
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 24.03.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2020 Til kl. 15:05 Møtested: Elektronisk via Teams 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ronny Borge H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 

 

Varamedlemmer Parti 
Ketil Skår H 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Elisabeth Larsen 
Geir Mikkelsen 
Gregory Hautois 
Inger-Lise Busch Hansen 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Tom Seljeås 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Konstituert kommuneoverlege Gregory Hautois orienterte om pandemien.  
Beredskapsleder Tom Seljeås orienterte om beredskap. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Per-Gunnar Skotåm (R): 
Ber om at sak 34/20 ikke unntas offentlighet. 



Side 2 
 

Rådmannen svarte: Saken er oversendt kommuneadvokaten. Det er opplysninger som 
kan ha konkurransemessig betydning og anbefaler at saken behandles unntatt 
offentlighet etter kommuneloven § 11-5 andre ledd. 
Audun K. Jonassen fratrådte under votering om saken skulle behandles unntatt 
offentlighet. 
Saken ble vedtatt behandlet unntatt offentlighet med 7 (3AP, 1FRP, 1H, 2SP) mot 1 
(1R) stemme. 

· Nils-Christian Steinbakk (AP): 
Regnskap 2019 - Ber om orientering. 

· Geir Olsen (AP): 
Konsekvenser for lokale bedrifter av korona-viruset. Bør foretas kartlegging underveis. 

· 2 ekstra saker 
· Kommunestyremøte så snart vi kan etter påske. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Møtet med Fylkesmannen er flyttet til 2. april kl. 10-12. Etterpå innkalles det til møte i 
Partssammensatt utvalg. 

Svar på spørsmål: 
Nils-Christian Steinbakk: 
Ordfører svarte. Vi tar en grundig gjennomgang i Partssammensatt utvalg 2. april. 
Rådmannen svarte. Betydelig forsinket. Skal til revisjon innen 2. april. 

Geir Olsen: 
Ordfører svarte. Sak til neste møte. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 16.04.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
020/20 Godkjenning av møtebok  

021/20 Referatsaker i perioden  
022/20 Fauske kommune og Europeisk Kulturhovedstad 2024  

023/20 Revisjon av tomtekjøpsavtale - Fauske kommune  
024/20 Søknad om erverv av areal - Søbbesva industriområde  

025/20 Søknad om opsjon på erverv av areal - Terminalveien 
øst 

 

026/20 Gabrielsen Bygg AS - Søknad om erverv av 
tilleggstomt på Søbbesva 

 

027/20 Øyvind Jensen Termotransport AS - Søknad om erverv 
av tilleggsareal på Søbbesva fra Fauske kommunes 
eiendom gnr. 103, bnr. 11 

 

028/20 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - 
Veterinærsenteret Fauske AS 

 

029/20 Søknad om forskuttering fra kommunens fond for 
spillemidler 

 

030/20 Søknad om forskuttering av spillemidler  
031/20 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - 

Valgkomite 
 

032/20 Navnetilfang til styret i ISBBL av medlemmer til styrene 
i borettslagene i Helsetunet, Radioskogen, 
Strømsnessletta, Buen og Erikstadtunet 

 

033/20 Endring i møteplan 2020 - Plan- og utviklingsutvalg - 
Helse- og omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - 
Formannskap - Kommunestyre 

 

034/20 Søknad om tilskudd fra næringfondet - Perfect Line AS Unntatt 
offentlighet 

035/20 Valg av representant til styringsgruppa for Sjunkhatten 
folkehøgskole for perioden 2019 - 2023 

 

036/20 Søknad om Makebytte - Trond Eriksen Transport AS  
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020/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 020/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
 
 
021/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte om innvilgelse av deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering 
av omsorgstjenester. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 021/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
022/20: Fauske kommune og Europeisk Kulturhovedstad 2024 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske 
kommunens muligheter for relevant og positiv eksponering i 2024. 
Kommunens oppvekst- og kulturutvalg (OPKU) er referansegruppe for arbeidet. 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Karl Gunnar Strøm (SP) foreslo: 
Fremmer forslag om at idretten må inn i sak 22  
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I tillegg så må vi ha formannskapet som referansegruppe. 
 
SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 022/20 Vedtak: 
innstilling til kommunestyret: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske kommunens 
muligheter for relevant og positiv eksponering i 2024. 
Arbeidsgruppen utvides med en representant fra idretten. 
Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 

 
 
 
023/20: Revisjon av tomtekjøpsavtale - Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske formannskap ber rådmannen iverksette bruk av ny kjøpskontrakt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske formannskap ber rådmannen iverksette bruk av ny kjøpskontrakt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 020/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske formannskap ber rådmannen iverksette bruk av ny kjøpskontrakt. 
 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 023/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske formannskap ber rådmannen iverksette bruk av ny kjøpskontrakt. 
 
 
 
024/20: Søknad om erverv av areal - Søbbesva industriområde 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til formannskapet: 

Lasse Nilsen Eiendom innvilges erverv av ca 9500 kvm av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva industriområde iht ovenstående utredning. 
 
Pris for ervervet er settes til kr. 171,- pr. kvm iht utredning som over. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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Lasse Nilsen Eiendom innvilges erverv av ca 9500 kvm av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva industriområde iht ovenstående utredning. 
 
Pris for ervervet er settes til kr. 171,- pr. kvm iht utredning som over. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 021/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Lasse Nilsen Eiendom innvilges erverv av ca 9500 kvm av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva industriområde iht ovenstående utredning. 
 
Pris for ervervet er settes til kr. 171,- pr. kvm iht utredning som over. 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen trakk saken. 
 
FOR- 024/20 Vedtak: 
Rådmannen trakk saken. 

 
 
 
025/20: Søknad om opsjon på erverv av areal - Terminalveien øst 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til formannskapet: 

Julius Jakhelln AS gis opsjon på erverv av område betegnet som F/K/I-1 som utgjør ca 
14.1 da areal. Opsjon gis på 6 mnd fra vedtaket i Formannskapet. 
 
Prisantydning for ervervet er pr. dato kr. 750,- pr. kvm dette iht saksutredning. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet og fradelinger arealet fra 
kommunal grunn.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Julius Jakhelln AS gis opsjon på erverv av område betegnet som F/K/I-1 som utgjør ca 
14.1 da areal. Opsjon gis på 6 mnd fra vedtaket i Formannskapet. 
 
Prisantydning for ervervet er pr. dato kr. 750,- pr. kvm dette iht saksutredning. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet og fradelinger arealet fra 
kommunal grunn.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 022/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Julius Jakhelln AS gis opsjon på erverv av område betegnet som F/K/I-1 som utgjør ca 
14.1 da areal. Opsjon gis på 6 mnd fra vedtaket i Formannskapet. 
 
Prisantydning for ervervet er pr. dato kr. 750,- pr. kvm dette iht saksutredning. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet og fradelinger arealet fra 
kommunal grunn.  

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 025/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Julius Jakhelln AS gis opsjon på erverv av område betegnet som F/K/I-1 som utgjør ca 
14.1 da areal. Opsjon gis på 6 mnd fra vedtaket i Formannskapet. 
 
Prisantydning for ervervet er pr. dato kr. 750,- pr. kvm dette iht saksutredning. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet og fradelinger arealet fra 
kommunal grunn.  

 
 
 
026/20: Gabrielsen Bygg AS - Søknad om erverv av tilleggstomt på Søbbesva 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
 

Gabrielsen Bygg AS innvilges erverv av ca 1832 kvm. Parsellen fradeles fra gnr. 103, 
bnr. 11 som er kommunal grunn.  
 

· Prisen for ervervet settes til kr. 171 pr. kvm 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser 

fremkommer. 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 026/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Gabrielsen Bygg AS innvilges erverv av ca 1832 kvm. Parsellen fradeles fra gnr. 103, 
bnr. 11 som er kommunal grunn.  
 

· Prisen for ervervet settes til kr. 171 pr. kvm 
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· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser 

fremkommer. 

 
 
 
027/20: Øyvind Jensen Termotransport AS - Søknad om erverv av tilleggsareal på 
Søbbesva fra Fauske kommunes eiendom gnr. 103, bnr. 11 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Øyvind Jensen Termotransport AS innvilges erverv av ca 5077 kvm. Parsellen fradeles 
fra gnr. 103, bnr. 11 som er kommunal grunn.  
 

· Prisen for ervervet settes til kr. 171 pr. kvm 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser 

fremkommer.  
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 027/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Øyvind Jensen Termotransport AS innvilges erverv av ca 5077 kvm. Parsellen fradeles 
fra gnr. 103, bnr. 11 som er kommunal grunn.  
 

· Prisen for ervervet settes til kr. 171 pr. kvm 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser 

fremkommer.  

 
 
 
028/20: Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Veterinærsenteret Fauske AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Veterinærklinikken Fauske AS innvilges av Fauske kommunes næringsfond, et 
økonomisk tilskudd på 50.000,- til ombygging. Bevilgningen gis under forutsetning 
av at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden. 
 

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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Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Audun K. Jonassen (KRF) stilte spørsmål med egen habilitet. Audun K. Jonassen fratrådte 
under habilitetsvotering. 
Jonassen ble erklært habil med 5 (3AP, 1FRP, 1SP) mot 3 (1H, 1R, 1SP) stemmer. 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Det gis ikke tilskudd fra næringsfondet til oppussing av Fauske veterinærsenter. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 028/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det gis ikke tilskudd fra næringsfondet til oppussing av Fauske veterinærsenter. 
 
 
 
029/20: Søknad om forskuttering fra kommunens fond for spillemidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad fra Sulitjelma Skytterlag om forskuttering av spillermidler innvilges med. Kr. 
250.000.-. 
2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 029/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Søknad fra Sulitjelma Skytterlag om forskuttering av spillermidler innvilges med. Kr. 
250.000.-. 
2. Utbetaling av spillemidler til prosjektet tilfaller fondet. 

 
 
 
030/20: Søknad om forskuttering av spillemidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad fra Aktivitetsarena Valnesfjord om forskuttering av spillemidler innvilges 
    primært med kr. 759.000.-. Når innfrielser av tidligere forskutteringer blir mottatt 
    utbetales resterende kr. 800.000.-. 
2. Utbetaling av spillemidler til dette prosjektet tilfaller fondet. 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 030/20 Vedtak: 
Vedtak: 
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1. Søknad fra Aktivitetsarena Valnesfjord om forskuttering av spillemidler innvilges 
    primært med kr. 759.000.-. Når innfrielser av tidligere forskutteringer blir mottatt 
    utbetales resterende kr. 800.000.-. 
2. Utbetaling av spillemidler til dette prosjektet tilfaller fondet. 

 
 
 
031/20: Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - Valgkomite 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det nedsettes en valgkomite bestående av 3 representanter: 
………………………. 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Ordfører 
Varaordfører 
 
Hilde Dybwad (AP) foreslo: 
Nils-Christian Steinbakk 
 
H og AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 031/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det nedsettes en valgkomite bestående av 3 representanter: 
Ordfører 
Varaordfører 
Nils-Christian Steinbakk 

 
 
 
032/20: Navnetilfang til styret i ISBBL av medlemmer til styrene i borettslagene i 
Helsetunet, Radioskogen, Strømsnessletta, Buen og Erikstadtunet 
 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Per Kristen Løkås 
Siv Anita Johnsen Brekke 
Line Kristiansen 
 
Hilde Dybwad (AP) foreslo: 
Sverre Hagen 
 
Karl Gunnar Strøm (SP) foreslo: 
Kim Børge Johansen 
 
H, AP og SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 032/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Navneomfang til styret i ISBBL av medemmer til styrene i borettslagene i Helsetunt, 
Radioskogen, Strømsnessletta, Buen og Erikstadtunet: 
Per Kristen Løkås 
Siv Anita Johnsen Brekke 
Line Kristiansen 
Sverre Hagen 
Kim Børge Johansen 

 
 
 
033/20: Endring i møteplan 2020 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - 
Oppvekst- og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 1H, 1KRF, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) 
stemmer. 
 
FOR- 033/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 

 
 
 
034/20: Søknad om tilskudd fra næringfondet - Perfect Line AS 
 

 
 
Formannskap 24.03.2020: 
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FOR- 034/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det gis ikke tilskudd fra næringsfondet til Perfect Line. Dette begrunnet med den 
ekstraordinære situasjonen vi er i med Korona-viruset. 

 
 
 
035/20: Valg av representant til styringsgruppa for Sjunkhatten folkehøgskole for 
perioden 2019 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som ny representant til styringsgruppa for Sjunkhatten folkehøgskole for perioden 2019 
– 2023 velges: 

· Ordfører Marlen Rendall Berg 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 035/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som ny representant til styringsgruppa for Sjunkhatten folkehøgskole for perioden 2019 
– 2023 velges: 

· Ordfører Marlen Rendall Berg 

 
 
 
036/20: Søknad om Makebytte - Trond Eriksen Transport AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Trond Eriksen Transport får gjennomført makebytte av tomt som beskrevet i  
saksutredningen.  
Øvrige kostnader og bestemmelser som i vedtak i fsk 18.09.2018, sak nr. 076/18 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 036/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Trond Eriksen Transport får gjennomført makebytte av tomt som beskrevet i  
saksutredningen.  
Øvrige kostnader og bestemmelser som i vedtak i fsk 18.09.2018, sak nr. 076/18. 

 
 
 
 


