
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 05.06.2018 Fra kl. 11:40 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2018 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 

 

Varamedlemmer Parti 
Marit Stemland FRP 
Arnt Pedersen H 
Siv Anita Johnsen Brekke UAVH 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

054/18  Linda Salemonsen (FL) stilte 
spørsmål med egen habilitet - 
Styremedlem i Fauske 
Parkering. 
Salemonsen ble enstemmig 
erklært inhabil, jfr. 
forvaltningsloven § 6. 

 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Orientering fra rådmannen til slutt - Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 
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femte ledd. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 06.06.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
050/18 Godkjenning av møtebok  

051/18 Delegerte saker i perioden  
052/18 Økonomimelding 1/2018  

053/18 "Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i 
budsjettarbeidet 

 

054/18 Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift  
055/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF  

056/18 Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan 
og samfunnsutvikling 

 

057/18 Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av 
selskapsavtale 

 

058/18 Tariffrevisjon pr. 01.05.2018 - Uravstemning  

059/18 Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling 
- Han Sylte Kolonial 

 

060/18 Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av 
tilleggsareal på Søbbesva 

 

061/18 Næringsfondet - Søknad om støtte til etablering av 
"Heimen" 

 

062/18 Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell  

063/18 Opsjon tomtearealer - Sak unntatt offentlighet med 
hjemmel i offentlighetsloven § 13, jfr. 
forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

064/18 Næringsprisen 2017 - Unntatt offentlighet med 
hjemmel i offentlighetsloven § 13, jfr. forvaltningsloven 
§ 13 første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 
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050/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 050/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
 
 
051/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 051/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
052/18: Økonomimelding 1/2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2018 tas til etterretning. 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
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1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det styres mot et 
merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som er skissert av 
rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det forventes at dette 
skal gi betydelige besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en spesiell 
fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. Formannskapet 
holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i dag må 
gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter relatert til 
energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt "Fremtidens Fauske" for å 
få en god, stabil og forutsigbar drift av alle enhetene i kommunen. 

FL's forslag ble vedtatt med 7 (4FL,2H,1R) mot 2 (1FRP, 1UAVH) stemmer avgitt for 
rådmannens forslag til innstilling. 

 
FOR- 052/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til økonomimmelding 1/2018 og kan ikke akseptere at det styres 
mot et merforbruk på driften på i overkant av kr. 23 millioner kroner. Arbeidet som er 
skissert av rådmannen i notat av 13. mars 2018 til formannskapet intensiveres og det 
forventes at dette skal gi betydelige besparelser på driften i 2018. 

2. Kommunestyret ber rådmannen fokusere på alle elleve punkter i sitt notat og en spesiell 
fokus på enhetene skole, institusjon og hjemmetjenesten, samt vikarutgifter. 
Formannskapet holdes løpende orientert. 

3. Med bakgrunn i den raske økningen i andelen av driftsinntektene til kommunen som i 
dag må gå til å betjene renter og avdrag og på grunn av det raske bortfallet av inntekter 
relatert til energiproduksjon i kommunen, må det tas betydelige grep i prosjekt "Fremtidens 
Fauske" for å få en god, stabil og forutsigbar drift av alle enhetene i kommunen. 

 
 
 
053/18: "Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i budsjettarbeidet 
 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 05.06.2018 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  
· Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte 

tjenester og institusjonstjenestene. 
· Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å 

heve effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

· Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

· Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 
· Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 
· Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 
· Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 
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· Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  
· Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte 

tjenester og institusjonstjenestene. 
· Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å 

heve effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

· Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

· Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 
· Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 
· Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 
· Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 
· Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef og rådmannen orienterte. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet nytt pkt. 1: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og framlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektivitetstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også vurderinger 
av struktur og nivå. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 7 (1FRP, 2H, 1UAVH, 3fagforening) 
mot 5 (4FL, 1R) stemmer avgitt for FL's forslag. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PART- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:  
· Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte 

tjenester og institusjonstjenestene. 



Side 7 
 

· Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å 
heve effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og 
institusjonstjenestene. 

· Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte 
tjenester og institusjonstjenestene. 

· Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole. 
· Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole. 
· Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole. 
· Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift. 
· Utrede salg av kommunale boliger. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- og 
effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette ligger også 
vurderinger av struktur og nivå. 

FL's forslag pkt. 1 ble vedtatt med 5 (4FL,1R) mot 4 (1FRP,2H,1UAVH) stemmer avgitt for 
partssammensatt utvalgs innstilling pkt. 1. 
Partssammensatt utvalg innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 053/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge forslag til ulike produktivitets- 
og effektiviseringstiltak i alle kommunens enheter og i administrasjonen. I dette 
ligger også vurderinger av struktur og nivå. 

 
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en 

anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og 
tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig 
økonomi i fremtiden. 

 
 
 
054/18: Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om 
avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget 
avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
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implementeringen. 
4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune. 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen (FL) stilte spørsmål 
med egen habilitet - Styremedlem i 
Fauske Parkering. 
Salemonsen ble enstemmig erklært 
inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6. 

 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 (3FL,1R) mot 4 (1FRP,2H,1UAVH) stemmer 
(ordførers dobbeltstemme). 

 
FOR- 054/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om 
avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget 
avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser 

2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet 
overføres til kommunen. 

3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske 
implementeringen. 

4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune. 

 
 
 
055/18: Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 055/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning. 
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2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.  
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 
 
056/18: Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan og samfunnsutvikling 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fremlegget tas til orientering. 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 056/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fremlegget tas til orientering. 
 
 
 
057/18: Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av selskapsavtale 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme 
for investeringslån er 220 millioner kroner.    

 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 057/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.  
 

§ 15, opptak av lån endres til: 
    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i 
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme 
for investeringslån er 220 millioner kroner.    
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058/18: Tariffrevisjon pr. 01.05.2018 - Uravstemning 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune stemmer JA til det anbefalte forslag fra KS til tariffrevisjon pr. 
01.05.2018 
 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 058/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune stemmer JA til det anbefalte forslag fra KS til tariffrevisjon pr. 
01.05.2018. 

 
 
 
059/18: Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling - Han Sylte Kolonial 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Han Sylte Kolonial AS sin søknad om skjenking på terasse utenfor kafeen innvilges for 
perioden 05.06.2018 – 30.06.2020 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 059/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Han Sylte Kolonial AS sin søknad om skjenking på terasse utenfor kafeen innvilges for 
perioden 05.06.2018 – 30.06.2020. 

 
 
 
060/18: Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av tilleggsareal på Søbbesva 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges kjøp av ca 3405 kvm stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva 
 
Pris for kjøp settes til kr. 87.60 pr. kvm iht kst vedtak, sak nr. 043/18  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt iht gjelden retningslinjer og frister med unntak 
fra følgende punkter: 
· Punkt 3: Ved prisfastsetting av næringsareal legges markedsvurdering til 

grunn som prinsipp.  – Punktet utgår. Arealet selges til selvkostpris, jfr. kst 
vedtak sak nr. 043/18. 

· Punkt 4, kommunale næringsarealer skal takseres av 2 eksterne kvalifiserte 
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takstmenn for å oppfylle kravene i statsstøtteregelverket. – Punktet utgår, 
selges til selvkostpris.  

 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 060/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges kjøp av ca 3405 kvm stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva 
 
Pris for kjøp settes til kr. 87.60 pr. kvm iht kst vedtak, sak nr. 043/18  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt iht gjelden retningslinjer og frister med unntak 
fra følgende punkter: 
· Punkt 3: Ved prisfastsetting av næringsareal legges markedsvurdering til 

grunn som prinsipp.  – Punktet utgår. Arealet selges til selvkostpris, jfr. kst 
vedtak sak nr. 043/18. 

· Punkt 4, kommunale næringsarealer skal takseres av 2 eksterne kvalifiserte 
takstmenn for å oppfylle kravene i statsstøtteregelverket. – Punktet utgår, 
selges til selvkostpris.  

 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
061/18: Næringsfondet - Søknad om støtte til etablering av "Heimen" 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Villa Valnesfjord AS innvilges et økonomisk tilskudd på kr 300 000,– til ombygging og 
investering i eget bygg, og etablering av «Heimen».  
 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet.  
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til et foretak på opptil 
200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 
 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 061/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Villa Valnesfjord AS innvilges et økonomisk tilskudd på kr 300 000,– til ombygging og 
investering i eget bygg, og etablering av «Heimen».  
 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet.  
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til et foretak på opptil 
200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at 
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
062/18: Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i 
kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, 
rykker følgende opp: 

· Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2, følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
Formannskap 05.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 062/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i 
kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv. 
 
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, 
rykker følgende opp: 

· Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 

 
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass. 
 



Side 13 
 

4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 
14.2, følgende opp: 

· Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske 

 
 
 
063/18: Opsjon tomtearealer - Sak unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 
13, jfr. forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 2 
 
 
064/18: Næringsprisen 2017 - Unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 13, 
jfr. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 
 
 
 
 
 


