
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 18.09.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2018 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Leif Johan Lindstrøm 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 
Ketil Hugaas 
Nils-Are Johnsplass 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Sak 75/18 foreslås utsettes. Det må sjekkes om eierforhold. 
· Orientering v/rådmannen ang. Valnesfjord skole 
· I sak 73/18 deles det ut innspill fra naboer 
· Per Gunnar Skotåm (R): 

Ber om en drøfting om eierskapsstrategi unntatt offentlighet 
· Ottar Skjellhaug (AP): 

Ber om en orientering im møte mellom Miljødirektoratet og Fauske kommune ang. 
forurensningssituasjonen i Sulitjelma 
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· Ronny Borge (H): 
Ser at annonse ang. Eivind Sannes' legat ligger ute. Det ble ikke utbetalt stipend i fjor. 
Vil det bli utbetalt i år? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 

Ottar Skjellhaug: 
Ordfører svarte. Ordfører leste opp notat fra møtet. Direktoratet har enda ikke gitt uttalelse. 

Ronny Borge: 
Rådmannen svarte. Det vil bli utdeling med akkumulert overskudd fra i fjor og i år. 

Orientering ang. Valnesfjord skole ved kommunalsjef Trond Heimtun. 

Møtet ble til slutt lukket med hjemmel i kommuneloven § 31, femte ledd - Eierstrategier. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 18.09.18 
 
 
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  
065/18 Godkjenning av møtebok  

066/18 Referatsaker i perioden  
067/18 Behov for økt likviditet - Nedsalg fond og økning 

kassekreditt 
 

068/18 Garantistillelse rulleskianlegg - Presisering av 
garantivilkår 

 

069/18 Søknad om forskuttering fra kommunens fond for 
spillemidler 

 

070/18 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - "Lys i 
Mørketida" 

 

071/18 Grunnerverv Terminalveien Øst - Krokdalsmyra  

072/18 Salg av Sykehusveien 9, Fauske  

073/18 Søknad om flere kjøp av boligtomter i Finneidlia  

074/18 Hermod Jensen Betongtransport AS - Søknad om kjøp 
av areal i Skysselvika industriområde. 

 

075/18 ToJo AS og ToJO bygg og Eiendom As - Søknad om 
kjøp av industrialreal i Valnesfjord 

 

076/18 Trond Eriksen Transport - Søknad på kjøp av tomt  på 
Søbbesva Industriområde 

 

077/18 Uni Form AS - Søknad om kjøp av industriareal - 
Søbbesva industriområde 

 

078/18 Erikstad barnehage - finansiering Unntatt 
offentlighet 
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065/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 065/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
 
 
066/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 066/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
067/18: Behov for økt likviditet - Nedsalg fond og økning kassekreditt 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes 
beholdning i aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. 
rådmannens fullmakt etter finansreglementets pkt. 1.2.  

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke 
kassekredittrammen inntil kr 200 000 000,–. 
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Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 på vegne av FL, R og 
SV: 
Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva gjelder 
kommunens økonomiske situasjon. 

Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses på nåværende 
nivå og at alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante holdes ubesatt inntil videre innenfor 
alle samhandlingsområdene. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstiling pkt. 2 ble vedtatt med 7 (1AP, 3FL, 2H, 1SV) mot 2 (1FRP, 
1R) stemmer. 
FL/R/SV's forslag pkt. 3 ble vedtatt med 6 (1AP, 3FL, 1R, 1SV) mot 3 (1FRP, 2H) stemmer. 

 
FOR- 067/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Rådmannen vil ved behov selge hele eller deler av Fauske kommunes beholdning i 

aktiv forvaltning for å styrke kommunens likviditet, jf. rådmannens fullmakt etter 
finansreglementets pkt. 1.2. 

2. Rådmannen får fullmakt til å løpende vurdere behovet for å øke kassekredittrammen 
inntil kr 200 000 000,–. 

3. Kommunestyret viser til økonomimelding 1 og redegjørelser fra rådmannen hva gjelder 
kommunens økonomiske situasjon. 
Med bakgrunn i dette stadfester kommunestyret på nytt at alle stillinger fryses på 
nåværende nivå og at alle stillinger som blir vakante, eller pt. er vakante holdes 
ubesatt inntil videre innenfor alle samhandlingsområdene. 

 
 
 
068/18: Garantistillelse rulleskianlegg - Presisering av garantivilkår 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt mellomværende 
pålydende kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL Langrenn (org.nr. 
894 036 192) tar opp i SpareBank 1 Nord-Norge til rulleskianlegg i Klungsetmarka, 
Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg av 10 % 
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 
2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører senest 
etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 068/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune garanterer med selvskyldnergaranti for bestemt mellomværende 
pålydende kr 2 000 000,– for nedbetalingslån som Fauske IL Langrenn (org.nr. 
894 036 192) tar opp i SpareBank 1 Nord-Norge til rulleskianlegg i Klungsetmarka, 
Fauske. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt kr 2 000 000,– med tillegg av 10 % 
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 
2 200 000,–. 
 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører senest 
etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.  

 
 
 
069/18: Søknad om forskuttering fra kommunens fond for spillemidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad fra Fauske IL Langrenn om forskuttering av spillemidler for etablering av 
rulleskiløype i Klungsetmark innvilges med kr. 1.200.000.- i tråd med fondets vedtekter, 
herunder at prosjektet for øvrig er fullfinanisert. 
2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 
3. Søknad om forskuttering av momskompensasjon avslås. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 069/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Søknad fra Fauske IL Langrenn om forskuttering av spillemidler for etablering av 
rulleskiløype i Klungsetmark innvilges med kr. 1.200.000.- i tråd med fondets vedtekter, 
herunder at prosjektet for øvrig er fullfinanisert. 
2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 
3. Søknad om forskuttering av momskompensasjon avslås. 

 
 
 
070/18: Søknad om tilskudd fra næringsfondet - "Lys i Mørketida" 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Fauske Kommune gir et tilskudd på kr.50.000,- til kjøp og oppsett av nye lys til 
dekorasjoner i Fauske sentrum. Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra 
næringsfondet og belastes næringsfondes konto. Før utbetalingen skjer må det 
fremvises revidert regnskap for prosjektet. 
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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 et foretak på opptil 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 to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Steinbakk ble enstemmig 
erklært habil. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 070/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Kommune gir et tilskudd på kr.50.000,- til kjøp og oppsett av nye lys til 
dekorasjoner i Fauske sentrum. Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra 
næringsfondet og belastes næringsfondes konto. Før utbetalingen skjer må det 
fremvises revidert regnskap for prosjektet. 
 
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 et foretak på opptil 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 to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
071/18: Grunnerverv Terminalveien Øst - Krokdalsmyra 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt 
kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 071/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen iverksetter kjøp av tomteareal som beskrevet i alternativ 2 til avtalt 
kvadratmeterpris. 
 
Finansiering må skje via ekstraordinært låneopptak eller Hjemfallsfondet. 
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072/18: Salg av Sykehusveien 9, Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 8200 
Fauske, gnr 103, brnr 1210.  
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 072/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen iverksetter snarest mulig salg av eiendommen Sykehusveien 9, 8200 
Fauske, gnr 103, brnr 1210.  

 
 
 
073/18: Søknad om flere kjøp av boligtomter i Finneidlia 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 04.09.2018 
Innstilling til formannskapet: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke 
tomter som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling 
av  gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal 
for boliger i Fauske kommune. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 11 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke 
tomter som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling 
av  gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal 
for boliger i Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke tomter 
som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling av  
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gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal for 
boliger i Fauske kommune. 

Rådmannens endrede forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 094/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke 
tomter som skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling 
av  gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal 
for boliger i Fauske kommune. 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Punkt 1: 
Fauske kommune avstår for salg av 12 boligtomter til en utbygger, i dette tilfelle Dahl Bygg 
Prosjekt AS Fauske. 

Punkt 2: 
Fauske kommune legger ut for salg av 12 tomter i Finneid Vest for salg til utbyggere. 
Utropsprisen er dagens tomtepris, men selges til høystbydende over denne grunnprisen. 
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet forslag på nytt punkt 2 og 3 på vegne av FL, R og 
SV: 
Nytt punkt 2 
Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- til gjennomføring av kommunestyrets vedtak i sak 
097/17 ÅRSBUDSJETT 2018. Rådmannen bes om å fremlegge en sak til plan- og 
utviklingsutvalget om hvordan fremtidige områder kan gjøres tilgjengelig for boligbygging og 
hvordan vi på en god måte kan markedsføre Fauske som et attraktivt etableringssted. I denne 
forbindelse bes det om at blant annet Finneidlia, skoletomta i Valnesfjord, Stranda, Fauske 
østre 1 og 2 ses på. I tillegg Sjåheia og andre aktuelle områder. 
 
Nytt punkt 3 
Regler for tildeling av kommunale boligtomter fremlegges kommunestyret for revisjon. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 2H, 1R, 1SV) mot 1 
(1FRP) stemme avgitt for FRP's forslag pkt. 1. 
FL/R/SV's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 2H, 1R, 1SV) mot 1 (1FRP) stemme avgitt 
for plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2. 
FL/R/SV's forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Det samlede forslaget ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 2H, 1R, 1SV) mot 1 (1FRP) stemme avgitt 
for FRP's forslag pkt. 2. 
 
FOR- 073/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 12 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke tomter 
som skal selges. 
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2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- til gjennomføring av kommunestyrets vedtak 
i sak 097/17 ÅRSBUDSJETT 2018. Rådmannen bes om å fremlegge en sak til plan- 
og utviklingsutvalget om hvordan fremtidige områder kan gjøres tilgjengelig for 
boligbygging og hvordan vi på en god måte kan markedsføre Fauske som et attraktivt 
etableringssted. I denne forbindelse bes det om at blant annet Finneidlia, skoletomta i 
Valnesfjord, Stranda, Fauske østre 1 og 2 ses på. I tillegg Sjåheia og andre aktuelle 
områder. 

3. Regler for tildeling av kommunale boligtomter fremlegges kommunestyret for revisjon. 

 
 
 
074/18: Hermod Jensen Betongtransport AS - Søknad om kjøp av areal i Skysselvika 
industriområde. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

Hermod Jensen Betongtransport AS, Fauske innvilges erverv av hele eiendom gnr. 83, 
bnr. 101, samt ca 2805 m2  av gnr 83, bnr. 87. Samlet areal ca 3000 m2. 
 
Pris for ervervet settes til kr. 240,- pr.m2 iht K-sak 061/09, indeksregulert til ervervdato.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 074/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Hermod Jensen Betongtransport AS, Fauske innvilges erverv av hele eiendom gnr. 83, 
bnr. 101, samt ca 2805 m2  av gnr 83, bnr. 87. Samlet areal ca 3000 m2. 
 
Pris for ervervet settes til kr. 240,- pr.m2 iht K-sak 061/09, indeksregulert til ervervdato.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
075/18: ToJo AS og ToJO bygg og Eiendom As - Søknad om kjøp av industrialreal i 
Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord.   
 
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn. 
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
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Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken utsettes. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 075/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 

 
 
 
076/18: Trond Eriksen Transport - Søknad på kjøp av tomt  på Søbbesva Industriområde 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Trond Eriksen Transport AS innvilges erverv av ca 5000 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 
 

Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, 
indeksregulert til ervervsdato. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 076/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Trond Eriksen Transport AS innvilges erverv av ca 5000 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 

 
Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, 
indeksregulert til ervervsdato. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
077/18: Uni Form AS - Søknad om kjøp av industriareal - Søbbesva industriområde 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Uni Form AS innvilges erverv av ca 4900 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 
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Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, 
indeksregulert til ervervsdato.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 077/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Uni Form AS innvilges erverv av ca 4900 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 
 
Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, 
indeksregulert til ervervsdato.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
078/18: Erikstad barnehage - finansiering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


