170 kvm av Fauske kommunes eiendom gnr. 103, 
bnr. 11. Kjøpesum settes til kr. 51.340,-  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 
 
 
045/18: Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 045/18 Vedtak: 
Innstilling ti kommunestyret: 
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Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. 
styresak 20/18. 

 
 
 
046/18: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av valgdag 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
 
Formannskap 24.04.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 046/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Fauske 
kommune valg mandag 9. september 2019. 

 
 
 
047/18: TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018 - Bevilgning til kommunekomite 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 20.000,- fra formannskapets disp.konto 1470-1020-
1001 til kommunekomiteens arbeid i forbindelse med TV-aksjonen NRK Kirkens 
Bymisjon 2018. 
 

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 047/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 20.000,- fra formannskapets disp.konto 1470-1020-
1001 til kommunekomiteens arbeid i forbindelse med TV-aksjonen NRK Kirkens 
Bymisjon 2018. 

 
 
 
048/18: Søknad om økonomisk støtte 1. kvartal 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Søknad om økonomisk støtte fra Rusforum datert 18.01.2018 avslås. Det er ikke avsatt 

midler i budsjett til denne type støtte. 

 
Formannskap 24.04.2018: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 048/18 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Søknad om økonomisk støtte fra Rusforum datert 18.01.2018 avslås. Det er ikke avsatt 

midler i budsjett til denne type støtte. 

 
 
 
049/18: Søbbesva industriområde - Selvkostberegning for salg av industriarealer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ser at selvkost prising kan gi uheldige markedsmessige 
konsekvenser, og oppfattes som konkurransevridende i forhold til det private 
eiendomsmarkedet for industriareal.  

2. Kommunestyret vedtar at industriarealene takseres av 2 eksterne kvalifiserte 
takstmenn for å få markedspris for arealene. Dette for å unngå 
konkurransevridning i forhold til det eiendomsmarkedet.   

3. I spesielle tilfeller når situasjonene krever det kan opprinnelig pris på arealet 
benyttes der hvor arealet er ervervet til en lav pris, eksvis Søbbesva.  

 
Formannskap 24.04.2018: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med følgende: 
Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde fastsettes til kr. 87,60 pr. 
kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke har realisert sine planer for området 
innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune kreve arealet tilbakeført til kommunen for 
samme kronebeløp som kjøper betalte for området. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å 
videreselge arealet til annen interessent. 

Rådmannens forslag til innstilling fikk 3 stemmer (2H, 1R). 
FL's forslag fikk 5 stemmer (4FL, 1AP) og ble vedtatt. 

 
FOR- 049/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommuenstyret viser til sitt prinsippvedtak i sak 047/17 og stadfester dette med 
følgende: Selvkostpris for salg av næringseiendom på Søbbesva industriområde 
fastsettes til kr. 87,60 pr. kvm. Beløpet indeksreguleres hvert år. Dersom kjøper ikke 
har realisert sine planer for området innen 3 år fra kjøpsdato vil/kan Fauske kommune 
kreve arealet tilbakeført til kommunen for samme kronebeløp som kjøper betalte for 
området. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å videreselge arealet til annen 
interessent. 

 
 
 
 


