
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 
 
Møtedato: 24.11.2020 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 11/2020 Til kl. 18:00 Møtested: Kommunestyresalen, 

administrasjonsbygget 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Ketil Skår H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
 
Varamedlemmer Parti 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Christer Nyrud 
Helge Delphin Akerhaugen 
Kariann Skar Sørdahl 
Mariann Monsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Merknader til innkallling:  
Per-Gunnar Skotåm (R): Kommer mine skriftlige spørsmål opp? 
Ordfører: Setter det opp. 

Innkalling ble enstemmig godkjent. 

 

Merknader til dagsorden: 

·  Sak 129/20 behandles før sak 143/20 
·  Nils-Christian Steinbakk (AP): 

1. Ber om en orientering/redegjørelse om ansettelse av kommunedirektør 
2. I forrige formannskapsmøte ble det bedt om at covid-19-søknader ble utsatt, som 
følge av spørsmål om utlysningen var rett. Ber om å få legge fram en protokolltilførsel i 
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sak 126-128/20 og 130-142/20. 
3. Det ble stilt spørsmål med representant Geir Olsens arbeidsforhold og covid-19-
søknader. Er ordfører enig i dette spørsmålet? 

·  Ronny Borge (H): 
En gladsak - Ber om at en oppmerksomhet sendes til Bodø-Glimt 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Inhabilitet: 

Sak 141/20: Geir Olsen - Sitter i styringsgruppa 
Sak 141/20:Ketl Skår - Er satt som samarbeidspartner 
Sak 115/20: Ketil Skår - Han er medeier i Lyngheia barnehage. 

Svar på spørsmål: 

Nils-Christian Steinbakk: 
Punkt 1. Ordfører svarte. Vi er i en prosess og vi kan ikke diskutere dette nå. Har som mål å 
komme med en innstilling til kommunestyret i desember. Det har vært en rydding prosess. 
Punkt 2. Ordfører svarte. I orden at dette blir lagt fram under merknader til dagsorden, så 
legges det inn som protokolltilførsel under hver sak. 
Punkt 3. Ordfører svarte. Ordfører tar ikke stilling til dette. 

 
Orientering ang. Sandnes næringsområde er orientert om i plan- og utviklingsutvalget. 
Presentasjon ligger under informasjon på møteportalen. 
 
Skriftlige spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm fremmes eventuelt av representanten til 
kommunestyremøtet. 
 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 25.11.20 
 
 
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  
113/20 Godkjenning av møtebok  
114/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024  
115/20 Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse 

av barnehage 
 

116/20 Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel 

 

117/20 Kommunedirektørens melding om utførelse av 
kommunestyrets vedtak 

 

118/20 Revidering av delegeringsreglement  
119/20 Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020  
120/20 Rullering av lønnspolitisk plan 2020  
121/20 Behov for avklaring for igangsetting av våtmarksrestaurering  
122/20 Anmodning om bosetting 2021 Fauske kommune  
123/20 Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og 

omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - Formannskap - 
Kommunestyre 

 

124/20 Nosh Cafe AS - Søknad om skjenkebevilling for 
skjenkeperioden 2020 - 2024 

 

125/20 Videreføring av avtale mellom Fauske kommune og Visit 
Bodø 

 

126/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Tilpassing av 
lokaler med fleksible løsninger - Han Sylte AS 

 

127/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Dokumentere 
utvikling av næringsliv i Fauske - Nolevent ENK 

 

128/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Drift av 
nettbutikk og nettside - Image Olsen AS 

 

129/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Etablering av 
fiskemottak med videreforedlig - Byfeskar'n ved Bård Larsen 

 

130/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Etablering av 
nettbutikk og fornying av inventar - D.KT Abrahamsen AS 

 

131/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Fullføre arbeid 
med utendørsbane - Hest i Nord AS 

 

132/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Investering i sag 
og opplæring - Finneid Sveiseverksted AS 

 

133/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Kjøp av 
mopedbil  - Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS 

 

134/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Lys til 
parkeringsplass - Øyvind Jensen Termotransport AS 

 

135/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Montering av 
oljeutskiller - Eriksen Buss &Maskin InVia AS 

 

136/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Nærings- og 
ressursoversikt for Nord-Norge - Arctic Presentation Tom 
Erik Moe ENK 

 

137/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Opplæring av 
bruk av digitale verktøy - Fauske Rør AS 

 

138/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Produktutvikling 
Marcialonga Arctic Skirace - Kobberløpet AS 

 

139/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Utvidelse av 
fasiliteter, inventar og kompetanseheving - Nordland Taxi 
AS 

 

140/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Utvikling av 
konsept lokalmatproduksjon - Sulitjelma Turistsenter AS 

 

141/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Utvikling av  
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organisasjonen - Salten Matfestival 
142/20 Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Videreutvikling 

av produkt for kontroll av kraftlinjer - Powerline iCs AS 
 

143/20 Søknad om fritak fra politiske verv - Jens B. Kyed  
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113/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 10/2020 godkjennes. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 113/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 10/2020 godkjennes. 

 
 
 
114/20: Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. 

Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 

b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at 
inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med 
regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske 
kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene 
for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus 
skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og 
positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) 
og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, 
reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at 
den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt 
tjenestenivå.  

g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være 
økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å 
redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til 
å bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet 
være i tråd med måltallene i KØB.  
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i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 

inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden 
reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

 
g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet 

være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket 
benyttes til å redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto 
driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet 
være i tråd med måltallene i KØB.  
 

i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld 
med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden 
reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

j. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 
økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til  
økonomiplan for Fauske kommune. 
 

k. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en 
tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og 
økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens forslag til 
budsjett 2021 på vegne av SP, H, FRP og KRF: 
Oppvekst og kultur: 

·  Skole: 
- Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680 
- Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår. 

·  Kultur og idrett: 
- Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for 
fritidsklubbene 
- Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende: 

Lag og foreninger Kr. 400 000  
17. mai Kr. 30 000  
Sjønstå gård Kr. 10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  
Kulturpris Kr. 50 000  
Energiutgifter – utendørs anlegg Kr. 50 000  
Løypekjøring Kr. 90 000  
Kulturskole Kr. 243 000 Kr. 923 000 
 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

·  Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000 
·  Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i sentrum 

der dette er  naturlig slik beskrevet i budsjettet. 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, 
samt effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 
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Politisk virksomhet: 

·  Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
·  Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk 

struktur 
 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i 
omstillingsprosjektet: 

·  Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og 
gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det 
umiddelbart skal jobbes med. 

·  Kulepunkt 6 endres til: 
Administrativ og politisk struktur 

·  Kulepunkt 19 endres til: 
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor 
for helse- og omsorgstjenester 

·  Nytt kulepunkt: 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

·  Nytt kulepunkt: 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller 
gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten 

Tiltak Økt utgift Økt inntekt 
Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til 
lag og foreninger 

Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  
Sjønstå gård Kr. 10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  
Kulturpris Kr. 50 000  
Energiutgifter – utendørs 
anlegg 

Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  
Kulturskole Kr 243 000  
Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr. 350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1 449 779  

Omstilling administrasjon  Kr. 1 000 000 
Parkering økt inntekt  Kr. 600 000 
Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 
Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr. 350 000 

SUM Kr. 4 364 459 Kr. 4 364 459 
 
Ved en feiltakelse ble ikke hele kommunedirektørens forslag til innstilling tilgjengelig ved 
innkallingen. Kommunedirektøren gikk derfor gjennom hele forslaget. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer. 
FRP/H/KRF/SP's endringsforslag ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
 
FOR- 114/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Strategisk innretning 



Side 8 
 

a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. 
Kommunen er nå innmeldt i ROBEK. 
 

b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at 
inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med 
regnskapsåret 2024.  
 

c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal 
økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske 
kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene 
for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond.  
 

d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus 
skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og 
positivt netto driftsresultat.  
 

e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) 
og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, 
reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at 
den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.  
 

f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt 
tjenestenivå.  

 
g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være 

økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å 
redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til 
å bygge opp disposisjonsfond.  
 

h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet 
være i tråd med måltallene i KØB.  
 

i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 
inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden 
reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen. 
 

2. Økonomiplan 2021–2024 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til  
økonomiplan for Fauske kommune. 
 

b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en 
tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og 
økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.  
 

3. Finansielle måltall 
a. Netto driftsresultat 2 % ved utgangen av økonomiplanperioden. I neste 

langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %. 
 

b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan likevel tas opp lån 
der renter og avdrag betales av andre og netto driftsresultat ikke påvirkes. 
 

c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det finansielle måltallet 
endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2024.  
 

4. Budsjett 2021 
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a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
 

b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 
enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker.  
 

c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte budsjettrammer for enhetene, 
og økonomiplanen rulleres i økonomimelding 1/2021 og 2/2021.  
 

d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigering 
mellom konti, fordeling av fellesutgifter, mv.) mellom områder og enheter så 
lenge sum bevilgninger drift netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.  
 

e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
 

f. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
 

g. For skatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i 
hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 
3 første ledd, bokstav a. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut 
eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen 
til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 
2020 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 
som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 
2019 blir ansett som næringseiendom. 
 
i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. 

esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med 
selvstendige boenheter for skatteåret 2020 er 4 promille, jf. esktl. § 12 
bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 
 

ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfaller fra 2021. Alle 
selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på kr 0,– som trekkes fra i 
takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.  
 

iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 
foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav 
a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen 
betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer. 
 

iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. esktl. § 7, 
bokstav c. 
 

v. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første 
termin forfaller til betaling 31. mars og andre termin forfaller til betaling 30. 
september.  
 

vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første 
ledd annet punktum skal skattegrunnlaget for bolig og fritidsbolig settes til 
verdien av eiendommen multiplisert med 0,7. 
 

vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 
kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, 
jf. esktl. § 8 A-4. 



Side 1 0

h. Politiske godtgjørelser og avlønning
i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.

ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.

iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.

i. For 2021 fordeles næringsfondet slik:

j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,–. Dette gjelder lån til
VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens
bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I
tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,–.
Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og låneopptak er
fordelt slik:
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k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom.
Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge kommunale
eiendommer.

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.

Med følgende endringer:

Oppvekst og kultur:
· Skole:

- Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680
- Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår.

· Kultur og idrett:
- Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for
fritidsklubbene
- Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende:

Lag og foreninger Kr. 400 000
17. mai Kr. 30 000
Sjønstå gård Kr. 10 000
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000
Kulturpris Kr. 50 000
Energiutgifter –utendørs anlegg Kr. 50 000
Løypekjøring Kr. 90 000
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Kulturskole Kr. 243 000 Kr. 923 000 
 
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

·  Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000 
·  Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i 

sentrum der dette er  naturlig slik beskrevet i budsjettet. 
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, 
samt effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass. 
 
Politisk virksomhet: 

·  Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021 
·  Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk 

struktur 
 
Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i 
omstillingsprosjektet: 

·  Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske 
og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det 
umiddelbart skal jobbes med. 

·  Kulepunkt 6 endres til: 
Administrativ og politisk struktur 

·  Kulepunkt 19 endres til: 
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles 
tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester 

·  Nytt kulepunkt: 
Utrede optimalisering av barnehagedrift 

·  Nytt kulepunkt: 
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller 
gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre 
Salten 

 
Tiltak Økt utgift Økt inntekt 
Reduksjon besparelse antall 
stillinger skole 

Kr. 1 641 680  

Kommunale kulturtilskudd til 
lag og foreninger 

Kr. 400 000  

17. mai Kr. 30 000  
Sjønstå gård Kr. 10 000  
Sulitjelma samfunnshus Kr. 50 000  
Kulturpris Kr. 50 000  
Energiutgifter – utendørs 
anlegg 

Kr. 50 000  

Løypekjøring Kr. 90 000  
Kulturskole Kr 243 000  
Lørdagsfri parkering 
opprettholdes 

Kr. 350 000  

Redusert besparelse politisk 
virksomhet 

Kr. 1 449 779  

Omstilling administrasjon  Kr. 1 000 000 
Parkering økt inntekt  Kr. 600 000 
Omstilling Helse og omsorg  Kr. 2 414 459 
Nedlegging av utvalgene 
HEOM/OPKU 

 Kr. 350 000 

SUM Kr. 4 364 459 Kr. 4 364 459 
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115/20: Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

·  Fauske kommune viser til ulike søknader om forhåndsgodkjenning av kommunalt 
tilskudd for nye barnehageplasser for inntil 9 store barn i Lyngheia private barnehage. 

 

·  Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalyse om barnehagedekning, 
kjente fødselstall, igangsatt prosjekt i Erikstad barnehage, forslag i budsjettet om 
generell reduksjon av barnehageplasser og den særs krevende økonomiske 
situasjonen (KØB) kommunen befinner seg i. 

 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er medeier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, første ledd e). 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 115/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

·  Fauske kommune viser til ulike søknader om forhåndsgodkjenning av kommunalt 
tilskudd for nye barnehageplasser for inntil 9 store barn i Lyngheia private barnehage. 

·  Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalyse om barnehagedekning, 
kjente fødselstall, igangsatt prosjekt i Erikstad barnehage, forslag i budsjettet om 
generell reduksjon av barnehageplasser og den særs krevende økonomiske 
situasjonen (KØB) kommunen befinner seg i. 

 
 
 
116/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.11.2020 
Innstilling til formannskapet: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
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I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 114/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Punkt 9.4 i planen utgår. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
 
FOR- 116/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
 
117/20: Kommunedirektørens melding om utførelse av kommunestyrets vedtak 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 117/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
118/20: Revidering av delegeringsreglement 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 

vurderinger i saksutredningen. 

 
2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og 

økonomiplan. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 118/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens 
vurderinger i saksutredningen. 

 
2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og 

økonomiplan. 

 
 
 
119/20: Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2021 på kr. 30.000.000,-. 
 
Låneopptaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 119/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2021 på kr. 30.000.000,-. 
 
Låneopptaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
 
 
120/20: Rullering av lønnspolitisk plan 2020 
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Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 24.11.2020 
Innstilling til formannskapet: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 
 
Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 
 
 

 
Partssammensatt utvalg 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ordførers forslag ble vedtatt med 11 mot 1 (1R) stemme. 
 
PART- 011/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 
 
Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 120/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 
 
Kommunedirektør erstatter begrepet rådmann i teksten i lønnspolitisk plan. 

 
 
 
121/20: Behov for avklaring for igangsetting av våtmarksrestaurering 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.11.2020 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune deltar i våtmarksrestaureringsprosjekt på Åsmyra og inngår en 
servituttavtale med miljødirektoratet for bruksbegrensning av et område på ca 300 mål i en 
periode av 40 år. Avtalen er til rådighet for restaurering av, og påfølgende ivaretakelser 
av, området som restaurert våtmarksareal. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune deltar i våtmarksrestaureringsprosjekt på Åsmyra og inngår en 
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servituttavtale med miljødirektoratet for bruksbegrensning av et område på ca 300 mål i en 
periode av 40 år. Avtalen er til rådighet for restaurering av, og påfølgende ivaretakelser 
av, området som restaurert våtmarksareal. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 115/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune deltar i våtmarksrestaureringsprosjekt på Åsmyra og inngår en 
servituttavtale med miljødirektoratet for bruksbegrensning av et område på ca 300 mål i en 
periode av 40 år. Avtalen er til rådighet for restaurering av, og påfølgende ivaretakelser 
av, området som restaurert våtmarksareal. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Omforent forslag, foreslått av Karl Gunnar Strøm, Senterpartiet 
Vi sender saken tilbake for ny utredning. 

 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 121/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Vi sender saken tilbake for ny utredning. 

 
 
 
122/20: Anmodning om bosetting 2021 Fauske kommune  
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 19.11.2020 
Innstilling til formannskapet: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak 
om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak 
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om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 040/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak 
om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 122/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak 
om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  

 
 
 
123/20: Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - Oppvekst- 
og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
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Utvalgsleder foreslo: 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
PLUT- 133/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalget 14.01 (Telefonmøte for behandling av 
spillemiddelsøknader) 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 042/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalget 14.01 (Telefonmøte for behandling av 
spillemiddelsøknader) 
 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
For kort tid mellom de 2 møtene til høsten -21. Flytte møtet i oktober før kommunestyremøtet. 
Budsjettbehandling ønskes i novembermøtet. 
 
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 025/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 For kort tid mellom de 2 møtene til høsten -21. Flytte møtet i oktober før 
kommunestyremøtet.  Budsjettbehandling ønskes i novembermøtet. 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Til formannskap 23.03 og kommunestyret 15.04 settes det opp tema eierskap. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 123/20 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 
 
124/20: Nosh Cafe AS - Søknad om skjenkebevilling for skjenkeperioden 2020 - 2024 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Nosh Cafe AS – org.nr: 925 880 485 gis bevilling for skjenking i gruppe 1, 2 og 3 på 
følgende 
vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Kafe og spiserestaurant 
Type virksomhet: Spiserestaurant 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 
Styrer: Jan Kåre Gabrielsen,  
Stedfortreder: Merete Karlsen 
 
Bevillingsperiode 24.11.2020 – 30.09.2024 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 124/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Nosh Cafe AS – org.nr: 925 880 485 gis bevilling for skjenking i gruppe 1, 2 og 3 på 
følgende 
vilkår: 
 
Type bevilling: Alminnelig 
Skjenkested: Kafe og spiserestaurant 
Type virksomhet: Spiserestaurant 
Skjenketid: I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan 
Styrer: Jan Kåre Gabrielsen,  
Stedfortreder: Merete Karlsen 
 
Bevillingsperiode 24.11.2020 – 30.09.2024 

 
 
 
125/20: Videreføring av avtale mellom Fauske kommune og Visit Bodø 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet, samt næringens omstillingsbehov, 
vurderes det at man ikke får tilstrekkelig verdier igjen for investeringene. På 
bakgrunnen av dette videreføres ikke avtalen slik den foreligger i dag.  
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å 
diskutere alternative organiseringsformer og kartlegge behov og muligheter, med de 
gitte økonomiske rammebetingelsene. En handlingsplan for utvikling av reiselivet 
skal være klart i løpet av første halvdel av 2021.  
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Tilskuddet på inntil kr. 300 000,- forbeholdes innsats knyttet til reiselivsutvikling, og 
hentes fra Fauske kommunale næringsfond. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo: 
Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet og den økonomiske situasjonen som Fauske 
kommune befinner seg i, forutsettes det at det søkes om interkommunale midler til prosjektet for 
de neste to årene for å begrense de kommunale utgiftene til prosjektet.  
 
Vedtaket forutsetter at det gjøres endringer som sikrer involvering, forankring og tydelighet til 
Destinasjon Salten som merkevare. Det forutsetter også en styresammensetning slik at 
kommunene i destinasjonssamarbeidet har minst én felles representant i styret til Visit Bodø. 
 
På bakgrunn av dette vedtar kommunestyret å benytte seg av retten til videreføring av avtalen 
med Visit Bodø på 2 (to) år. 
 
Midler til videreføring av avtalen hentes fra Fauske kommunale næringsfond. 
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å diskutere 
alternative organisasjonsformer og kartlegge behov og muligheter. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 2H, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
FOR- 125/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i evalueringen av samarbeidet, samt næringens omstillingsbehov, 
vurderes det at man ikke får tilstrekkelig verdier igjen for investeringene. På 
bakgrunnen av dette videreføres ikke avtalen slik den foreligger i dag.  
 
Fauna KF bes om å gå i dialog med reiselivsnæringen i Fauske kommune for å 
diskutere alternative organiseringsformer og kartlegge behov og muligheter, med de 
gitte økonomiske rammebetingelsene. En handlingsplan for utvikling av reiselivet 
skal være klart i løpet av første halvdel av 2021.  
 
Tilskuddet på inntil kr. 300 000,- forbeholdes innsats knyttet til reiselivsutvikling, og 
hentes fra Fauske kommunale næringsfond. 

 
 
 
126/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Tilpassing av lokaler med fleksible 
løsninger - Han Sylte AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Han Sylte AS innvilges et økonomisk tilskudd på kr 49 000,– til tilpasning for fleksible 
løsninger for Hans Sylte Kolonialen, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-
midler, under forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det fremgår i 
søknaden.  

 
2. Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond 
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Covid-19-midler. 

 
3. 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 foretak på inntil 
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 foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Tilskudd, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
Tilskudd settes til kr. 20.000 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med  5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 126/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Han Sylte AS innvilges et økonomisk tilskudd på kr 49 000,– til tilpasning for fleksible 
løsninger for Hans Sylte Kolonialen, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-
midler, under forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det fremgår i 
søknaden.  

 
2. Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond 

Covid-19-midler. 
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3. 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 foretak på inntil 
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 foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
127/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Dokumentere utvikling av næringsliv i 
Fauske - Nolevent ENK 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 127/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 

 
 
 
128/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Drift av nettbutikk og nettside - Image 
Olsen AS 



Side 24 
 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 128/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 

 
 
 
129/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Etablering av fiskemottak med 
videreforedlig - Byfeskar'n ved Bård Larsen 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Byfeskar´n ved Bård Larsen innvilges et økonomisk tilskudd på 200 000 kroner til 
investering ved etablering av fiskemottak med videreforedling, fra Fauske kommunes 
Næringsfond, under forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i 
søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
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foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Tilskudd til Byfeskarn, foreslått av Ronny Borge, Høyre 
Søker innvilges kroner 300.000,- i støtte til etablering av fiskebutikk i Fauske sentrum. Resten 
som kommunedirektørens forslag til vedtak. 

 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 129/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Byfeskar´n ved Bård Larsen innvilges et økonomisk tilskudd på 300 000 kroner til 
investering ved etablering av fiskemottak med videreforedling, fra Fauske kommunes 
Næringsfond, under forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i 
søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
130/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Etablering av nettbutikk og fornying 
av inventar - D.KT Abrahamsen AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

D.KT Abrahamsen AS innvilges et økonomisk tilskudd på 3400 kroner til investering for 
etablering av nettbutikk, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Tilskudd, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
Tilskudd settes til 20.000 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med  5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 130/20 Vedtak: 
Vedtak: 

D.KT Abrahamsen AS innvilges et økonomisk tilskudd på 3400 kroner til investering for 
etablering av nettbutikk, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
131/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Fullføre arbeid med utendørsbane - 
Hest i Nord AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 131/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 

 
 
 
132/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Investering i sag og opplæring - 
Finneid Sveiseverksted AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Finneid Sveiseverksted AS innvilges et økonomisk tilskudd på 19.000 kroner til opplæring 
for bruk av sag, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Tilskudd, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
Tilskuddet settes til 30.000 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med  5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 132/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Finneid Sveiseverksted AS innvilges et økonomisk tilskudd på 19.000 kroner til opplæring 
for bruk av sag, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
133/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Kjøp av mopedbil  - Barkhald og 
Pedersen Trafikkskole AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 133/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 

 
 
 
134/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Lys til parkeringsplass - Øyvind 
Jensen Termotransport AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
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Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 134/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 

 
 
 
135/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Montering av oljeutskiller - Eriksen 
Buss &Maskin InVia AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Eriksen Buss&Maskin In Via AS innvilges et økonomisk tilskudd på 45.300 kroner til 
etablering av oljeutskiller, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Tilskudd, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
Tilskudd settes til 69.000 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med  5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
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sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 135/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Eriksen Buss&Maskin In Via AS innvilges et økonomisk tilskudd på 45.300 kroner til 
etablering av oljeutskiller, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
136/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Nærings- og ressursoversikt for 
Nord-Norge - Arctic Presentation Tom Erik Moe ENK 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
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Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 136/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 

 
 
 
137/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Opplæring av bruk av digitale verktøy 
- Fauske Rør AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Fauske Rør AS innvilges et økonomisk tilskudd på 11.800 kroner til digital opplæring av 
ansatt for omlegging til studio, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 
 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Tilskudd, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
Tilskuddet settes til 31.000 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med  5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial 
. 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
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sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 137/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Rør AS innvilges et økonomisk tilskudd på 11.800 kroner til digital opplæring av 
ansatt for omlegging til studio, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
138/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Produktutvikling Marcialonga Arctic 
Skirace - Kobberløpet AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Kobberløpet AS innvilges et økonomisk tilskudd på 34.700 kroner til produktutvikling av 
Marcialonga Arctic Skirace, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Tilskudd, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
Tilskuddet avslås 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med  5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 138/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kobberløpet AS innvilges et økonomisk tilskudd på 34.700 kroner til produktutvikling av 
Marcialonga Arctic Skirace, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under 
forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
139/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Utvidelse av fasiliteter, inventar og 
kompetanseheving - Nordland Taxi AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Nordland Taxi AS innvilges et økonomisk tilskudd på 11.300 kroner til kompetanseheving 
og opplæring, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under forutsetningen 
at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 
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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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 139/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Nordland Taxi AS innvilges et økonomisk tilskudd på 11.300 kroner til kompetanseheving 
og opplæring, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-midler, under forutsetningen 
at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
140/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Utvikling av konsept 
lokalmatproduksjon - Sulitjelma Turistsenter AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
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Det innvilges et økonomisk tilskudd på 11.300 kroner til produktutvikling av 
lokalmatprodukter og kompetanseheving, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-
midler, under forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 140/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det innvilges et økonomisk tilskudd på 11.300 kroner til produktutvikling av 
lokalmatprodukter og kompetanseheving, fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-19-
midler, under forutsetningen at investeringen blir gjennomført slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond Covid-
19-midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
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støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 
 
 
 
141/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Utvikling av organisasjonen - Salten 
Matfestival 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Salten Matfestival innvilges et økonomisk tilskudd på 11.300 kroner til organisasjons- og 
strategiutvikling av Salten Matfestival fra Fauske kommunes Næringsfond covid-19-midler, 
under forutsetning av at tiltaket blir gjennomflørt slik det framgår i søknaden.  
 
Ildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond covid-19-
midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) og Geir Olsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Skår og Olsen ble enstemmig erklært habile. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Søknaden avslås. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 (1FRP, 2H, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
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FOR- 141/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Salten Matfestival innvilges et økonomisk tilskudd på 11.300 kroner til organisasjons- og 
strategiutvikling av Salten Matfestival fra Fauske kommunes Næringsfond covid-19-midler, 
under forutsetning av at tiltaket blir gjennomflørt slik det framgår i søknaden.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommunes Næringsfond covid-19-
midler. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. Forskrigt av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 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 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
142/20: Tilskudd Fauske kommunes Næringsfond - Videreutvikling av produkt for 
kontroll av kraftlinjer - Powerline iCs AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 

 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Covid-19 utbruddet har gitt store utfordringer for deler av næringslivet i Fauske kommune. 
Fauske kommune har i denne sammenheng mottatt ca. kr. 1.900.000,- til å sette oss i stand til å 
legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på våre utfordringer, behov 
og potensial. 
 
Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut 
på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere. 
 
Formålet med utlysningen er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og 
sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. 
 
Det har skapt reaksjoner i næringslivet i Fauske kommune om at man ikke har visst om at det 
eksisterer en slik ordning. Arbeiderpartiet beklager at ordningen ikke har vært lyst ut i 
dagspressen. 
 
Arbeiderpartiet fremmet denne problemstillingen i formannskapet 20.10.20 og foreslo en pause i 
behandlingen av disse sakene. Formannskapets flertall hadde ikke forståelse for dette, noe vi 
beklager sterkt. 
 
Tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond som følge av covid-19-utbruddet burde vært gjort 
kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere. 
 
FOR- 142/20 Vedtak: 
Vedtak: 



Side 39 
 

Med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet, avslås søknaden om støtte. 

 
 
 
143/20: Søknad om fritak fra politiske verv - Jens B. Kyed 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i kommunelovens § 7-9 andre ledd innvilges Jens B. Kyed fritak fra sine 
politiske verv i Fauske kommune. 

 
2. Med hjemmel i valgloven § 14-2 suppleres vararepresentantlista med følgende: 
- Gunnar Bråthen, Vikaveien 47, 8200 Fauske 

 
3. Med hjemmel i kommuneloven § 7-10 fjerde ledd velges følgende som medlem av 
oppvekst- og kulturutvalget: 
- ………………………….. 

 
4. Med hjemmel i kommuneloven § 7-10 fjerde ledd velges følgende som nestleder i 
oppvekst- og kulturutvalget: 
- ………………………….. 

 
5. Som ny fast møtefullmektig til forliksrådet velges: 

- ………………………….. 
 
6. Som ny representant til samarbeidsutvalget ved Valnesfjord skole velges: 

- ………………………….. 
 

7. Som ny meddommer til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 
2024 velges: 
- ………………………….. 

 
 
Formannskap 24.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehanding i formannskapet. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 143/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehanding i formannskapet. 
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