
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 16.04.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Elektronisk via Teams 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orientering om status korona 
Orientering om kartlegging næringslivet 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 5/2020 
Sak nr. Sakstittel  
038/20 Godkjenning av møtebok  
039/20 Etablering av teknisk driftsbygg og blålysbygg - Låneopptak 

VA-lån 
 

040/20 Søknad om erverv av kommunalt areal i Skysselvika - 
Nordland betong 

 

041/20 Brygga Motell - Jbs Eiendom Nor AS - Søknad om 
skjenkebevilling 

 

042/20 City Grill Fauske AS - Søknad om skjenkebevilling  
 
 
 
Fauske, 07.04.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5095     
 Arkiv sakID.: 20/767 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
038/20 Formannskap 16.04.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020, 3/2020 og 4/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
07.04.2020 Møteprotokoll F2-20_OFF 1438364 

03.04.2020 Protokoll - Formannskap - 02.04.2020 1438141 

06.04.2020 Protokoll - Formannskap - 06.04.2020 1438295 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



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 25.03.20 
 
 
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 
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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. 

 
 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 02.04.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2020 Til kl. 12:55 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 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Mariann Monsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Møte med Fylkesmannen i Nordland: Tom Cato Karlsen, Monica Antonsen, Walter Tjønndal og 
Egil Johansen. 

Utvalgsledere og gruppeledere var invitert til møtet. 

 

Lokaler hjemmesykepleien 
Kommunalsjef orienterte. Saksfremlegg sendes ut pr. epost og behandles via skriftlig 
saksbehandling. 

 

Forskrift 
Rådmannen orienterte.  Det ble enighet om at helse- og omsorgsutvalget innkalles til møte 3. 
april for behandling av forskrift etter smittevernloven. 



Side 2 
 

 

Konsekvenser av korona for næringslivet 
Daglig leder Fauna KF Kristian Amundsen orienterte. 

 

Det innkalles til et møte i formannskapet 16. april kl. 10.00. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 03.04.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 



Side 4 
 

 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 06.04.2020 Fra kl. 10:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2020 Til kl. 11:30 Møtested: Skriftlig saksbehandling 

 
 
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 
 
 
 
 
Møtenotater: 
 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 06.04.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
037/20 Relokalisering hjemmetjeneste og administrasjon HEOM  

 
 
  



Side 3 
 

037/20: Relokalisering hjemmetjeneste og administrasjon HEOM 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Formannskapet i Fauske kommune ber Rådmannen fullføre relokalisering av 
hjemmetjenesten til 2 etasje i Helsetunet, samt intern flytting av administrasjon til 1 etasje i 
rehabiliterte lokaler.  
 
Prosjektet finansieres med omfordeling av investeringsmidler fra «Riving av paviljong 5 og 
7» med NOK 600.000,-. Investeringsmidler i budsjett 2020 skal godkjennes av 
Fylkesmannen.  
 
Vedtaket fattes i medhold av kommuneloven § 11-8. 
 

 
Formannskap 06.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Saken behandles som skriftlig saksbehandling. Medlemmene besvarte alle via epost. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 037/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet i Fauske kommune ber Rådmannen fullføre relokalisering av 
hjemmetjenesten til 2 etasje i Helsetunet, samt intern flytting av administrasjon til 1 etasje i 
rehabiliterte lokaler.  
 
Prosjektet finansieres med omfordeling av investeringsmidler fra «Riving av paviljong 5 og 
7» med NOK 600.000,-. Investeringsmidler i budsjett 2020 skal godkjennes av 
Fylkesmannen.  
 
Vedtaket fattes i medhold av kommuneloven § 11-8. 
 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5188     
 Arkiv sakID.: 19/3025 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
039/20 Formannskap 16.04.2020 

 
 
Etablering av teknisk driftsbygg og blålysbygg - Låneopptak VA-lån 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune tar opp lån stort kr 46 700 000,- til finansiering av den andelen av blålysbygget 
som gjelder selvkostområdet vann og avløp. Lånet betjenes med gebyrinntekter knyttet til vann og 
avløp. 
 
Vedtaket fattes i medhold av kommuneloven § 11-8. 
 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune tar opp lån stort kr 46 700 000,- til finansiering av den andelen av blålysbygget som 
gjelder selvkostområdet vann og avløp. 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til kommunestyresak 004/20 vedrørende etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal 
Terminalvegen øst. I vedtaket fra kommunestyret fremgår det at av prosjektkostnaden på 160 MNOK, 
skal 46,7 MNOK ekskl. mva. finansieres som en del av selvkost for vann og avløp. Dette låneopptaket er 
ikke formelt gjort i sak 004/20, og må derfor vedtas av kommunestyret før låneopptaket til blålysbygget 
kan godkjennes av Fylkesmannen.  
 
Det planlagte kommunestyremøtet 26. mars 2020 ble på grunn av korona-krisen avlyst og flyttet til 23. 
april 2020. Vedståelsesfristen overfor kontraktørene til blålysbygget er 24. april, og låneopptaket må 
derfor godkjennes av Fylkesmannen før den tid. Dermed blir det for knapt med tid dersom 
kommunestyret skal fatte vedtak 23. april. Rådmannen foreslår derfor at kommuneloven § 11-8 første 
ledd kommer til anvendelse, slik at formannskapet kan fatte vedtaket om låneopptak.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3577     
 Arkiv sakID.: 20/473 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
035/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 
040/20 Formannskap 16.04.2020 

 
 
Søknad om erverv av kommunalt areal i Skysselvika - Nordland betong 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.03.2020 
Innstilling til formannskapet: 

 
Saken utsettes frem til gjeldende plan er revidert og endelig vedtak foreligger. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken utsettes frem til gjeldende plan er revidert og endelig vedtak foreligger. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 035/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

 
Saken utsettes frem til gjeldende plan er revidert og endelig vedtak foreligger. 

 
Vedlegg: 
12.03.2020 Søknad om kjøp av industritomt i Skysselvika 1435745 

12.03.2020 Kart Nordland btg omsøkte areal 1435746 

10.03.2020 Sysselvika 1435747 

12.03.2020 Saksfremlegg Finneid Grus 1435748 
 
Sammendrag: 
Nordland Betong søker erverv av 5 mål kommunal grunn i Skysselvika industriområde. Pr i dag eier de 
7985 kvm areal, samt at de leier et areal fra Wenberg på 3376 kvm. Arealet som de leier fra Wenberg 
benyttes i dag til lagring av grusmasser i ulike fraksjoner. Kontrakten er kortsiktig, og de har grunn til å 
tro at Wenberg vil selv disponere arealet til egen virksomhet.  
 
Saksopplysninger: 
Nordland betong har sendt inn forslag på hva de ønsker å erverve. De har et nært samarbeid med 
Jensen betongtransport AS. Jensen betongtransport AS ervervet areal fra Fauske kommune høsten 
2018, j.fr. sak 18/13253. Nordland betong og Jensen Betongtransport AS har vært i dialog med 
hverandre. Jensen Betongtransport AS er villig til å frasi sitt areal mot at de får et tilsvarende areal i 
samme område. Arealet som Jensen Betongtransport AS ervervet er pr. dato ikke overført eller fradelt, 



dette pga at kommunene ønsker å foreta en reguleringsendring av innregulert vei, samt se på 
arealfordelingen av resterende arealer som er disponibel.  
Finneid Grus AS søkte om erverv av et stort areal i 2019. Innstillingen fra Rådmannen var: ‘’Saken 
utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.’’  Både planutvalget og Formannskapet gikk 
inn for denne innstillingen, j.fr. sak i planutvalget 071/19 og sak 043/19 i Formannskapet.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Selv om Nordland betong AS ikke søker erverv av så store arealer som Finneid Grus AS søkte om, 
vurderer Rådmannen at saken bør utsettes til revidering av gjeldende plan er på plass.  
Revideringen skal først å fremst se på veistrukturen i område, bestemmelsene, samt se på de 
kommunale arealene på med hensyn på salg og utnyttelse. Slik veien er tegnet i dagens plan vil den 
komme for nære fyllingsfoten til de massene som Fauske kommune overtok fra Statens vegvesen. Veien 
skal også etableres med fortau evt gang/sykkelsti, samt gatelys. Det betyr at veien vil bli mer 
arealkrevende og den må flyttes noe mot vest, den vil da kunne komme inn i de arealene som Nordland 
Betong AS nå søker ervervet. Ang. bestemmelsene vil de bli oppdatert til dagens gjeldende lovverk og 
forskrifter. Melding om oppstart av planarbeid vil skje i uke 11/20. I og med at det er en endring av en 
gjeldende plan ser planavd. at et endelig vedtak kan sluttbehandling og endelig vedtak skje i 
kommunestyrets desember møte 2020. 
Når plan er vedatt vil man tildele arealer til de som har søkt iht gjeldende plan. Det beyr også at det er 
mere forutsigbart på de arealene som blir solgt i forhold til vei og utnyttelse av ledige arealer.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FAUSKE KOMMUNE

Dato: 24. februar, 2020

SØKNAD  OM  KJØP  AV  INDUSTRITOMT  I  SKYSSELVIKA

Nordland Betong søker med dette om å få kjøpe inntil 5 mål industritomt  i  Skysselvika.

Bakgrunnen er økende behov for areal tilknyttet vår betongvirksomhet, som vi i dag utøver på eide

tomter  83/127, og 83/80.  I  tillegg leier vi 3.376 m2 (83/92) fra Wenberg.

Arealet vi leier er helt essensielt for driften av betongstasjonen da vi tar inn tilslag (sand, grus,

pukk) med bandbåt og trenger lagerplass for dette. Leiekontrakten med Wenberg er kortsiktig og vi
har grunn til å tro at de ønsker å disponere dette arealet til egen virksomhet om ikke lenge. Det vil i

så fall medføre en stor utfordring for oss.

Kravene til drift av betongstasjon er også stadig økende, spesielt mtp. bærekraft og miljøaspektene.

Dette er også årsaken til at vi investerte 15-20 millioner i ny betongstasjon og lagerhall i 2017, noe
som også medførte at vi ble Årets Betongstasjon i Norge i 2019, i konkurranse med over 100

betongfabrikker i hele Norge. Vi er også ISO 14001 Miljgsenifisen og er involvert i flere FOU-

prosjekter som har som målsetting å redusere rest/returbetong og slam, samt se på alternative
anvendelser av dette råstoffet. Det krever også mer plass for å få gjennomført på en forsvarlig

måte.

Vår nære samarbeidspartner på transport er Hermod Jensen Betongtransport, som har fått kjøpe ca

4.000 m2 av Fauske kommune nylig (se vedlegg for plassering). HJB er positiv til et makebytte

med Nordland Betonpg slik at vi kan få et sammenhengende areal, samt å evt. fremme en felles
reguleringsplan for vårt areal og felles næringsvirksomhet i neste omgang.

Vi håper Fauske kommune ser verdien av vår virksomhet i Skysselvika, og vil bidra til at vi kan

fortsette å utvikle forretningen vår i kommunen i et langsiktig perspektiv.

ennlig hilsen

(Méwzic/ _
Daglig leder ,  ä
Nordland Betong As
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Eksisterende tomt, Nordland Betong

3376 m2 leid fra Wenberg, fare for oppsigelse.

Ønsket areal som disponeres av nabo, som leier fra Fauske kommune. Dette vil muligens skape problemer for

naboens næringsvirksomhet. Usikkert om vi ønsker å gå i en konflikt med nabo i så fall.

Hermod Jensen betongtransport er nær samarbeidspartner med oss. Har sagt seg villig til et makebytte med

et nytt areal NB evt. erverver fra Fauske kommune  i  pkt. 5 for å få en fornuftig sammenheng mellom

arealene. Sa (— ;

Nordland Betongs behov er på cam m2 (med  mulig fratrekk fra areal under pkt. 3 dersom det skulle Ia

seg gjøre uten konflikt). Nøyaktig utforming på arealet må sees på i sammenheng med framtidig vei—Iøsning
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 19/11750     

 Arkiv sakID.: 19/1949 Saksbehandler: Rune Reisænen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

071/19 Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019 

043/19 Formannskap 11.09.2019 

 
 

Kjøp av areal Skysselvika 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.08.2019 

Innstilling til formannskapet: 
Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 071/19 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  

 
Formannskap 11.09.2019: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 043/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  

 
Vedlegg: 

19.08.2019 Omsøkt areal vist på plankart 1418189 

19.08.2019 Omsøkt areal vist på plankart 1418189 

19.08.2019 Situasjonsplan som viser ønsket erverv av arealer 1418190 

19.08.2019 Situasjonsplan som viser ønsket erverv av arealer 1418190 

19.08.2019 Finneid Grus - Søknad om kjøp av tomtearealer i Sysselvika 1418207 

19.08.2019 Finneid Grus - Søknad om kjøp av tomtearealer i Sysselvika 1418207 

19.08.2019 Firmaattest 1418208 

19.08.2019 Firmaattest 1418208 

19.08.2019 Kart 1418209 

19.08.2019 Kart 1418209 

19.08.2019 Oversikt over eierforhold i industriområdet 1418210 

19.08.2019 Oversikt over eierforhold i industriområdet 1418210 



 

Sammendrag: 
Finneid grus As søker om erverve 3 stk parseller i Skysselvika industriområde. De ønsker å erverve 
følgende parseller: 

· Gnr. 83, bnr. 89 – 2689 m2 
·   Bnr. 98 – 26020 m2 
·   Bnr. 99 – 3553 m2 

Samlet utgjør dette ca 32262 m2.  
 
Saksopplysninger: 
Finneid Grus AS og dets samarbeidspartnere ønsker nå å erverve kommunale arealer for videreutvikling 
av sin virksomhet. Finneid grus er i dag eid av Nordasfalt AS. Arealene er tenkt benyttet til oppføring av 
ny driftsbygning, lagring av grus i ulike fraksjoner, samt at de er avhengig å få inn grus med båt. Det 
betyr at et evt salg må innbefatte strandlinje. Samlet sett er det ca 30 årsverk som er lokalisert til 
Fauske.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er veldig positivt at Finneid grus har planer å videreutvikle og ekspander i Fauske. Omsøkte arealer 
utgjør ca 32 tusen kvadratmeter. Det betyr at de vil legge beslag på store deler av de ledige arealene 
som er nærmest sjø og som Fauske kommune eier. 
Sammlet regulert industriareal er ca 100 000kvm. Om man ser på vedlagt situasjonsplan så området 
stykket opp i mange små parseller hvor det er mange ulike eiere, men hovedtyngden er Wenberg 
Fiskeoppdrett, Nordland betong og Fauske kommune.  Det største sammenhengende verdifulle arealet 
som Fauske kommune eier er gnr. 83, bnr. 98, dette arealet ønsker Finneid Grus AS å erverve. Ved et evt 
salg betyr det at det Fauske kommune blir sittende igjen med mindre parseller, som kan være vanskelig 
å omsette og etabler noe industri på.  
Slik Rådmannen ser det er Skysselvika industriområde svært attraktivt område for etablering av ny 
næring, området er lett tilgjengelig og fremfor alt er grunnforholdene ideelle i forhold til øvrig 
næringsareal som er i kommunene. Vil det da bli rett å selge et så stort areal av de ledige arealene til ett 
foretak? Det må heller ikke legges skjul på at slik industri er både støyende og støvende. Som kjent har 
det vært en del protester i den senere tid opp mot støyproblematikken fra de som driver i dag i 
Skysselvika. Som et alternativ så kan man eksempelvis tilby Finneid Grus AS en mindre del som da går 
mot nord, dette arealet utgjør ca 20000 m2.  
Man skal heller ikke si nei til Finneid grus AS sine planer, men at det må settes noen krav til hvordan de 
skal drifte i fremtiden og om de kan ha samme drift, men på et mindre areal. Fauske kommune bør gå i 
dialog med Finneid Grus AS for å avklare arealbehovet og fremtidig drift. 
Rådmannen foreslår å utsette saken til man har kartlagt dette og kommet frem til hvilken type industri 
man ønsker i Skysselvika og hvordan dette skal driftes. 
Det er også viktig at Finneid Grus AS får fortsette i området, men at man går i dialog med de for å sjekke 
ut om arealbehovet er så stort som omsøkt. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5165     
 Arkiv sakID.: 20/438 Saksbehandler: Therese Olsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
041/20 Formannskap 16.04.2020 

 
 
Brygga Motell - Jbs Eiendom Nor AS - Søknad om skjenkebevilling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Jbs Eiendom Nor AS org.nr.: 992 812 621 – gis bevilling for skjenking for alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 

 
Type bevilling:                     Alminnelig 
Skjenkested:                     Brygga Motell 
Type virksomhet:           Hotell, restaurant, bar, minibar på rom, pub, uteservering 

               på altan/terrasse 
Skjenketid:                     I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk 

                           handlingsplan 
Styrer:                               Tor Gunnar Gusjås 
Stedfortreder:                     Lars Erik Jansen 

 
Bevillingsperiode:           Fra og med dato for Formannskapet - 30.09.20 
 

 
Sammendrag: 
Jbs Eiendom Nor AS har driftet Brygga Motell gjennom flere år, de har de siste årene kun hatt rom 
utleie. De ønsker nå å kunne tilby sine gjester mulighet til å kunne kjøpe mat og drikke. I den anledning 
er det fremmet søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3.  
 
Styrer og stedfortreder innehar kunnskapsprøven.  
 
Brygga Motell holder til i Sjøgt 84, 8200 Fauske  
 
Saksopplysninger: 
I søknaden er det gitt de nødvendige opplysninger mht.:  
1. Selskapet som søker bevillingen  
2. Type virksomhet  
3. Skjenkelokale  
 
Det foreligger også nødvendig dokumentasjon for å vurdere vandelskravene for de involverte.  
Det er ikke framsatt noen merknader vedrørende vandel for noen av de involverte fra Skatt nord, 
Skatteoppkreveren i Fauske eller politiet.  
 
Alkohollovens § 1-7 setter krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal 
godkjennes som styrer/stedfortreder. Det foreligger dokumentasjon på at både styrer og stedfortreder 



har bestått kunnskapsprøven.  
 
Virksomheten har søkt og fått innvilget serveringsbevilling  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har vurdert søknaden i henhold til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske 
handlingsplan, og mener at søker kan innvilges skjenkebevilling  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5065     
 Arkiv sakID.: 20/365 Saksbehandler: Therese Olsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
042/20 Formannskap 16.04.2020 

 
 
City Grill Fauske AS - Søknad om skjenkebevilling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

City Grill Fauske AS– org.nr: 920 708 692 gis bevilling for skjenking i gruppe 1 og 2 på følgende 
vilkår: 

 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Kafe og spiserestaurant, inngjerdet uteområde 
Type virksomhet: Kafe og spiserestaurant  
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 
Eiere og styrer: Kerem Anlar 
Stedfortreder Tuncay Tas 

 
Bevillingsperiode: 05.05.2020 – 30.09.2020 
 

 
Sammendrag: 
City Grill AS Fauske har driftet kafe/restaurant med take away gjennom flere år. Bedriften har utvidet 
lokalene med flere sitteplasser. De har nå fremmet søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i 
gruppe 1 og 2 
 
City Grill Fauske As holder til i Storgata 66, 8200 Fauske 
 
Saksopplysninger: 
I søknad er det gitt nødvendige opplysninger mht:  
1. Selskapet som søker bevillingen  
2. Type virksomhet  
3. Skjenkelokale  
 
Det foreligger nødvendig dokumentasjon for å vurdere vandelskravene for de involverte. Det er ikke 
framsatt noen merknader vedrørende vandel fra noen av de involverte fra Skatteoppkreveren i Fauske, 
Nordland politidistrikt og Skatt Nord.  
 
Alkohollovens §1-7 settes krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal 
godkjennes som styrer/stedfortreder. Styrer og stedfortreder har fremlagt dokumentasjon på bestått 
kunnskapsprøve.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har vurdert søknaden og i henhold til våre alkoholpolitiske retningslinjer og funnet at det 
innstilles positivt i denne saken.  
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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