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12/10058 I 12/2357 31.0.2012 Fylkesmannen i Nordland ALMINLIG
SKJØNNSNEMNA/18-05,
MILITÆRE REKVISISJONER.
OPPNEVNING AV
MEDLEMMR FOR PERIODEN
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12/10153 I 04/2339 14.1 1.2012 Salten PROTOKOLL FAUSKE
Kontrollutvalgservice KONTROLLUTVALG -

14.NOVEMBER 2012
12/10402 I 12/2450 26.11.2012 KommUnal- og HØRIG-FORSLAG TIL

regionaldeparternentet ENDRIGER I 

KOMMLOVEN OG
OFFENTLEGLOVA
(INBYOGERlTIATlV,
REVISORS TAUSHETSPLIKT,
UTSATT.OFFENTLIGFlT)

12/10041 I 12/2052 12.11.2012 Klima- og PÅLEGG OM Å VVRJERE
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INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas ti orientering.
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. Fylkesmannen i
~ Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Karsten Steinvik, 75531652
fmnokst (¡ fylkesmannen .no

Vår dato

31.10.2012
Deres dato

Vår referanse

2012/662
Deres referanse

Vår arkivkode
012

Jf. adresseliste
E'è Fausk~ne_: ÅD IsakSbeh.L( VJ
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Alminnelig skjønnsnemnd A/18-05, miliære rekvisisjoner - oppnevning av
medlemmer for perioden 2012 - 2016

Med hjemmel i lov om militære rekvisisjoner nr. 19 av 29. juni 1951, og forskrift til samme
lov, gitt ved kgl res av 17. september 1999, oppnevner Fylkesmannen følgende personer
som medlemmer og varamedlemmer av

Alminnelig skjønnsnemnd NI8-05, etter forslag fra Fauske kommune:

Medlemmer: 1. Cecilie Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske - som leder
2. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt 22, 8200 Fauske

Varamedlemmer: 1. Harald Jøstensen, Furuvn 5,8209 Fauske
2. Ester Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske

Forsvarets representant i nemnda er:

Medlem:
Varamedlem:

Orlogskaptein Frank Vollan, HV-14, Drevjamoen, 8664 Mosjøen
Kaptein Ståle Bredesen, HV-14, Drevjamoen, 8664 Mosjøen

Nemnda sitt virkeområde er følgende kommuner:
Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen.

Forsvarsdepartementet kan bestemme at skjønnsnemnda også skal behandle
erstatningssaker for andre deler av landet.

Med hilsen

~&~,,(k
Hil-Marta Solberg ¡

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75520977

Fylkesmannen E-post
fm nopost(¡ fylkesmannen. no
Internett
www.fylkesmannen.no/nordland

Telefon: 75 53 16 12
Telefaks: 75531583
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SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
14.1 1.012

Jnr
12/662

Ark
413-5.4

PROTOKOLL - FAUSKE KQNTROLLUTVALG

~.. Fauske kommune

i--Q. l SakSlieh~
iq .)!i '"12.

Møtedato:
Møtested:
Saksnr.:

Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 - 14.15
Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske
15/12 - 23/12

Klassering

!~~__IÜIS31~4l2)~1

Til stede:
Nils-Christian Steinbakk, leder

Harald Jøstensen, nestleder
Svanild Wenche Setså

Liv Marit Tverå

Forfall:
Gøran Indregård

Varamedlemmer:
Inger Solem møtte for Gøran Indregård

Øvrige:
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkallng og sakliste
Innalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

15/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mai 2012
16/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015
17/12 Plan for selskapskontroll 2012-2015
18/12 Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisj onsrapport

Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS
19/12 Oppfølgning av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gm 103

bnr 1540

20/12 Budsjett for kontroll og tilsyn 2013
21/12 Møteplan for kontrollutvalget
22/12 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/12 Eventuelt



15/12 Godkjenning av protokoller fra kontrollu.tvalgetsmøte 21. mai 2012

Forslag til vedtak:
Protokôll fra kontrollutvalgets møte 21. mai 2012 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mai 2012 godkjennes.

16/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012..2015

Forslag tilvedtak (innstillng tilkommunestyret):
Komiunestyretgodkjenner kontrollutvalgets forslagtil plan for forvaltningsrevisjon 2012-
2015 med følgende prioriterte fokusområder:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Komnunestyret gir kontrolhitvalget myndighet til å foreta endringer avplaren i planperioden
der kontrollutvalget finner det nødvendig

öinforentforslag:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til. plan for forvaltningsrevisjon 2012-
2015 med følgende prioriterte fokusontåder: .

1. Vedlikehold av kOtnUIale bygg

2. Anbud og innjøp

3. Bru av konsulenter, advokàter og prosjektstilinger i kommunen

4. Oppfølgning av elever med særskilte behov

5. Bemaning og effektivisering



6. Kommunens lønnsfunksjon

Koinunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nødvendig

Tileggsforslag fra Nils-Christian Steinbak:
Nyt pkt 7: Gjennomgang av utredning av de økonomiske forhold ved skolestrktursaken.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Nils-Christian.Steinbak fikk 1 stemme og falt.

Vedtak (innstìlingtil kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslagtil plan for forvaltningsrevisjon 2012-
2015 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Vedlikehold av kommunale bygg

2. .Abud og Innjøp

3. Bru av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i kommlmen

4. Oppfølgning av elever med særskilte behov

5. Bernanningog effektivisering

6. KOinunens lønnsfusjoti

KOinunestyretgir kontrolhitvålgetllyiidighet til å . foreta endriger av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nødvendig

17/12 Plan for selskapskontroll 2012 -2015

F6tslagtil vedtak (innstillng til konimiilìestyret):
Kommutiestyret godkjentierkontrolhitvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015,
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll . i følgende selskaper:

.
KOlÏutiestyet gir kontrollutvalget rnyndighet til å foreta endringer av planen i planperioden
der kotitrollutvalget finner det nødvendig

Omforent forslag:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012..2015,
o.g ber kontrollutvalget se til at det gjennoinføres selskapskontroll i følgende selskaper:

· Fauske Parkering AS

. PPT



· Eiaveien 7B

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet ti å foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nødvendig

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstiling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag ti plan for selskapskontroll 2012-2015,
og ber kqntrollutvalget se tíl at det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper:

· Fauske Parkering AS

. PPT
· EiaveIen 7B

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner detnødvendig

18112 GjennomførtselskapskontroU: Forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang aV
selvkost renovasjon i IRIS

Forslagtilvedtak(innstnJingtil ~onimunestyret):

1. ForvaJtningsrevisjonsrapporten Gjennonigangav selvkostoinådet renovasjon i i IRIS
er forelagt.kotntinestyret iFau$keogtas tiletterretnng.

2. Selskapet bes merke seg revisorsanbefaHng.

3. KornUlestyret viltrekke freii øg pRpeke følgende forhold for videre oppfølgning fra
selskapet:

Omforent forslag:
1. Forvaltnngsrevisjonsrapporten Gjennomgang avselvkostoinådet renovasjon i i IRIS

er forelagt koinunestyet j. Fauske ogtas tíletterretning.
2. Selskapet bes merke sèg revisors anbefaling.

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølgning fra
selskapet:

Kommunestyret viser til at en andel. av inntekter fra Miljøtorgene vedrøtende
selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i selvkostregnskapet. Ifølge
selskapetsøkonamiplan2013- 2011 utgjøt dette ca kr 12 milL. Det forutsettes
at dette blir rettet opp.
Koinunestyret registrerer at det er uenighetmellom. selskapet og
kommiierevisjonomhvilket rådsorn ble gitt selskapet vedrørende føring av
innter_fra-Miljøtorgj~forho1d.-tiLsel\'kost.-,Kommunest*ret-forotsettet-at~sHke
viktige rådl premisset for selvkost dokumenteres.
Kommunestret anbefa.lerat representantskapet utvider revisjon av selskapet til
å inkludereårlig vlldering fra revisor om selvkost.



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstiling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjoni i IRIS

er forelagt kommunestyret ì Fauske og tas til etterretning.
2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.

3. Kommunestyet vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølgning fra
selskapet:

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene vedrørende
selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i selvkostregnskapet. Ifølge
selskapets økonomiplan 2013 - 2017 utgjør dette ca kr 12 mill. Det forutsettes
at dette blir rettet opp.
Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom. selskapet og
kommUnerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring av
inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyet forutsetter at slike
viktige rå.d 1 premisser for selvkost dokumenteres.
Kommiiestyet anbefaler at representantskapet utvider revisjon av selskapet til
å inkudere årlig vudering fta revisor om selvkost.

19/12 Oppfølgning av vedtakog avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnrlS40

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har foretatfengjennomgang av oppfølgning av vedtak og avteforhold Ved
salg avgnt 103 bm 1540.

Den inngåtte avtalen mellorn kommunen og kjøper er i samsvar med resultatet av
forhandlinger meUom de to parene. men avtalen fikk et tilegg fra administrasjonens side Om
at "Avtalen gjeldet frenl til arealet utbygges i trå.d med stadfestet reguleringsplan". Dette

tilegget blir noe Uklar når.det i avtalen samtidig sies at "jn:gått forhandlingsresultat skal

areal egnettil dette/regulerttil dette formål nytes til parkering".

Forslag fra Harald Jøstensen:
Saken utsettes til neste møte.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
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20112 Budsjett for kontroll og tilsyn 2013

Forslag ti vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretarat og kontrollutvalg) 2013
foreslås budsjettert til kr 1 638 000,-.

Regnskaps- og forvaltnngsrevisjon, selskapskontròll Kr L 428 000,-
Sekretærbistand Kr 140 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifer Kr 70 000,-
Sum Kr 1 638000,-

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrft om kontrollutvalg § 18.

Forslag fra Nils-Chrstian Steinbakk:
Fauske kommunes utgifer til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretarat og kontrollutvalg) 2013
foreslås budsjettert til kr 1 698000 -,

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 1 428 000,-
Sekretærbistand Kr 140 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgìfer Kr 1 30 000,-
Sum.... KrI 698000,.

Saken oversendes formanskapet, Jftforskrft om.kontrollutvalg.§ .18.

Votering:
Forslag fra Nils-Chrstian Steinbak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kommUles utgifter til-tilsyn ()gkønttòIl (revisjon, sekretariat ogköhtrøllutvalg) 2013
föreslås budsjettert til kr L 698000 -,

Regnskaps- og forvaltmiïgsreyisjon, selskapskontroll Kr 1 428 000,-
Sekretærbistånd Kr 140 000,-
Ktis og opplæring, andre drftsutgifter Kr tJO 000,-
Sti Kr L 698 000,-

.

Saken oversendes forianskapet, jfr forskrft om kontrollutvalg §18:

21/12 Møttplanfor kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgetavholder møe følgende datoer i 2013:

----- --------~--------~--------Vedtak:---
Saken utsettes til neste møte.
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22/12 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretaatet orienterte:
. Om dokumenter vêdlaEt saken.

. Vedtak fra styret i revisjonen om tilslutning til utredning av felles revisjonsordning
Salten og Helgeland, ble delt ut.

. Kontrollutvalgskonferansen holdes6. til 7. februar 2013.

Kontrollutvalget tar orienteringene ti etterretning.

23/12 Eventuelt

Det fremkom ikke yterligere saker til behandling.

Fauske den 14. november 2012

~~r
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrft sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varaiedlenuet, Fauske kommune vI ordfører
og rådman, Salten kommunerevisjon IKS
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Høringsinstanser ifølge liste

Deres ref. Vår ref.

12/2689-1
Dato

26.11.2012

Høring - forslag ti endringer i kommuneloven og offentleglova
(innbyggerinitiativ, revisors taushetsplikt utsatt offentlighet)

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag ti endringer
i kommuneloven og offentleglova.

I høringsnotatet foreslår departementet enkelte endringer i kommuneloven § 39a, som
regulerer ordningen med innbyggerinitiativ. Departementet foreslår også endringer i
kommuneloven § 78 nr. 7 (revisors taushetsplikt) og offentleglova § 5 annet ledd (utsatt
innsyn i uferdige revisjonsrapporter og tisynsrapporter).

Høringsuttalelser kan sendes postmottak(0krd.dep.no eller ti Kommunal- og
regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 12/2689. Frist for
innsending av uttalelser er satt til 26. februar 2013.

Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å uttale seg, må de gjerne
sende sin uttalelse til departementet. Alle uttalelser blir publisert på departementets
nettsider.

Med hilsen

Erik Kjeldstadli (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sølve Monica Steffensen
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Postadresse Kontoradresse Kommunalavdelingen
Postboks 8112 Dep Akersg. 59
0032 Oslo
http://ww.krd.dep.no/postmottak((krd.dep.no Sentral: 22249090

Saksbehandler
Erland Aamodt
22246828
Org. nr. 972 417 858



Deparementene
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Kommuner
Registrerte politiske parier
Sametinget

Longyearbyen lokalstye

Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard

Brønnøysundregisteret
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfnnssikkerhet og beredskap
Helsedirektoratet
NAV
Riksantikvaren
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Toll- og avgifsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet

Barneombudet
Forbrukerombudet
Likestilings. og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen

Datatisynet
Helsetilsynet
Klima- og forurensningsdirektoratet

Konkurransetilsynet
Finanstilsynet
Mattilsynet

- -Forbrukerrådet
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Statens pensjonskasse
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Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFO
Innovasjon Norge
SIVA Selskapet for industrivekst

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet for mìljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens hovedorganisasjon

Handels. og servicenæringens hovedorganisasjon
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Verdipapirfondenes forening

Akademikerne
Delta
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norsk sykepleierforbund
Unio
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralorbund

Den norske advokatforening
Den norske dommerforening

-Den norske legeforeningi--
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Friluftsrådenes landsforbund



Norges Kulturvernforbund
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk psykologiforening
Norsk redaktørforening
Folkehelseinstitutiet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nasjonaloreningen for folkehelsen
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges handikapforbund

Norges idrettsforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges velforbund
N òtsk kommunalteknisk forening
Norsk pasientforening
Norsk rådmannsforum
NORVAR - Nòrsk Va.verk forening
Pensjonistfôrbundet
Private barnehagers landsforbund
Samarbeidsorganet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Statens råd for likestiling av funksjonshemmede

Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk forening for bolig. og byplanlegging
Samarbeidsrådet for yrkesôpplrering
Fôrum fôr Kontroll og Tilsyn
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Sentralbord 1

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Rommetvedt Heidi ..HeidLRommetvedttQkrd.dep.no:-
26. november 2012 13:23
Postmottak
Høring ~ forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

(innbyggerinitiativ, revisors taushetsplikt, utsatt offentlighet)

S82S37.pdf; S818SL.pdfVedlegg:

Se vedlagte saksdokumenter.
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storê~!leravgt"esysteiet ì Nordgrvefeltetniedsanet0verløppåGtustoll..rtìvâ. I
al'ti1200$ ble det overløp fa gt"ešystéet.i.NQí'dgivetèltetetter.~tdee~dê1jKe

tllak~ei fothìndelsetted vamyl1inãli hle'âyg11.ttetl novemhør 2004. I følgeblåñt

RMet tapPQrten'''OP1fØi¡hKii,~fQt1~SU.i;iS~itu~SjDuentsUlitjeimagrvefelt~. Fauske
k?mille'" IJtid~4'kels.er i :i010!2011" $Qt,l ørlltarbeidltflv'Nivlll'â QPpdragß:a
~î1"~~ratet forltel'alfQJ1a1ttg, ha konsentrasJonenefQl'1çøbbero~aliiuivìst
en økønde tendens i tidimetE:overlØef. VaneigdeneftagrYeoinådet har også dø
sište.ãtene.."im. bétdelighøere .øn..itidlilJere..ät,ös déte.har .£øti...Ølä
metidlbelistngitaLatlgvatn~lJiillørftkeIjeneYis~~at.til~lt~l1e aykQJllW~l.ldet
vaifylte NQrdgrvøfeltet et .siøte ldldeførkøbbersPQrten ut iiV Langvatn,

Tidlgete wderøkelsê1 harVÍstät dèandrefotuenngsldldene iôindet er delvis
dìftSêô8 fordelet ses pl e: tekke inndte eie:lt1lder pl'be,ge side.avLågVatn. Den

Akut forurensning:Têíen 110 Oigilhi.ii~joh$nr.:970 ~35 657
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Side2av3

natulige bakgranen av kobber til Lagvatn er tidliger anslått til intil 20% av
transporten ved utløpet.

Målsetngen î pålegget fra 1993 var at kobberonsensjonen i utgående van fra
Langvatn skulle reduseres tUl O JlgI.

Vi gjør oppmerksom på at vantorskrften, som trådte i kraft l. 01.2()()7, fastseter
miljømål for vanforekomser ogiidelèr vattekomstet i fem tilstandsklasse:r.
Miljønlløne i vanforskrftøns §4-6.gå ut pâat tilstaden ì vantQteK:ømseSkal
beskyttes mot fotrngelse, og fOtbedres me niålom å oppnå god .økølpgjsktìlstand og
gpd kJenìsk tilsta~.Dersoniut$lippetfta Sulitjelinaomrâdetføeri!lat . ... . .. ....... .. .
SulitJelinavassdtaget.endter: klåsseLnegiitiv retning, vil det forélia:geen fomiigelse.

Klifø v.urd.~¡ng
"itnottø~.rappottenffT,ttednhigav forholdKnytettll~veavre~itlg fta
S\Ùtje1mafelt~met. 't'Iåle&lener.tør ferskvansñsk,ettekterp~tnannt~iijø,Jlamt
bruksniønster;oghol(lin.gertilørnâtlethoslokalbøtolk;inSenuS.Qä.,201~,. .
JaSet~ã be$tíUltKS£ra Di~ktøl'atet.fQt Min:~r~tfQrvaltnin~\etter'~~l~s¡ftQ,lttt~ ... .1

ra~pø~n~ønierdetfrenat~Uitr~$pott a¥uieìiier ~t aVLaiøYalneteN_~~~t tíl
t'~t 15~211 tOim kQllh~r; 20"4$ JaM sill oRS5..(5A kgk~lUin1~~,atkobberv~et i
LaiSVatnet(målt ved Hellàro) harstabtlisêrsegpAi'UndtZO p,gll.

I)e:t~ñetyt a.tkøbbøtkølì$ê. i utl~ fta bJ.tisvafu ~ d()1)beil$â~søm .

mllaeng~frllm~gsøtla .... .~i bg~a~detemenØÍ vid~er~vGdj~l
hi1(hJdeie bi.øløgiskeimd_økelser ioveilkiIgsProgrétfør'Vsdaget. ., _._. . -.- . .-. .~
NØinlogsâ .fôrél en Vûdégavött døiUíA.gjennøinfØe8 nye
fØMêlg$b~etîetdeUltaiøîïet. .

Vi ,ør oppm~nipå.vedia.we benvendelse ftfylkesnainen i Nordlaid.1
rnljøvenllvdeHngeI og b.er dere vueredeinlqitcme de ha komn~nied åìgãende
o.verâktigsrogttlmet.

Pil.. öiuAùdd..de..~ b¡ólø~k.l) imdl)taøkôl$ør ¡ overvAtdiigspl"Clmnnnel cigâ

vurdere b.hClvl'Clrgj~ømrøm.gàv nyetitâk
KJifpalegger NImød hjeteli forueisnnlllovens § 7 i3erdeledd, å inkuder
effdcerpå relevant hi()io~$k materale fra utløet ìlvLairatñØ$ ned ti
SkJærtadtjøten ioverâÏgsptô~øt. Napin køinø med f()f$big tilhvòi ofte
detstnøvertlgå înUàer prøv~gav biolø¡lsk lUaterale før å~~ til1le
eventuelle effekt av utlìppe på biologien i O1ådet.Forslaget ska.sedes Klfinen
1.02.2013.

MecfblijUftidlljitpaiegg öRkøtiusjønenil iapporinfmj.ltva, tilNllVUdere
re$UI~teei rapprten opp Ilot målsetngen øm areduSere kob~oldet..ñ' ridt 20

p.gI tlllO p.gi. Vlirderngen 11å omfatte føtverteiefekt av eislik reukøn ög
kostnder forbundet1led eventuelle nødvendige tiltak.
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Frist for! vurdere behov for nye tita er 31; 1 0.2013,

Kligéâdgäiig
Vedtaket oinå i1ludere biolø~$ketlndør$økelser i overlktngei og å vudere bè.hov før

gl enoinføt)gav nyeûltakltàr påkJages tiirv-i1jØVemClepttrtementetinø 3ite, fra, dette
brever mottatt, Klagen bør begres og skàl sendes K.li£.

Medhilsen

.$,ekajQì1ssJef'

'.' ,.~
'~lÁÀ';... .....

~~SMtø . .~.. ...

1(øpltiJ:'
Omek;n:tø.tet,fGr ~eti::tQt¥llltîÎi:g.

tryllt~$~en,l¡:No..rlltm41
. '~QJ.(lIa1a. timeakø,nmllUe
Bodø konûUïe .
Fàuske ko1'Utê
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Trygg Trafikks medlemmer .-

KI3ssering

i~ ID~q :i2l2Y12

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13. november 2012

Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2013 - 2015

Trygg Trafikks landsmøte 2013 er berammet til 15. april 2013. En av de vedtektsfestede
sakene på dette møtet er valg av medlemmer/varamedlemmer til vårt styre. Forslag på
kandidater til styret må være valgkomiteen i hende senest to måneder før landsmøtet.

Trygg Trafikks administrasjon har, etter anmodning fra valgkomiteens leder Åshild
Kjelsnes, fått i oppdrag å be organisasjonens medlemmer om å fremme begrnnede
forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for tidsrommet 2013 - 2015.

På kommende landsmøte er to medlemmer og ett varamedlem på valg.

Valgkomiteens leder ønsker at forslag på aktuelle kandidater sendes Trygg Trafikk, boks
277 Oslo sentrum, 0103 Oslo

innen 14. februar 2013.

Valgkomiteen ber om at medlemsorganisasjonene gjerne foreslår to kandidater, en
kvinne og mann. Dette vil gjøre at komiteen får flere kandidater til vurdering. En
oversikt over styrets nåværende sammensetning vedlegges.

Forespørsler i tilknytning til ovenstående kan rettes til valgkomiteens leder Åshild
Kjelsnes, tlf: 91 888568 eller direktør Kari Sandberg, tlf: 22404040/9522 1074.

Med vennlig hilsen
T gg Trafikk

..

ww.tryggtrafikk.no

Org. nr.: NO 970133410 MVA
Bank: 7044 05 05757
IBAN: N013 7044 0505 757

SWIFT-BIC: DNBANOKKX

ø_cio TRYGG TRAFIKK
Tollbugata 32
Postadresse:
Postboks 277 Oslo sentrum
NO-0103 Oslo

Tlf.: +47 22 40 40 40
Faks: +47 22 40 40 70
hovedkontor(1tryggtrafikk. no
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Trygg Trafikks styremedlemmerogfunksjonstid

Leder
Odd Reidar Humlegård,Porsgr,Politieinbetsmenenes
Landsforbund
(2010-2012)

tillandsinøtet 2014

. Nestleder:
Ane Sthie EgerMollestad, Oslo, 

Fursikrngsnæringen
2010-2014

til landsmøtet 2014

Medleiner
Benthe13otidlms, Hord.aland FT:R

(4Q lk2 O U)
BegeMerete Gagnat,.Nolde, Møre ogRoinsdalFTU .
(2010-2014)
Gunar Sçhulz, Gran koinune

. (20 i 2-20 14)
J art Johansen, Motororgansasjonene
(2012-2013) .
BritaStrauie,Skien, de ansattes representant

til.landsintet 2013

til landsmøtet 2014

ti11andsinøtet 2013

til landsmøtet 2013

Vatainedleiner
l. Øyvind Mathìseri, Bod(!,Nordlå.d FTU
(2010-2014)
2. Tor EgilSyvertsen, Kragerø, TeleinarkFTU
(2008-2013)
3. Øystein Herlctd, Bergen, Volvo

(2010.;2014)

til landsmøtet 2014

tillctdsmøtet 2013

ti landsmøtet 2014

Elisabeth N atvig,Oslo, de ansattes vararepresentant ti landsmøtet 2013


