
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 19.03.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 282019 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
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 
 
Varamedlemmer Parti 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Mathilde Winther 
Roar Hansen 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Orientering status Sjunkhatten folkehøgskole v/prosjektleder Mathilde Winther og daglig leder 
Kristian Amundsen. 

Orientering om økonomien v/rådmann Geir Mikkelsen og økonomisjef Kariann Sørdahl. 

Merknader til dagsorden: 

· Ronny Borge (H): 
1. Reduksjon i antall politiske møter. Hvorfor så få saker til behandling? 
2. Frustrasjon i Sulisfjellene. Begrenset parkering og ikke utbrøytet. Hvorfor? 
3. FUN - Tilgjengelighet til rådhuset. Hvordan gjør vi dette? 
4. Mur i Wallyskogen. Status? 
5. Buen - Ikke oppstart som planlagt. Status? 
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Svar på spørsmål: 
Ronny Borge: 
1. Ordfører svarte. Reduksjon økonomisk. Rådmannen svarte. Vi har store saker som skal fram 
nå. 
2. Kommunalsjef svarte. Hovedproblematikken er økonomi. Utvidede parkeringsplasser, men 
ikke avsatt midler til brøyting. I kontrakten er det kun full brøyting palmehelga og Kobberløpet. 
Ekstra brøyting koster kr. 135.000,- pr. gang. 
3. Kommunalsjef svarte. Rådhuset er et produkt av sin tid. For liten rampe for godkjent 
trappeheis. Fysiske utfordringer til dagens krav. Dører er 83 cm, skulle vært 90 cm. 
Utbedringskostnader kan bli på 10 - 15 millioner. 
4. Kommunalsjef svarte. Svært krevende sak. Ikke enig i det som sto i avisa. Kommunen har 
vært i møte med Fylkesmannen, hvor det ble enighet om møte med utbygger. 
5. Kommunalsjef svarte. Husbanken har vært på befaring. Noen krav er ikke innfridd. Dette er 
totalentreprenørs ansvar. Er under utbedring. Skal være klart innen maks 14 dager. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 19.03.19 
 
 
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  
013/19 Godkjenning av møtebok  

014/19 Referatsaker i perioden  

015/19 Informasjonssak bygninger Sandnes industriområde - 
Sulitjelma 

 

016/19 Søknad om støtte til ny industrivirksomhet i Lomibygget 
Sulitjelma 

 

017/19 TV-aksjonen NRK Care Norge 2019 - Bevilgning til 
kommunekomite 

 

018/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Valter Jacobsen  

019/19 Lederavtale med rådmann Unntatt 
offentlighet 

020/19 Bidrag tomteverdi Sjunkhatten Folkehøyskole  
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013/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 godkjennes. 

 
Formannskap 19.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 013/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 godkjennes. 

 
 
 
014/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 19.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 014/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
015/19: Informasjonssak bygninger Sandnes industriområde - Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
· Kommunestyret ber Rådmannen iverksette miljø- og tilstandsvurdering av 

transportveger og de mest kritiske bygningsdeler som beskrevet. 
· Kommunestyret ber Rådmannen, basert på ovennevnte rapport, å komme med 

en prioritert liste med estimert kostnadsomfang for riving og sanering. 
· Finansiering: Kostnader er estimert til 300 – 500.000,-. Kostnaden 

budsjettreguleres og tas med i Økonomimelding 1, 2019. 
 

 
Formannskap 19.03.2019: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 015/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
· Kommunestyret ber Rådmannen iverksette miljø- og tilstandsvurdering av 

transportveger og de mest kritiske bygningsdeler som beskrevet. 
· Kommunestyret ber Rådmannen, basert på ovennevnte rapport, å komme med 

en prioritert liste med estimert kostnadsomfang for riving og sanering. 
· Finansiering: Kostnader er estimert til 300 – 500.000,-. Kostnaden 

budsjettreguleres og tas med i Økonomimelding 1, 2019. 
 

 
 
 
016/19: Søknad om støtte til ny industrivirksomhet i Lomibygget Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det innvilges støtte på kr 350.000 fra næringsfondet til utvikling av safirglassproduksjon i 
Sulitjelma 

 
Støtten skal gå til etablering i Sulitjelma. 
 
Støtten bortfaller hvis produksjonen blir lagt til et annet sted. 

 
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 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 19.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) og Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: 
Det innvilges støtte på kr 400.000 fra næringsfondet og kr. 100.000 fra formannskapets konto til 
utvikling av safirglassproduksjon i Sulitjelma. 
Støtten skal gå til etablering i Sulitjelma. 
 
Støtten bortfaller hvis produksjonen blir lagt til et annet sted. 
 
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 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. 
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FL/H's forslag ble vedtatt med 8 (4FL, 3H, 1SV) mot 1 (1FRP) stemme avgitt for rådmannens 
forslag til vedtak. 
 
FOR- 016/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Det innvilges støtte på kr 400.000 fra næringsfondet og kr. 100.000 fra formannskapets 
konto til utvikling av safirglassproduksjon i Sulitjelma. 
Støtten skal gå til etablering i Sulitjelma. 
 
Støtten bortfaller hvis produksjonen blir lagt til et annet sted. 
 
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 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. 

 
 
 
017/19: TV-aksjonen NRK Care Norge 2019 - 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 Care Norge 2019. 
 

 
Formannskap 19.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 (4FL, 3H, 1SV) mot 1 (1FRP) stemme. 
 
FOR- 017/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 20.000,- fra formannskapets disp.konto 1470-1020-1001 
til kommunekomiteens arbeid i forbindelse med TV-aksjonen NRK Care Norge 2019. 

 
 
 
018/19: Søknad om fritak fra politiske verv - Valter Jacobsen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Valter Jacobsen innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 28. 
mars 2019. 
 
2. Som nytt 8. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2,følgende opp: 

· Erling Johan Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Etter kommuneloven § 16 tredje ledd velges følgende som nytt medlem i oppvekst- og 
kulturutvalget: 
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· ……………………………………. 

 
5. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i 
samarbeidsutvalget for Vestmyra barnehage: 

· ……………………………………. 

 
6. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i 
samarbeidsutvalget for Vestmyra skole: 

· ……………………………………. 

 
7. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant i komite for 
kulturprisen: 

· ……………………………………. 

 
8. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som ny vararepresentant til styret i 
Fauske Frivillingsentral: 

· ……………………………………. 

 
 
Formannskap 19.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Saken oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
FOR- 018/19 Vedtak: 
Saken oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
 
019/19: Lederavtale med rådmann 
 
Utvalgets forslag til vedtak: 

1. Lønn holdes uforandet på kr. 1 200 000,-. 
2. Gjeldende lederavtale prolongeres. 

 
 
Formannskap 19.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 019/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Lønn holdes uforandet på kr. 1 200 000,-. 
2. Gjeldende lederavtale prolongeres. 
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020/19: Bidrag tomteverdi Sjunkhatten Folkehøyskole 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
· Fauske kommune avstår tomt 66/10 i Øvre Valnesfjord til Sjunkhatten 

Folkehøyskole.  
· Tomteverdien fastsettes til 646.575,-. 
· Oppmålings-, dokument- og tinglysningsgebyr dekkes av prosjektet 

Sjunkhatten Folkehøyskole. 
 

 
Formannskap 19.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 020/19 Vedtak: 
Vedtak: 

· Fauske kommune avstår tomt 66/10 i Øvre Valnesfjord til Sjunkhatten 
Folkehøyskole.  

· Tomteverdien fastsettes til 646.575,-. 
· Oppmålings-, dokument- og tinglysningsgebyr dekkes av prosjektet 

Sjunkhatten Folkehøyskole. 

 
 
 


