
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 04.06.2019 Fra kl. 11:50 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2019 Til kl. 12:55 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 

 

Varamedlemmer Parti 
Marit Stemland FRP 
Siv Anita Johnsen Brekke H 

 

Andre: 
Ann-Sølvi Johansen 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kristian Amundsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 

 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): 
Hva er status for parkeringsplassen ved Kvalhornet. 

· Ronny Borge (H):  
1. Hva er status for hotellet? 
2. Etablering av Zafirglass i Sulitjelma. Får ikke avklaring fra Nordlandsnett på 
strømkapasitet. Hva kan vi gjøre? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtat. 

Svar på spørsmål: 
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Nils-Christian Steinbakk:  
Rådmannen svarte. Har fått midler fra friluftsrådet. Statens vegvesen har gitt inn innsigelse på 
plassering  parkeringsplassen på andre siden av vegen. Ser nå på plassering på samme side 
som Kvalhornet. 2 grunneier. Håper på avklaring i løpet av året. 

Ronny Borge: 
1. Rådmannens svarte. Vi jobber med kulturhuset, men avventer hotellplaner. Alle tillatelser 
er klar. Kommunen har ikke noe med det, men har forstått at det ikke er avklaring om driver. 
Har ingen signaler om at farta er satt ned i arbeidet. 
2. Rådmannens svarte. Dette er samme problemstilling som ved datasenter. Skal følge dette 
opp. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 04.06.19 
 
 
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  
030/19 Godkjenning av møtebok  

031/19 Referatsaker i perioden  
032/19 Økonomimelding 1/2019  

033/19 Nærværsarbeid i Fauske kommune  
034/19 Rekruttering  

035/19 Rehabilitering Fauske Helsetun Blokk B 1.etasje  
036/19 Revidert plan for strategisk arealforvaltning 

oppvekstområdet - 2019 
 

037/19 Endring skyssgrenser Sulitjelma skole  

038/19 Opprettelse av ny fastlegehjemmel  
039/19 Kjøp av kommunal nausttomt - Straumøyra  

040/19 Næringspris 2018 - B-SAK - Unntatt offentlighet med 
hjemmel i off. lov § 5 

Unntatt 
offentlighet 
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030/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2019 godkjennes. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 030/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2019 godkjennes. 

 
 
 
031/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 031/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
032/19: Økonomimelding 1/2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

 
Partssammensatt utvalg 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 005/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
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1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo følgende tillegg: 
Rådmannen bes utrede lønnsomheten ved å benytte egen konsesjonskraft på egne bygg og 
eiendommer ved framleggelse av økonomimelding II. 
 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
R's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 032/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2019 tas til etterretning. 

2. Rådmannen bes utrede lønnsomheten ved å benytte egen konsesjonskraft på egne bygg 
og eiendommer ved framleggelse av økonomimelding II. 

 
 
 
033/19: Nærværsarbeid i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 04.06.2019 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for 
oppfølging av sykmeldte. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for 
oppfølging av sykmeldte. 
 
 

 
Partssammensatt utvalg 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 003/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for 
oppfølging av sykmeldte. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 033/19 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7 %, og aktivt jobbet mot å 
nå det. Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for 
oppfølging av sykmeldte. 

 
 
 
034/19: Rekruttering 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 04.06.2019 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og beslutter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og 
ekstern rekruttering av ansatte. 

 
Partssammensatt utvalg 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 
 
FL's forslag ble vedtatt med 11 mot 1 (utdanningsforbundet) stemme avgitt for rådmannens 
forslag til innstilling. 
 
 
PART- 004/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 034/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og drøfter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte og fremlegger/rapporterer det for partssammensatt utvalg. 

 
 
 
035/19: Rehabilitering Fauske Helsetun Blokk B 1.etasje 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging og rehabilitering av Fauske 
Helsetun Blokk B  1. etasje som beskrevet. Arealet omfatter kun de deler som i dag 
benyttes av Hjemmetjenesten samt Solstua. Prosjektet estimeres til kr 13.800.000 
eks.mva. 
 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 035/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging og rehabilitering av Fauske 
Helsetun Blokk B  1. etasje som beskrevet. Arealet omfatter kun de deler som i dag 
benyttes av Hjemmetjenesten samt Solstua. Prosjektet estimeres til kr 13.800.000 
eks.mva. 

 
 
 
036/19: Revidert plan for strategisk arealforvaltning oppvekstområdet - 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Rådmannen foreslår vedtak etter følgende uprioriterte liste: 
 

1. Voksenpedagogisk senter lokaliseres i ledig areal ved Hauan skole innen 
1. oktober 2019 og leieavtalen for Henriksenbygget avsluttes fra samme 
dato. 

 
2. Det avsettes parkeringsplasser i dagens skolegård for ansatte og elever 

ved voksenopplæringen samt barnehagens ansatte. 

 
3. Flytting av Flyktningtjenesten utredes med 2 alternativer. Ledig areal i 

Vestmyra barnehage hvit og samlokalisering med voksenpedagogisk 
tjeneste i Hauan skole. 

 
4. Fauske kulturskole skal være en del av Fauske kulturhus hvis vedtak om 

bygging av kulturhus iverksettes. Hvis bygging ikke iverksettes utredes 
Vestmyra barnehage hvit som ny mulig lokasjon. I påvente av disse 
vedtak fortsetter kulturskolen sin virksomhet i dagens leide lokaler. 

 
5. De 2 gjenværende barnehageavdelingene i Vestmyra hvit flyttes til ledige 

lokaler i Erikstad skoles 1. – 4 arealer etter nødvendige tilpasninger. Det 
etableres lokaler for opphold,hvile, trening og pleie for barn med spesielle 
behov i skolens tidligere SFO-lokaler. 

 
6. Kommunestyrets vedtak i sak 099/17 om bygging av nye avdelinger i 

Vestmyra barnehage rød omgjøres til fordel for punkt 5 i vedtaket. 
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Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 036/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen foreslår vedtak etter følgende uprioriterte liste: 
 

1. Voksenpedagogisk senter lokaliseres i ledig areal ved Hauan skole innen 
1. oktober 2019 og leieavtalen for Henriksenbygget avsluttes fra samme 
dato. 

 
2. Det avsettes parkeringsplasser i dagens skolegård for ansatte og elever 

ved voksenopplæringen samt barnehagens ansatte. 

 
3. Flytting av Flyktningtjenesten utredes med 2 alternativer. Ledig areal i 

Vestmyra barnehage hvit og samlokalisering med voksenpedagogisk 
tjeneste i Hauan skole. 

 
4. Fauske kulturskole skal være en del av Fauske kulturhus hvis vedtak om 

bygging av kulturhus iverksettes. Hvis bygging ikke iverksettes utredes 
Vestmyra barnehage hvit som ny mulig lokasjon. I påvente av disse 
vedtak fortsetter kulturskolen sin virksomhet i dagens leide lokaler. 

 
5. De 2 gjenværende barnehageavdelingene i Vestmyra hvit flyttes til ledige 

lokaler i Erikstad skoles 1. – 4 arealer etter nødvendige tilpasninger. Det 
etableres lokaler for opphold,hvile, trening og pleie for barn med spesielle 
behov i skolens tidligere SFO-lokaler. 

 
6. Kommunestyrets vedtak i sak 099/17 om bygging av nye avdelinger i 

Vestmyra barnehage rød omgjøres til fordel for punkt 5 i vedtaket. 
 

 
 
 
037/19: Endring skyssgrenser Sulitjelma skole 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Skyssgrensene i Sulitjelma endres fra 01.08.2019. 
          Mot Bursi: 

1. For elever bosatt i retning Bursi innføres grense på 2 km for 1.årstrinn og 4 km for  

2.-10. årstrinn før elevene får gratis skoleskyss. 
 

Mot Fagerli: 
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1. Elever på 1.- 4. årstrinn bosatt i Lomi får gratis skoleskyss hele året. 
2. Elever på 1.-10.årstrinn bosatt i Fagerli får gratis skyss hele året. 

 
 
 
 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 037/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Skyssgrensene i Sulitjelma endres fra 01.08.2019. 
          Mot Bursi: 

1. For elever bosatt i retning Bursi innføres grense på 2 km for 1.årstrinn og 4 km for  

2.-10. årstrinn før elevene får gratis skoleskyss. 
 

Mot Fagerli: 
1. Elever på 1.- 4. årstrinn bosatt i Lomi får gratis skoleskyss hele året. 
2. Elever på 1.-10.årstrinn bosatt i Fagerli får gratis skyss hele året. 

 

 
 
 
038/19: Opprettelse av ny fastlegehjemmel 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Det opprettes en ny fastlegehjemmel på Fauske legesenter. Hjemmelen finansieres 
etter beskrivelsen i denne saken. 
 

 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 038/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes en ny fastlegehjemmel på Fauske legesenter. Hjemmelen finansieres 
etter beskrivelsen i denne saken. 

 
 
 
039/19: Kjøp av kommunal nausttomt - Straumøyra 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.05.2019 
Innstilling til formannskapet: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning 
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målebrev/skjøte og dokumentavgift. 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning 

målebrev/skjøte og dokumentavgift. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 045/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning 

målebrev/skjøte og dokumentavgift. 

 
 
Formannskap 04.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 039/19 Vedtak: 
Vedtak: 

· Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
· Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkl oppmålingsgebyr, tinglysning 

målebrev/skjøte og dokumentavgift. 

 
 
 
040/19: Næringspris 2018 - B-SAK - Unntatt offentlighet med hjemmel i off. lov § 5 
 
 
 
 


