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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 

 

Varamedlemmer Parti 
Ketil Skår H 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Mariann Monsen 
Mathilde Winther 
Morten Pedersen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Ketil Skår 059/19  Ketil Skår (H) stilte spørsmål 
med egen habilitet. 
Han sitter i styret i Fauske 
Næringsforum. 
Skår ble enstemmig erklært 
inhabil, jf. forvaltningsloven § 
6 første ledd e). 

 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 



Side 2 
 

· Per-Gunnar Skotåm (R): 
Kommunen legger fram budsjettforslaget 13.10 og fylket 12.10. Bør påvirke prosessen 
og synliggjøre videregående skole. Ordfører og rådmann bør gis mandat til å utforme 
uttalelse i denne uka. De bør også møte til fylkestingets behandling 1. desember. 

· Hilde Dybwad (AP): 
Ber om status økonomi og sykefravær i hvert formannskapsmøte, hvor et ikke er møte 
i partssammensatt utvalg. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 

Per-Gunnar Skotåm: 
Ordfører svarte. Vi bør samlet kunne gi uttalelse fra kommunestyre ang. videregående skole. 
Har hatt møte med rektor for videregående skole. Har hatt  kontakt med 2 
fylkestingsrepresentanter og skal ha kontakt med de 2 andre. Har arbeidet opp mot 
Sentepartiet på fylket. Har prøvd å komme i kontakt med AP på fylket. 

Hilde Dybwad: 
Ordfører svarte. Ordfører har bedt rådmannen om status til hvert møte. 

Orientering ang. Sjunkhatten folkehøgskole v/prosjektleder Mathilde Winther. 

Rådmannen orienterte om parkeringsordningen i Fauske. 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 30.10.19 
 
 
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  
051/19 Delegerte saker i perioden  

052/19 Referatsaker i perioden  
053/19 Søknad om tilskudd Sjunkhatten folkehøyskole  

054/19 Økonomimelding 2/2019  
055/19 Ferdigstillelse av Lagerveien på Søbbesva  

056/19 Utredning og presisering overtagelse av Sulitjelma 
gamle barnehage 

 

057/19 Godkjenning av samarbeidsavtale for NAV i Indre 
Salten 

 

058/19 Fauske svømmehall/Fauskebadet - Oppgradering av 
yttervegger etter byggskade 

 

059/19 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lys i 
Mørketida 

 

060/19 Svar på høringsforslag om Nord-Norgebanen - Fauske 
kommune 

 

061/19 Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling  for 2019 

 

062/19 Endring av selskapsavtale for Iris Salten IKS - 
Kommunal godkjenning 

 

063/19 Endring av salgsbevilling Coop Prix Sulitjelma  
064/19 Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 

omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, 
formannskap og kommunestyre 

 

065/19 Valg av komite - Gjennomgang av 
godtgjørelsesreglement og reglement for 
kommunestyre og formannskap 

 

066/19 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - 
Ingelin Noresjø 

 

067/19 Søknad om fritak fra verv - Maja Zakariassen  

068/19 Eierskapsavklaring – Unntatt offentlighet med hjemmel 
i offentlighetsloven § 13 jfr. forvaltningsloven § 13 
første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
  



Side 4 
 

051/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 051/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
052/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 052/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
053/19: Søknad om tilskudd Sjunkhatten folkehøyskole 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil 
komme i egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 053/19 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune gir tilsagn om garanti for beløpet som del av en fullfinansiering. Totalt 
8.853.425,- avsettes fremtidig for dette formål. 
Fordeling fordrer at statlig fullfinansiering av prosjektet skjer, og nærmere fordeling vil 
komme i egen politisk sak når statlig bevilling på fullfinansiering foreligger. 
 

 
 
 
054/19: Økonomimelding 2/2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmann og økonomisjef orienterte. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 006/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
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Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 054/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
 

 
 

 
 
 
055/19: Ferdigstillelse av Lagerveien på Søbbesva 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av 
Lagerveien på Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys 
langs vege. Vedtakes finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
Formannskap 29.10.2019: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 055/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunstyret: 

Alternativ 3: Fauske kommunestyre vedtar å bevilge kr. 6,9 mill. til ferdigstillelse av 
Lagerveien på Søbbesva med full vegbredde med asfalt som toppdekke og gatelys 
langs vege. Vedtakes finansieres med låneopptak.  
 
Alle alternativene finansieres etter selvkostprinsippet med salg av industritomter.  

 
 
 
056/19: Utredning og presisering overtagelse av Sulitjelma gamle barnehage 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Sulitjelma historielag overtar det gamle barnehagebygget i Sulitjelma i henhold til 
kontrakt med forbehold og forutsetninger gitt av Fauske kommune. 
Fauske kommune kobler til vann, avløp og elektrisk strøm, abonnement overføres 
Sulitjelma historielag. 
Overtagelse 30. oktober 2019, forutsatt signert kontrakt av Sulitjelma historielag. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 056/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Sulitjelma historielag overtar det gamle barnehagebygget i Sulitjelma i henhold til 
kontrakt med forbehold og forutsetninger gitt av Fauske kommune. 
Fauske kommune kobler til vann, avløp og elektrisk strøm, abonnement overføres 
Sulitjelma historielag. 
Overtagelse 30. oktober 2019, forutsatt signert kontrakt av Sulitjelma historielag. 

 
 
 
057/19: Godkjenning av samarbeidsavtale for NAV i Indre Salten 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i 
NAV-kontor mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske 
kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt 
vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent 
og signert av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har 
delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
Formannskap 29.10.2019: 
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Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. Hun arbeider i NAV. 
Dybwad ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 057/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i 
NAV-kontor mellom Fauske, Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommune. Fauske 
kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20, administrativt 
vertskommunesamarbeid § 20 -2. 

2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.04.2020 forutsatt at avtalen er godkjent 
og signert av samarbeidskommunene og rådmennene i samarbeidskommunene har 
delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.  

3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et 
vertskommunesamarbeid med Fauske kommune. 

 
 
 
058/19: Fauske svømmehall/Fauskebadet - Oppgradering av yttervegger etter byggskade  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske 
svømmehall i henhold til beskrevet omfang. 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 058/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette utbedring av skader på Fauske 
svømmehall i henhold til beskrevet omfang. 

 
 
 
059/19: Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lys i Mørketida 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune avslår søknad om tilskudd på kr. 15.000,- til oppgradering og 
reparasjon av lys i Fauske sentrum.  
 
Søknaden imøtekommes ikke med bakgrunn i at tiltaket har mottatt støtte til formålet 
tidligere. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 
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Ketil Skår  Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen 
habilitet. 
Han sitter i styret i Fauske Næringsforum. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. 
forvaltningsloven § 6 første ledd e). 

 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Hans far er søker som daglig 
leder i Fauske næringsforum. 
Steinbakk ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 059/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune avslår søknad om tilskudd på kr. 15.000,- til oppgradering og 
reparasjon av lys i Fauske sentrum.  
 
Søknaden imøtekommes ikke med bakgrunn i at tiltaket har mottatt støtte til formålet 
tidligere. 

 
 
 
060/19: Svar på høringsforslag om Nord-Norgebanen - Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der 
Fauske kommune også er representert. 
 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 060/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Et samlet kommunestyre i Fauske kommune stiller seg bak en videre utbygging av 
Nordlandsbanen med en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 
Fauske kommune gir i tillegg sin fulle støtte til uttalelsene fra Salten Regionråd der 
Fauske kommune også er representert. 

 
 
 
061/19: Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling  for 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra Husbanken for 2019 
på kr. 10 000 000,-. 
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Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 061/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra Husbanken for 2019 
på kr. 10 000 000,-. 

 
 
 
062/19: Endring av selskapsavtale for Iris Salten IKS - Kommunal godkjenning 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine 
forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre 
tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig 
rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder 
for selskapets virksomhet. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 stemmer (2AP, 1FL, 
1R). 
 
FOR- 062/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner endring av IRIS sin selskapsavtale punkt 2: 
 
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.  
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine 
forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre 
tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig 
rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder 
for selskapets virksomhet. 
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063/19: Endring av salgsbevilling Coop Prix Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om endringer fra Coop Prix om videreføring av salgsbevilling for gruppe 1 med 
de endringene som er gjort i forbindelse med flytting til nye lokaler. 
 
Bevillingshaver: Coop Nordland avd. Coop Prix Sulitjelma 
Organisasjonsnummer: 946 231 819 
Salgslokaler: Sandnes 10, 8230 Sulitjelma 
Styrer: Tonje Setså 
Stedfortreder: Laila Anita Larsen 
 
Bevillingsperiode 11.09.2019 – 30.09.2020 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 063/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad om endringer fra Coop Prix om videreføring av salgsbevilling for gruppe 1 med 
de endringene som er gjort i forbindelse med flytting til nye lokaler. 
 
Bevillingshaver: Coop Nordland avd. Coop Prix Sulitjelma 
Organisasjonsnummer: 946 231 819 
Salgslokaler: Sandnes 10, 8230 Sulitjelma 
Styrer: Tonje Setså 
Stedfortreder: Laila Anita Larsen 
 
Bevillingsperiode 11.09.2019 – 30.09.2020 

 
 
 
064/19: Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringer: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 
Rådmannens forslag med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/19 Vedtak: 
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Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i plan- og utviklingsutvalgsmøter: 

Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringsforslag: 
Nye møter 29.04.20 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i helse og omsorgsutvalgets møter:  

Nye møter 29.04.20 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Øystein Gangstø (SP) foreslo nytt møte: 
2. april 
 
Rådmannens forslag til vedtak med SP's tilleggsforslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1KRF, 
1SP) mot 1 (1R) stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 
 
OPKU- 023/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalg: 

2. april. 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo følgende endring: 
Kommunestyret flyttes fra 06.02 til 05.02. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med ordførers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 064/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endring:  

Kommunestyret flyttes fra 06.02 til 05.02. 
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065/19: Valg av komite - Gjennomgang av godtgjørelsesreglement og reglement for 
kommunestyre og formannskap 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som komite for gjennomgang av godtgjørelsesreglementet og reglement for 
kommunestyre og formannskap velges følgende 3 representanter: 

· …………………………… 
 

 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
Per-Gunnar Skotåm 
 
Geir Olsen (AP) foreslo: 
Hilde Dybwad 
 
Ordfører foreslo: 
Ordfører Marlen Rendall Berg 
Varaordfører Ronny Borge 
To representanter fra opposisjonen 
 
Alle ble enstemmig valgt. 
 
FOR- 065/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Som komite for gjennomgang av godtgjørelsesreglementet og reglement for 
kommunestyre og formannskap velges følgende 4 representanter: 

· Marlen Rendall Berg 

· Ronny Borge 

· Per-Gunnar Skotåm 

· Hilde Dybwad 
 

 
 
 
066/19: Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin Noresjø 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Ingelin Noresjø midlertidig 

fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune så lenge hun har funksjonen som fylkesråd 
i Nordland fylkeskomme. 

 
2. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 tredje ledd rykker følgende opp som fast medlem 

i kommunestyret i permisjonstiden: 
· Audun Krarup Jonassen, Høgstvn. 8, 8200 Fauske 
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3. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges som nytt fast medlem for Høyre, 

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i formannskapet i permisjonstiden: 
· ………………………………. 

 
4. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges ny 3. vararepresentant for 

Fremskrittpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet til representantskapet i 
IRIS Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 
· ………………………………. 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
FOR- 066/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken ble oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
 
 
067/19: Søknad om fritak fra verv - Maja Zakariassen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Maja Zakariassen fritak fra 

sine politiske verv i Fauske kommune. 

 
2. Med hjemmel i valglovens § 14-2 suppleres vararepresentantlista med følgende: 
· Jakob Kalvig Skogan, Nystvn. 8, 8215 Valnesfjord 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
FOR- 067/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken ble oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
 
 
068/19: Eierskapsavklaring – Unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 13 
jfr. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 
 
 
 
 
 


