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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
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 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 

 

Varamedlemmer Parti 
Jens Bertel Kyed KRF 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Jonny Riise 
Kenneth Svendsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Merknader til dagsorden: 

 Ordfører: 
1. Tildelingskontoret - Som en lukket avdeling. Har rådmannen vurdert å flytte kontoret 
til 1. etasje? 
2. Ledige leiligheter i Helsetunet 11, men søkere får ikke tildelt disse. Hvorfor er ikke 
dette kommet i orden? 

 

Svar på spørsmål: 
Ordfører: 
1. Kommunalsjef svarte. Mener det er en dårlig ide å legge dette på servicetorget. Må ha en 
frontdesk, samme som på Nav og barnevernet. Dette er et lovmessig krav. 
2. Kommunalsjef svarte. Er nå i kjøpeprosessen. Regner med å være ferdig i løpet 2 - 3 uker. 
Dette må sees i sammenheng med nedleggelse av paviljongene og Sagatun. 
Tildelingskriterier må vurderes. Hvis det blir innstramming, kommer sak til helse- og 



Side 2 
 

omsorgsutvalget. 

Rådmannen og kommunalsjefene orienterte om status i økonomien. 

Formannskapet vedtok å avlyse kommunestyremøtet 7. februar 2019 grunnet få saker. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 29.01.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
orfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
001/19 Godkjenning av møtebok  

002/19 Referatsaker i perioden  
003/19 Statusrapport – Ny E6 – Ny By  

004/19 Søknad om erverv av kommunal industritomt - 
Valnesfjord 

 

005/19 Ordningen med lørdagsfri parkering  
006/19 Rassikring Bursiveien, Sulitjelma  

007/19 Søknad om utbetaling fra kommunens 
forskutteringsfond for spillemidler 

 

008/19 Sentralt lønnsoppgjør 2019  
009/19 Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen - 

Valnesfjord 
 

010/19 Revidering av delegeringsreglement  

011/19 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2018  
012/19 Ombygging Familiens Hus - Finansiering  
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001/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2018 godkjennes. 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 001/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2018 godkjennes. 

 
 
 
002/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 002/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
003/19: Statusrapport – Ny E6 – Ny By 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Formannskapet tar saken til orientering. 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
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Prosjektleder orienterte. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 003/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet tar saken til orientering. 
 
 
 
004/19: Søknad om erverv av kommunal industritomt - Valnesfjord 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.01.2019 
Innstilling til formannskapet: 

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 overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om 
avhending av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

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 overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om 
avhending av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 006/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

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. 
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Kjøper overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om 
avhending av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1FRP, 1H, 1KRF) mot 1 
(1R) stemme. 

 
FOR- 004/19 Vedtak: 
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 overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om 
avhending av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
005/19: Ordningen med lørdagsfri parkering 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar å prolongere ordningen med lørdagsfri parkering frem til 1. 
juli 2019. 

2. Fauske kommune utreder og går i dialog og forhandling med handelsstanden i 
Fauske sentrum, om hvordan de kan bidra til å opprettholde ordningen. Rådmannen 
legger frem sak til kommunestyret før sommeren 2019.  

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 005/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar å prolongere ordningen med lørdagsfri parkering frem til 1. 
juli 2019. 

2. Fauske kommune utreder og går i dialog og forhandling med handelsstanden i 
Fauske sentrum, om hvordan de kan bidra til å opprettholde ordningen. Rådmannen 
legger frem sak til kommunestyret før sommeren 2019.  

 
 
 
006/19: Rassikring Bursiveien, Sulitjelma 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
For å sikre fjellskjæringen på østre del av Bursiveien i Sulitjelma vedtar kommunestyret 
å bevilge kr. 2 mill. ekskl. mva. for å gjennomføre fjellsikring, bolting og eventuell netting 
av ustabile partier av fjellskjæringen i tillegg til Statens vegvesens bidrag på kr. 1 mill. 
 
Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 006/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

For å sikre fjellskjæringen på østre del av Bursiveien i Sulitjelma vedtar kommunestyret 
å bevilge kr. 2 mill. ekskl. mva. for å gjennomføre fjellsikring, bolting og eventuell netting 
av ustabile partier av fjellskjæringen i tillegg til Statens vegvesens bidrag på kr. 1 mill. 
 
Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
 
 
007/19: Søknad om utbetaling fra kommunens forskutteringsfond for spillemidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Salten motorsport tildeles kr. 175.000.- fra kommunens forskutteringsfond for 
spillemidler for å kunne ferdigstille anlegget slik at resterende tilskudd på spillemidler 
kan utbetales. 
 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 007/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Salten motorsport tildeles kr. 175.000.- fra kommunens forskutteringsfond for 
spillemidler for å kunne ferdigstille anlegget slik at resterende tilskudd på spillemidler 
kan utbetales. 

 
 
 
008/19: Sentralt lønnsoppgjør 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 
aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens tariffoppgjør. 
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Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 008/19 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
009/19: Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen - Valnesfjord 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.01.2019 
Innstilling til formannskapet: 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i 
dialog med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i 
dialog med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstillilng ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 009/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i 
dialog med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 009/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i 
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dialog med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 
 
 
 
010/19: Revidering av delegeringsreglement 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 010/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 

 
 
 
011/19: Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 12.11.2018 avslås. Det 
er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag: 
Søknaden fra Jusshjelpa innvilges med kr. 2.000,-. 

Beløpet dekkes fra formannskapets konto. 

FL's forslag ble vedtatt med 6 (1AP, 4FL, 1R) 4mot 3 (1FRP, 1H, 1KRF) stemmer avgitt for 
rådmannens forslag til vedtak. 

 
FOR- 011/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden fra Jusshjelpa innvilges med kr. 2.000,-. 

Beløpet dekkes fra formannskapets konto. 

 
 
 
012/19: Ombygging Familiens Hus - Finansiering 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til det nye Familiens 
hus. 

2. Fauske kommune vedtar at øvrig finansiering dekkes i tråd med saksutredning. 
3. Fauske kommune vedtar å ta opp nytt lån 4.4 MNOK eks. merverdiavgift. 

 
 
Formannskap 29.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Prosjektet legges ut til ny tilbudsrunde. 

AP's utsettelsesforslag ble vedtatt med 6 (1AP, 2FL, 1FRP, 1KRF, 1R) mot 3 (2FL, 1H) 
stemmer. 

 
FOR- 012/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. Prosjektet legges ut til ny tilbudsrunde. 

 
 
 
 


