
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 09.06.2020 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 7/2020 Til kl. 17:20 Møtested: Kommunestyresalen, 
Administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ketil Skår H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
 
Varamedlemmer Parti 
Vegard Setså AP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir-Ove Kjellbakk 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Mariann Monsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Sak 74/20 behandles før 65/20 
· Ronny Borge (H): 

Ønsker å sette en sak om finansiering av drift av fontena via formannskapets konto på 
sakskartet 

· Hilde Dybwad (AP): 
Klagesak Minas. Hvordan var saksbehandlingen i etterkant? Hvem gjorde hva i 
kommunen? 
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Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Inhabilitet: 
Ketil Skår: 067/20 - Andelseier i Lyngheia barnehage 
Ronny Borge: 068/20 - Lensmannen drifter forliksrådene 
Nils-Christian Steinbakk: 063/20 

 

Orientering Statskog v/regionsjef Jan Normann Nilsen 

Orientering status byggeprosjekt v/kommunalsjef Trond Heimtun 

 

Svar på spørsmål: 
Hilde Dybwad:  

Rådmannen svarte. Ber om at spørsmålet blir besvart i neste formannskapsmøte. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 10.06.20 
 
 
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  
057/20 Godkjenning av møtebok  

058/20 Delegerte saker i perioden  

059/20 Referatsaker i perioden  

060/20 Årsregnskap og årsberetning 2019 - Fauna KF  

061/20 Søknad om støtte til sommerkampanje Bodø og Salten 
2020 

 

062/20 Politisk avklaring - Northern Lights Resort  

063/20 Næringsprisen 2019 - Unntatt offentlighet med hjemmel i 
off.lov § 26 - B SAK 

Unntatt 
offentlighet 

064/20 Årsregnskap og årsmelding 2019 - Fauske kommune  

065/20 Fauske kommunes deltakelse i Forsøksordning med statlig 
finansiering av omsorgstjenester 

 

066/20 Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys 
langs fylkesveier 

 

067/20 Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse 
av barnehage 

 

068/20 Anmodning om etablering av felles forliksråd for 
kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske 

 

069/20 Forslag til endring av vedtekter i A/L Indre Salten 
Boligbyggelag (ISBBL) 

 

070/20 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  

071/20 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - Endring av selskapsavtale 
- Utvidelse av styret 

 

072/20 Netthandel av øl - Lokalbrygg AS Oslo  

073/20 TV-aksjonen NRK WWF 2020 - Bevilgning til 
kommunekomite 

 

074/20 Økonomimelding 1/2020  

075/20 Fauske Storbilsenter AS - Søknad om erverv del av 
kommunalt areal fra eiendommen gnr. 103, bnr. 1085 - 
Truck stop 

 

076/20 Konkretisering av kaileie - Fauske sentrum  

077/20 Godkjenning av utkast til vedtekter og regelverk for bruk 
som grunnlag i videre arbeid med opprettelse av 
Sjunkhatten folkehøgskole 

 

078/20 Drift av fontene i Fauske sentrum 2020  
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057/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 057/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
 
 
058/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 058/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
059/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 059/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
060/20: Årsregnskap og årsberetning 2019 - Fauna KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2019 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2019. 
3. Mindreforbruk kr 563 532,97 avsettes til utviklingsfond. 

 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 060/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2019 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2019. 
3. Mindreforbruk kr 563 532,97 avsettes til utviklingsfond. 

 
 
 
061/20: Søknad om støtte til sommerkampanje Bodø og Salten 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar at Visit Bodø innvilges et tilskudd på kr. 39 000,- for 
«Sommerkampanje Bodø og Salten 2020».  
 
Tilskuddet innvilges under forutsetning at kampanjen gjennomføres i henhold til 
prosjektplanen.  
 
Beløpet belastes næringsfondet.   
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 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
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Sak 61/20 Forslag fra Karl Gunnar Strøm SP, foreslått av Karl Gunnar Strøm, 
Senterpartiet 
Med utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon bevilges ikke midler til 
sommerkampanje Bodø og Salten 2020. 
 
SP's forslag ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer avgitt for 
rådmannens forslag til vedtak. 
 
FOR- 061/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon bevilges ikke midler til 
sommerkampanje Bodø og Salten 2020. 

 
 
 
062/20: Politisk avklaring - Northern Lights Resort 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune har ingen innsigelser at Sør Helgeland Utvikling AS starter et arbeid 
med et mulighetsstudie for «Northern Light Resort».  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig forkastet. 
 
FOR- 062/20 Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
063/20: Næringsprisen 2019 - Unntatt offentlighet med hjemmel i off.lov § 26 - B SAK 
 
 
 
            
 
 
 
             
 
 
064/20: Årsregnskap og årsmelding 2019 - Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 46 369 618,79 innarbeides i tiltaksplanen som 

Fauske kommune er pliktig å fastsette som følge av innmeldingen i ROBEK. 
Tiltaksplanen skal sikre at økonomien bringes i balanse.  

3. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres til 2020.  
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Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef Kariann Sørdahl orienterte. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmigg vedtatt. 
 
FOR- 064/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 46 369 618,79 innarbeides i tiltaksplanen som 

Fauske kommune er pliktig å fastsette som følge av innmeldingen i ROBEK. 
Tiltaksplanen skal sikre at økonomien bringes i balanse.  

3. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres til 2020.  

 
 
 
065/20: Fauske kommunes deltakelse i Forsøksordning med statlig finansiering av 
omsorgstjenester 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune deltar ikke i Forsøksordningen med statlig finansiering av 
omsorgstjenester. 

 
 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef orienterte. 
 
Kassandra Petsas (FRP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommune takker ja til å gå inn i ordningen med statlig finansiert eldreomsorg. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (3AP, 1R, 2SP) mot 3 (1FRP, 2H) stemmer 
avgitt for FRP's forslag. 
 
FOR- 065/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune deltar ikke i Forsøksordningen med statlig finansiering av 
omsorgstjenester. 

 
 
 
066/20: Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys langs fylkesveier 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune velger alternativ 2 og setter alle gatelys langs fylkeskommunale veier ut 
av drift i løpet av sommeren 2020. Unntatt er gatelys mellom Strømsnes og Valnesfjord 
kirke som Nordland fylkeskommune ønsker å overta.  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
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Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende omforente forslag: 
Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene. 
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at trafikksikkerheten 
opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune kontaktes i denne sammenheng. 
 
Det  omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 066/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene. 
 
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
 
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at 
trafikksikkerheten opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune 
kontaktes i denne sammenheng. 

 
 
 
067/20: Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort 
i saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen 
befinner seg i.   
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Andelshaver i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 067/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort 
i saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen 
befinner seg i.   

 
 
 
068/20: Anmodning om etablering av felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, 
Sørfold og Fauske 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, 
som trer i kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter 
følgende prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og 

mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Borge ble enstemmig erklært habil. 
 
Per-Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende forslag: 
Fauske viderefører Forliksrådet i egen kommune som før i hht. domstolloven § 27 første ledd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer 
avgitt for R's forslag. 
 
FOR- 068/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, 
som trer i kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter 
følgende prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
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· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og 
mann  

· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og 
mann  

· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 

 
 
 
069/20: Forslag til endring av vedtekter i A/L Indre Salten Boligbyggelag (ISBBL) 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Fauske kommune tar forslag til endring av vedtekter for A/L Indre Salten Boligbyggelag 
beskrevet i saksfremlegget til etterretning. 

 
2. Fauske kommune fremmer følgende kandidat til kommunal representant til styret jfr. 

dagens vedtekter, dersom forslaget om nye vedtekter blir avvist i Generalforsamlingen 
i ISSBL den 16.juni d.å.  

 
Styremedlem…. 
Varamedlem… 

 
3. Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneloven § 11-8. 

 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: 
Styremedlem: Øystein Gangstø 
Varamedlem: Siv Anita Johnsen Brekke 
 
Rådmannens forslag til vedtak pkt 1 ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer. 
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 069/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune tar forslag til endring av vedtekter for A/L Indre Salten Boligbyggelag 
beskrevet i saksfremlegget til etterretning. 

 
2. Fauske kommune fremmer følgende kandidat til kommunal representant til styret jfr. 

dagens vedtekter, dersom forslaget om nye vedtekter blir avvist i Generalforsamlingen 
i ISSBL den 16.juni d.å.  
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Styremedlem: Øystein Gangstø 
Varamedlem: Siv Anita Johnsen Brekke 

 
3. Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneloven § 11-8. 

 
 
 
070/20: Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av 
tabell i § 6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån.  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 070/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av 
tabell i § 6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån.  

 
 
 
071/20: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - Endring av selskapsavtale - Utvidelse av styret 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar følgende endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS: 
 
 § 7. STYRET (1. avsnitt):  
 
Eksisterende tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger 
de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).  
 
Ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet 
velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene 
velges i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, 
likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10). 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 071/20 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar følgende endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten 
IKS: 
 
 § 7. STYRET (1. avsnitt):  
 
Eksisterende tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger 
de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).  
 
Ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet 
velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene 
velges i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, 
likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10). 

 
 
 
072/20: Netthandel av øl - Lokalbrygg AS Oslo 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad fra Lokalbrygg  AS, Oslo, org.nr. 924 455 500, om salgsbevilling for nettsalg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholholdig drikk med over 2,5% alkohol og høyst 4,7% 
alkohol, avslås. 
 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Kassandra Petsas (FRP) fremmet følgende forslag: 
Søknaden fra lokalbrygg.no godkjennes. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (3AP, 1R, 1SP) mot 4 (1FRP, 2H, 1SP) 
stemmer avgitt for FRP's forslag. 
 
FOR- 072/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad fra Lokalbrygg  AS, Oslo, org.nr. 924 455 500, om salgsbevilling for nettsalg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholholdig drikk med over 2,5% alkohol og høyst 4,7% 
alkohol, avslås. 

 
 
 
073/20: TV-aksjonen NRK WWF 2020 - 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 WWF 2020. 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 073/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 20.000,- fra formannskapets disp. konto 1470-1020-1001 
til kommunekomiteens arbeid i forbindelse med TV-aksjonen NRK WWF 2020. 

 
 
 
074/20: Økonomimelding 1/2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2020 tas til etterretning.  
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Investering:  
 

 
 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H og FRP: 
1. Økonomelding 1/20 tas til orientering. 
 
Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskap 2019 viser merforbruk på over 
MNOK 46. Prognoser i økonomimeldingen indikerer et merforbruk på 36 MNOK for 2020. 
Kommunen er innmeldt i ROBEK. 
 
Det vedtas følgende tilleggspunkt: 
 
2. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. Rådmannen skal 
følge den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og iverksette nødvendige tiltak for 
enheter som avviker fra budsjettet. 
 
3. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen med 
ytterligere omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. 
Vikarbruk skal begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved ledighet i 
stillinger skal rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den vakant. 
Innen utgangen av 2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 50 årsverk. 
Dette skal skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk. 
 
Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende forslag: 
1. Økonomelding 1/20 tas til orientering. 
2. Rådmannen kommer tilbake til neste formannskapsmøte 
- med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruk 
- med tiltak for å redusere det forventede merforbruket. 
 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
SP/H/FRP's forslag (unntatt tatt til orientering) ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 
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1R) stemmer avgitt for AP's forslag (unntatt tatt til orientering). 
 
FOR- 074/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2020 tas til etterretning.  
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Investering:  
 

 
 

Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskap 2019 viser 
merforbruk på over MNOK 46. Prognoser i økonomimeldingen indikerer et 
merforbruk på 36 MNOK for 2020. Kommunen er innmeldt i ROBEK. 

 
Det vedtas følgende tilleggspunkt: 
 
3. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. 
Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og 
iverksette nødvendige tiltak for enheter som avviker fra budsjettet. 
 
4. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen 
med ytterligere omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. 
Vikarbruk skal begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved 
ledighet i stillinger skal rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den 
vakant. 
Innen utgangen av 2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 
50 årsverk. Dette skal skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk. 

 
 
 
075/20: Fauske Storbilsenter AS - Søknad om erverv del av kommunalt areal fra 
eiendommen gnr. 103, bnr. 1085 - Truck stop 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet, og fradele, ca 4700 kvadratmeter av kommunal 
grunn med gnr. 103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetning: 
 

· Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne benytte deler av 
eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, 
og annet bygningsmessige arbeider i forbindelse med etablering av blålysbygget. 
Dette ved behov. 

· Før salget skal det tas ny oppdatert næringstakst med utgangspunkt i 
takstgrunnlaget for det nærliggende næringsområde Terminalveien Øst. 
Takstgrunnlaget vil være grunnlag for endelig fastsetting av pris for salg av nevnte 
tomt. 

 
 
 
 
Formannskap 09.06.2020: 
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Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, SP og FRP: 
Siste strekpunkt i innstillingen til rådmannen erstattes med: 
Prisen for arealet som ønskes kjøpt prises til kr. 250,- pr. m2. 
 
Rådmannens forslag til vedtak innledning og kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
H's forslag ble vedtatt 5 (1FRP, 2H, SP) mot 4 stemmer (3AP, 1R) avgitt for rådmannens forslag 
kulepunkt 2. 
 
FOR- 075/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Storbilsenter AS får ervervet, og fradele, ca 4700 kvadratmeter av kommunal 
grunn med gnr. 103, bnr. 1085 slik som skissen viser under følgende forutsetning: 
 

· Fauske kommune eller dets underentreprenører gis rett til å kunne benytte deler av 
eiendommen som transportstrekning i forbindelse med etablering av infrastruktur, 
og annet bygningsmessige arbeider i forbindelse med etablering av blålysbygget. 
Dette ved behov. 

· Prisen for arealet som ønskes kjøpt prises til kr. 250,- pr. m2. 

 
 
 
076/20: Konkretisering av kaileie - Fauske sentrum 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kai leie i Fauske 
sentrum. 
 
Takster blir som følger: 
 
Flytebrygge (uten strøm) kr. 75,- inntil 12 timer  
Flytebrygge (Uten strøm) kr. 150,- pr. døgn 
Kai leie uten strøm og vann kr. 200,- pr. døgn 
Kai leie med strøm og vann kr. 300,- pr. døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på 600,-. 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlag blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse 
med budsjett 2021. 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
kaileie Fauske sentrum. Takster for kaileie Fauske sentrum, foreslått av Ketil Skår, Høyre 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kaileie i Fauske 
sentrum. 
Takster blir som følger. 
Flytebrygge (uten strøm) kr 150 pr døgn 
Kaileie uten strøm kr 200 pr døgn 
Kaileie med strøm kr 300 pr døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på kr 600.- 
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Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlaget blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse med 
budsjett 2021. 
 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 076/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kaileie i Fauske 
sentrum. 
Takster blir som følger. 
Flytebrygge (uten strøm) kr 150 pr døgn 
Kaileie uten strøm kr 200 pr døgn 
Kaileie med strøm kr 300 pr døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på kr 600.- 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlaget blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse 
med budsjett 2021. 

 
 
 
077/20: Godkjenning av utkast til vedtekter og regelverk for bruk som grunnlag i videre 
arbeid med opprettelse av Sjunkhatten folkehøgskole 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten 
folkehøgskole kan brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 077/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten 
folkehøgskole kan brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 

 
 
 
078/20: Drift av fontene i Fauske sentrum 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
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Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av FRP, H og SP: 
Fontena i Fauske sentrum skal være i drift fra dags dato og ut sesongen 2020 (ut september). 
Inntil kr. 20.000,- av formannskapets konto belastes for drift av fontena. 
 
FRP/H/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 078/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fontena i Fauske sentrum skal være i drift fra dags dato og ut sesongen 2020 (ut 
september). 
Inntil kr. 20.000,- av formannskapets konto belastes for drift av fontena. 

 
 
 


